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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คำนำ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) ขึ้น เพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2560

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก

สารบัญ
ส่วนที่
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
1 บทนา
หลักการและเหตุผล
ปณิธาน
ปรัชญา
ค่านิยม
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายอธิการบดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2 แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3 การดาเนินการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประมวลภาพรวมผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

หน้า
ก
ข-ค
ง-ฉ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
10
15
17
17
19
20
21

ข

หน้า
4 รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

25

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก ค คณะกรรมการผู้จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

57
81
89

ค

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งทาให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อป้องกันและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การดาเนินการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และดาเนินการตามคู่มือการบริหาร
ความเสี่ ยงของมหาวิทยาลั ย โดยกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ ยงต่างๆ การ
ประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมี
ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีการระบุความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาการประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยง และจากความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน มีจานวน
19 ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยง จานวน 20 กิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกิจกรรม
ตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งแล้ ว จ านวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 และอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.00 และยังไม่มีการดาเนินการ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.00
ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ 3 กิจกรรม และที่ยังไม่มดี าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง
ที่
1
จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ

แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง
- ควรมีการปรับปรุง
จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
-อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน- มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ
ทบทวนปรับปรุงจานวน อาจารย์ประจา
หลักสูตรแล้วบางส่วน ซึ่งปัจจุบันยังไม่
มีการดาเนินการปรับปปรุงจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ และ
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานของ สกอ. จานวน 13
หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรสังคมศึกษา (5 ปี)
2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา
3. หลักสูตรสังคมศึกษา
4. หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร
5. หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีหลักสูตร จานวน 13 หลักสูตร ที่
จานวนอาจารย์ไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ และการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
แนวทางแก้ไข
- นาไปจัดทาความเสี่ยงในปีถัดไป

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ง

ยุทธศาสตร์
ที่

ความเสี่ยง

แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานตามแนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
6. หลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
7. หลักสูตรเกษตรศาสตร์
8. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
9. หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
10. หลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร
11. หลักสูตรการพยาบาลสัตว์
12. หลักสูตรสัตวศาสตร์
13. หลักสูตรธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแก้ไข

(*ข้อมูลจาก สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 24/10/2560)
1

2

ไม่มีฐานข้อมูลที่
รวบรวมประวัติ
หรือการ
ดาเนินงานต่างๆ
โดยหน่วยงาน
กลาง เช่น
จานวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าที่
ได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือ
รางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ
ระดับความสาเร็จ
ของการรับและ
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
มาตรฐาน

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

-ยังไม่มีการดาเนินการ- ยังไม่มีฐานข้อมูลกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้
ความสาคัญด้านฐานข้อมูล และยังขาด
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดทา
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ เช่น การรวบรวมประวัตขิ อง
บุคลากร นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ
เป็นต้น

Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังไม่มีฐานข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบ
ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งเวลาขอข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง พบว่าข้อมูลยัง
กระจายอยู่ตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่มีการ
รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล

- มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนส่งเสริมด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรทีย่ ื่น
ความจานงค์ขอที่พกั
อาศัยไว้ หรือ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง โดย
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหา
ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพือ่

-อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน- มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารที่พกั
สาหรับบุคลากรซึ่งแล้วเสร็จแล้ว
จานวน 1 หลัง สามารถรองรับ
บุคลากรได้ 45 คน และกาลังก่อสร้าง
อยู่ในขณะนี้ จานวน 1 หลัง ซึ่งมี
จานวนห้อง 45 ห้อง และยังมีรอการ
ก่อสร้างอีก 1 หลัง ซึ่งรอดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 และมีการจัด
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ที่พักสาหรับบุคลากร ยังไม่เพียงพอ
และยังไม่มีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีบ้านเป็นของตัวเอง

แนวทางแก้ไข
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้องควรจัดทา
ฐานข้อมูล เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
- จัดหาที่พักให้เพียงพอต่อความต่อการ
ของบุคลากร และควรจัดให้มีโครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีบ้าน
เป็นของตัวเอง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จ

ยุทธศาสตร์
ที่

ความเสี่ยง

แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง
ความมั่นคงของ
บุคลากร

ผลการดาเนินงานตามแนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผา่ นมา
จัดโดยสภาคณาจารย์ฯ

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแก้ไข

2

ระดับความสาเร็จ
ของการรับและ
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
มาตรฐาน

- ควรสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการ
ฝึกอบรมด้านภาษา
ทุกคน โดย
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
ด้านภาษา ซึ่งอาจจะ
จัดสัปดาห์ละ 1 วัน
และหลังจากอบรม
แล้วบุคลากรจะต้อง
สอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

- มหาวิทยาลัย โดยสานักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัด
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
ความแตกต่าง ทางภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน+3 สารับบุคลากรภายนอก
โครงการบริการวิชาการอบรม
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตร English for
Presentations และยังมีโครงการทดสอบ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังขาดการอบรมภาษาให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และ
ขาดการทดสอบภาษา

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

-ยังไม่มีการดาเนินงาน- ยังไม่มีการดาเนินการ และ
มาตรการในการกรองบุคลคลเข้าออก ภายใน มหาวิทยาลัย ในช่วง
ตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง 05.00 น.
โดยทาราวกั้นยกขั้น-ลง และมี
กล้องวงจรปิด บันทึกภาพคนเข้า
ออก ในระดับสายตา เพื่อการ
บันทึกภาพที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากความ
เหมาะสม และยังไม่มีนโยบายของ
ผู้บริหารที่ให้ความสาคัญเรื่องนี้

Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังไม่มีการดาเนินการจัดทาราวกั้นยก
ขั้น-ลง เพื่อกรองคนเข้า-ออก ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง 05.00 น.
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ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อการให้การ
บริการของ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้

แนวทางแก้ไข
- จัดให้มีการอบรบภาษาให้แก่บุคลากร
และจัดให้มีการทดสอบภาษา

แนวทางแก้ไข
- จัดทาราวกั้นยกขั้น-ลง เพื่อกรองคน
เข้า-ออก ในช่วงเวลาตั้งแต่ 24.00 น.
จนถึง 05.00 น.
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ฉ

ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผล
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความ
ซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็น
จริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งใน
ชีวิตประจาวัน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการและ
ความจาเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกาหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษานาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้
มีการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ประเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ ในขณะเดียวกันได้
เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น
ทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไป
กับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี
ปณิธำน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1

ปรัชญำ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยม
1) สร้างสังคมการเรียนรู้ 3) นาอย่างมีวิสัยทัศน์
2) เชิดชูคุณธรรม
4) เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
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 การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(2) ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้ มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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(8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในระดับ
มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2) เพื่ อส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แก่ ผู้ พิ การ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่วไป
(3) เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง
(4) เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นาไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง
(5) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(6) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
(7) เพื่อให้มีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และศิษย์เก่า ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(8) เพื่อให้มีระบบการดาเนินงานภายในที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร การควบคุม
คุณภาพภายใน การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการด้านสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเป็นธรรม เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีคุณภาพ
เป้ำประสงค์ (Goals)
(1) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
(2) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และ
ประชาชนทั่วไป
(3) คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
(5) เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3

(6) นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
(7) เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(8) เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(9) มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร ภาคบริ ก าร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถานประกอบการและศิ ษ ย์ เ ก่ า ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และสังคม
(10) มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ
(3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
(4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และ
ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่ตามมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลั กธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ทุกด้าน
เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
4
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6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการาศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม
และความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน
นโยบำยอธิกำรบดี
1. บริห ารจั ดการมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามตามหลั กคุณธรรมนาวิชาการ มีธ รรมาภิบาล
กระจายอานาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามวิสัยทัศน์ร่วม และ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานการดาเนินงานทุกพันธกิจ
4. พัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง
5. ระเบิดจากข้างใน เสริมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ทางาน
ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ
6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
7. ส่งเสริม สนับสนุน การนาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน
9. สร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ ความสาเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่ อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่
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ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส
โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้ ผู้บ ริ หารทุกระดับ และบุ คลากรทุกคนในมหาวิทยาลั ยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและ
สามารถจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ
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
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
แนวทำง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้อ่านควร
ทาความเข้าใจกับความหมายของคาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผ ลกระทบ หรือทาให้ การดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดาเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คาอธิบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน : ประกอบด้วย
(1) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกาหนดหรือดาเนินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร
(2) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากร
มนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน, อุบัติเหตุ
(3) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาด
แคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี
(4) Compliance Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
(1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
(2) Economic Factors ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม
(4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกาลังการผลิตของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
(6) ภัยธรรมชาติ
(7) ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก
ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง จาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณได้จากสูตร
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ D = L x I
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตำรำง แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4T
(กรมบัญชีกลำง)
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ
Risk Acceptance
Take
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร
(Accept)
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ

8

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การทางาน หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
เช่น การทาประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดาเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4T
(กรมบัญชีกลำง)
Risk Reduction
Treat
(Control)

Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ ยงของแต่ล ะหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้ นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความ
เสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
ตำรำง แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม
ศัพท์ที่ใช้
ประเภทกำรควบคุม
1. Preventive Control
การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุม
การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
2. Detective Control
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กาหนดไว้เพื่อให้สามารถ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์
การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
3. Directive Control
การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
4. Corrective Control
การควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
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การควบคุมตามประเภทต่าง ๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการ
ทางด้านความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการนาไปใช้ควบคู่กันไป
ด้วยกันเสมอ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง เหตุการณ์และสิ่ง
ต่าง ๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ
อุบัติภัยต่าง ๆ
ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดาเนินการ
จาเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็น
ปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก – น้อย
แตกต่างกัน
การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่ งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่ง
ที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความสาคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (objectives setting) เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่
ชัดเจนของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน
2. กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสีย
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทาไม โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความ
เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
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 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ ยงเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทาให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
 ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง (Economic/Political Risk : E/P) เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ย นแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสั งคม และความไม่ส งบทางการเมืองมีผลกระทบเป็นภัยคุกคาม
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับ
การศึกษาของคนไทย เราต้องทาความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และ
บริบทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมชำติ (Natural Risk : N) เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจากัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยประสบภัยพิบัติใน
ลักษณะรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุและน้าท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนใน
การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
และการจัดการเรียนการสอน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน
ต่างๆ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วม
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิติธรรม และความเสมอภาค
 ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องการ
ปฏิบัติงาน
 ด้านธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ
จาเป็น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคาถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้ คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
วางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
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7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/
หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงโอกาสความทัดเทียมกัน
ของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และ
การตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไปคือการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยสาคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข ององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสทีม่ หาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า)
7. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management) เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบ ในการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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8. กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลของการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้
ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ส่วนที่ 3
กำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ 1151/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการนาระบบบริหารความ
เสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ อันจะลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
สาคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน
และพัฒนา ทาหน้าที่เป็นประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยง ผู้แทนคณะ/
หน่วยงานเป็นกรรมการ ดาเนินการภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีการประชุมพิจารณาระดมสมอง ระบุ ทบทวนความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยการใช้
ข้อมูลในอดีต การใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การ
วิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่ง
มี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้
มีคุณภาพ (3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก (7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่
การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระบุความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งมีจานวน 19 ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อ
รองรับปัจจัยเสี่ยง จานวน 20 กิจกรรม
3. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กาหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหาร
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ความเสี่ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกาหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกาหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกาหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึง่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2560 และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ในส่วนของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ
4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดั บสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน
4.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
4.3 มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตามช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การให้คาแนะนา และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติ
4.4 มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4.5 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กาหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
4.6 มีการดาเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยฯ
โดยมีการติดตามรอบ 12
เดือน ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเป็นการรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอผู้บริหารในการพิจารณาการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง และประเมินผลของความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด จัดการความเสี่ยง
ได้ ส มบู ร ณ์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และควรน าความเสี่ ย งนั้ น กลั บ มาด าเนิ น การต่ อ หรื อ ไม่ โดย เสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
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ประมวลภำพรวมผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกันผลักดันการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/
กิ จ กรรมโดยให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งทุ ก กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณภายใต้ ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และ
เป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของมหาวิทยาลัย และพิจารณากาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่
ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ประมวลจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่
กาหนด โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2560 มีดังนี้
1. กำรวิเครำะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และกำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
เพื่อนำมำบริหำรจัดกำร
คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง
โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจาปี 2560 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4
ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ
สาหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจานวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานใน กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของมหาวิทยาลัย 19 ปัจจัยเสี่ยง
ซึ่งสามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทของความเสี่ยง 3 ด้าน และความสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ
ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ได้ทาการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนามาบริหารจัดการตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สาหรับผลการประเมินระดับความ
เสี่ยงที่เกิดจากการนาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่า โดยแสดงจานวนปัจจัยเสี่ยงในแต่
ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังนี้
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ระดับ
กำรประเมิน

(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรให้ มีคุณภาพ
(3) พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
(4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
อื่นๆ ของโลก
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีสู่การกากับดูแลตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม 7 ประเด็นยุทธศำสตร์

18

7. กระจำยอำนำจ
8. นิติธรรม
9. เสมอภำค
10. มุ่งฉันทำมติ

5. โปร่งใส
6. มีส่วนร่วม

3. ตอบสนอง
4. ภำระรับผิดชอบ

หลักธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง

สูงมำก
1. ประสิทธิผล
2. ประสิทธิภำพ

รวม
ต่ำ
ปำนกลำง
สูง

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์
กำรดำเนินงำน
กำรเงิน
กฎหมำย/กฎระเบียบ
เศรษฐกิจ/กำรเมือง
ธรรมชำติ

ประเภทควำมเสี่ยง

2
-

2
2

-

-

-

-

4
2

-

-

2
2

2
-

-

4
-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

1

-

-

-

7

-

4

3

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

5

13

1

-

-

-

19

-

5

12

2

4

11

1

2

-

-

-

-

1

-
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2. กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้พิจารณานาเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่
สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในการดาเนินการ และความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลจัดทาเป็นแผนบริหาร
ความเสี่ยง จากปัจจัยที่ต้องพิจารณานามาบริหารจัดการ จานวน 19 ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้พิจารณากาหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จานวน 20 กิจกรรม และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงานโดยสรุป โดยมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว จานวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 และอยู่
ระหว่างการดาเนินการ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.00 และยังไม่มีการดาเนินการ 2 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ดังนี้
จำนวนปัจจัยที่พิจำรณำ
นำมำบริหำรจัดกำร

ยังไม่มีกำร
ดำเนินกำร
/
กิจกรรม

คิดเป็น
ร้อยละ

3

60.00

1

20.00

1

20.00

ธรรมชำติ

คิดเป็น
ร้อยละ

เศรษฐกิจ/กำรเมือง

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
/
กิจกรรม

กฎหมำย

คิดเป็น
ร้อยละ

กำรเงิน

ดำเนินกำร
เสร็จแล้ว
/
กิจกรรม

ดำเนินงำน

(1) การผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ
(2) พัฒนาครู
คณาจารย์และ
บุคลากรให้ มี
คุณภาพ
(3) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
(4) พัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม
กิจกรรม
จัดกำร
ควำม
เสี่ยง
5

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

จำนวนกิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

2

2

-

-

-

-

รวม
/
ปัจจัย
เสี่ยง
4

-

2

-

-

-

-

2

2

-

-

2

100

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

2

100

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

2

2

100

-

-

-

-
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จำนวนปัจจัยที่พิจำรณำ
นำมำบริหำรจัดกำร

ยังไม่มีกำร
ดำเนินกำร
/
กิจกรรม

คิดเป็น
ร้อยละ

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14.29

2

10.00

ธรรมชำติ

คิดเป็น
ร้อยละ

เศรษฐกิจ/กำรเมือง

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
/
กิจกรรม

กฎหมำย

คิดเป็น
ร้อยละ

กำรเงิน

ดำเนินกำร
เสร็จแล้ว
/
กิจกรรม

ดำเนินงำน

(5) ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(6) สร้างความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ
ของโลก
(7) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
สู่การกากับดูแล
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม 7 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

รวม
กิจกรรม
จัดกำร
ควำม
เสี่ยง
1

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

จำนวนกิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

-

1

-

-

-

-

รวม
/
ปัจจัย
เสี่ยง
1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

100

1

5

1

-

-

-

7

7

6

85.71

5

13

1

-

-

-

19

20

15

75.00

3

15.00

ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ขาดระบบสารสนเทศในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ขาดความตระหนักในการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขาดความตระหนักในการรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4. การดาเนินการนาแผน และผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยลัยประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน และสภามหาวิทยลัยประชุมทุกวัน
20
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ศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเพื่อจะนาเสนอต่อสภามหาวิทยลัยทุก
วันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ดังนั้น จึงไม่สามารถนาเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนเดียวกัน
ได้ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการที่จะต้องนาเรื่องเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป

ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดทาปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ในเรื่องราว
ต่างๆ ดังนี้
1. ปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อผลั กดัน ขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามให้มีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
2. ปัจ จัยความเสี่ยงเรื่อง จานวนนักศึกษาลดลง เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการรับนักศึกษาให้ มี
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย เช่น การรับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน การจัดสรร
โควตาพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเชิกรุก เพื่อดึงดูดผู้เรียนใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและทั่วประเทศ
3. ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามมติ ส ภามหาวิ ทิ ย าลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

21

22

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส่วนที่ 4
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยง และมีการดาเนินงานตาม
แผนดั งกล่ าวแล้ ว นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง จึ ง ได้ จัด ท ารายงานสรุ ปผลการติ ดตามผลการ
ดาเนิน งานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่
- แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 12 เดือน (1 ต.ต.59 - 30 ก.ย.60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

23

24

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
1. ยังไม่มีการ
(Strategic Risk : S) ปรับปรุงจานวน
อาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
จานวน 18
หลักสูตร

โอกำส

ผล
กระทบ

5

4

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

20
- ควรมีการปรับปรุง
(สูงมาก) จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
จานวน 18 หลักสูตร
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
- มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ

ทบทวนปรับปรุงจานวน อาจารย์
ประจาหลักสูตรแล้วบางส่วน ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินการ
ปรับปปรุงจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ และการ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานของ สกอ. จานวน 13
หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรสังคมศึกษา (5 ปี)
2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

4

16
สูง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

20

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีหลักสูตร
จานวน 13 หลักสูตร
ที่จานวนอาจารย์ไม่
ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ และการ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามมาตรฐานของ
สกอ.

แนวทำงแก้ไข
- ปรับปรุงจานวน
อาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ

25

26
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

3. หลักสูตรสังคมศึกษา
4. หลักสูตรนาฏศิลป์และการ
ละคร
5. หลักสูตรนิเทศศาสตร์
6. หลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
7. หลักสูตรเกษตรศาสตร์
8. หลักสูตรเทคนิคการสัตว
แพทย์
9. หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต
พืช
10. หลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร
11. หลักสูตรการพยาบาลสัตว์
12. หลักสูตรสัตวศาสตร์
13. หลักสูตรธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ
(*ข้อมูลจาก สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 24/10/2560)

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
2. หลักสูตรที่มี
(Strategic Risk : S) การจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือ
หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ
ยังมีน้อย ไม่มคี วาม
หลากหลาย

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

3

12
(สูง)

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง
- แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร และจัด
โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจา
หลักสูตร เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการดูแลหลักสูตร มี
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร และหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ จัดโดยสานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

3

9
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

25

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-หลักสูตร
นานาชาติยังมีน้อย
และไม่มีความ
หลากหลาย
แนวทำงแก้ไข
- มีการส่งเสริมให้
มีการเปิดและ
ปรับปรุงหลักสูตร
นานาชาติ

27

28
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

- ทบทวนการเปิดปิดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องตาม
นโยบายของประเทศ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย มีการทบทวนการ
เปิด-ปิดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การกลั่นกรองผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
หลักสูตร ในวันที่ 1 สิงหาคม
2560 เพื่อกลั่นกรองผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร กาหนดแนวทาง
การแก้ปัญหาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

3

9
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

25

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- หลักสูตรยังไม่มี
ความหลายหลาย
แนวทำงแก้ไข
- จัดให้มีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวน
การเปิด-ปิด
หลักสูตรในวาระ
การประชุมของ
สภาวิชาการ

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ปฏิบัติงานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 3. การดาเนินงาน
(Operational Risk : O) ด้านหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือ (MOU)
กับสถานประกอบ
การณ์ยังมีน้อย ซึ่ง
ส่งผลต่อนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์
และการปฏิบัติงาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

4

16
(สูง)

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง
- ควรมีการ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงาน
ดาเนินงานด้าน MOU คณะต่างๆ ที่มีหลักสูตรการฝึก
กับสถานประกอบการ ประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีการทา
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับสถานประกอบ
ข้อตกลงด้านการส่ง
การณ์ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
นักศึกษาไปฝึก
ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์ และ
เป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
การรับนักศึกษาเข้า
มีการติดตามออกนิเทศนักศึกษาฝึก
ทางานหลังจากสาเร็จ ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสารวจ
การศึกษา เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจของของ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

2

6
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

62.50

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีนักศึกษา
บางส่วนที่หา
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์เอง
ซึ่งอาจไม่ตรงกับ
สายการเรียน หรือ
อาจจะไม่ได้
ประสบการณ์ที่
แท้จริง

29

30
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

ประสบการณ์จริง และ สถานประกอบการณ์ และหน่วยงาน
ส่งผลถึงอนาคตการมี ภาครัฐ
งานทาของนักศึกษา

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
แนวทำงแก้ไข
- อาจารย์ และ
คณะ ควรจัดหา
หรือตรวจสอบ
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ตรง
กับสายการเรียน
และได้รับ
ประสบการณ์ที่
แท้จริง ซึ่งส่งผล
ต่อการประกอบ
อาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ หรือการดาเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง เช่น จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ
หรือด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ปฏิบัติงานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน
4. ขาดการ
(Operational Risk : O) รวบรวมข้อมูล โดย
หน่วยงานกลาง เพื่อ
เก็บข้อมูล เช่น
* ประวัติของ
บุคลากร นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับ
ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

5

4

20
(สูง)

- ควรมีการรวบรวม

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้

ข้อมูล เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล โดย
หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
นักศึกษาผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ กองพัฒนา
นักศึกษา ด้าน
บุคลากร ผูร้ ับผิดชอบ

ความสาคัญด้านฐานข้อมูล และยัง
ขาดหน่วยงานหลักทีร่ ับผิดชอบ
จัดทาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น
การรวบรวมประวัติของบุคลากร
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ เป็นต้น

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

5

4

20
สูง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

N

0

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังไม่มี
ฐานข้อมูล หรือ
ผู้รับผิดชอบด้าน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งเวลา
ขอข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า
ข้อมูลยังกระจาย
อยู่ตามหน่วยงานที่
สังกัด ไม่มีการ

31

32
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ
* การทาความ
ร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุ
บารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบัน
ข้อมูลกระจัด
กระจายอยูต่ าม
หน่วยงานต่างๆ
และคณะ ซึ่งไม่มี
ข้อมูลรวบรวมไว้ที่
หน่วยงานกลางทั้ง
อดีตและปัจจุบัน

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ได้แก่ กองบริหารงาน
บุคคล ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
รวบรวมไว้เป็น
ฐานข้อมูล
แนวทำงแก้ไข
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดทา
ฐานข้อมูล เพือ่ ใช้
เป็นฐานข้อมูล
กลางของ
มหาวิทยาลัย

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 5. ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน (กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : 1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการทางาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 5. ด้านคุณภาพ
(Operational Risk : O) ชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคลากร ยังขาด
ด้านสวัสดิการที่พัก
อาศัย ซึ่งสาย
สนับสนุนเงินเดือน
น้อย และต้องได้เช่า
ที่อยู่อาศัย ทาให้

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

4

16
(สูง)

- มหาวิทยาลัยควร

สนับสนุนส่งเสริมด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่น
ความจานงค์ขอที่พัก
อาศัยไว้ หรือ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารที่
พัก สาหรับบุคลากรซึ่งแล้วเสร็จแล้ว
จานวน 1 หลัง สามารถรองรับ
บุคลากรได้ 45 คน และกาลัง
ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ จานวน 1
หลัง ซึ่งมีจานวนห้อง 45 ห้อง
และยังมีรอการก่อสร้างอีก 1 หลัง
ซึ่งรอดาเนินการในปีงบประมาณ
2561
และมีการจัดโครงการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น เพื่อศึกษา

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

3

9
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

43.75

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ที่พักสาหรับ
บุคลากร ยังไม่
เพียงพอ และยัง
ไม่มีโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มี
บ้านเป็นของตัวเอง
แนวทำงแก้ไข
- จัดหาที่พักให้
เพียงพอต่อความ
ต่อการของ

33

34
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

เกิดคุณภาพการ
ดารงค์ชีวิตไม่ดี
เท่าที่ควร

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหา
ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อ
ความมั่นคงของ
บุคลากร

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่
25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
จัดโดยสภาคณาจารย์ฯ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
บุคลากร และควร
จัดให้มีโครงการ
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรได้มีบ้าน
เป็นของตัวเอง

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 5. ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน (กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : 1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการทางาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
6. บุคลากรมี
(Strategic Risk : S) ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

3

12
(สูง)

- ควรสนับสนุนให้

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย โดยสานักวิเทศ
บุคลากรได้มีการ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา
ฝึกอบรมด้านภาษาทุก นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
คน โดยหน่วยงานที่ 2560 ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
เชี่ยวชาญด้านภาษา ความเข้าใจด้านความแตกต่าง ทาง
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน+3
ละ 1 วัน และ
สารับบุคลากรภายนอก โครงการ
หลังจากอบรมแล้ว
บริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศ
บุคลากรจะต้องสอบ หลักสูตร English for Presentations
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

3

9
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

25.00

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังขาดการ
อบรมภาษาให้
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอย่าง
จริงจัง และขาด
การทดสอบภาษา
แนวทำงแก้ไข
- จัดให้มีการอบ
รบภาษาให้แก่
บุคลากร และจัดให้
มีการทดสอบภาษา

35

36

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
ควำมเสี่ยง : 6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจยั /งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่กาหนด ต่อโครงการวิจยั /งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 7. นักวิจัยส่วนใหญ่
(Operational Risk : O) เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก
ทาให้การดาเนินงาน
ล่าช้า และงานวิจัยไม่
เสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตาม
งานวิจัยได้ตาม
เป้าหมาย

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

3

12
(สูง)

- ควรจัดให้มรี ะบบ

พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา
โครงการวิจัย
เพื่อช่วยเหลือแนะนา
นักวิจัย และนักวิจัย
รุ่นใหม่

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- สถาบันวิจัยได้จดั ทาคู่มือเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน และกฏ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้นักวิจัย
ปฏิบัติ และจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา และมีเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการ
ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษา
นักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวล
ที่กาหนด และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจยั เป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

2

2

4
ต่า

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

66.67

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีการส่งผล
งานวิจัยล่าช้า ไม่
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา ของ
บุคลากรบางส่วน
แนวทำงแก้ไข
- ควรกาหนด
มาตรการในการ
กากับติดตามให้
งานวิจัยเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
ควำมเสี่ยง : 6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจยั /งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่กาหนด ต่อโครงการวิจยั /งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 8. นักวิจัยขาดการ
(Operational Risk : O) วางแผนในการ
ดาเนินงาน และ
การดาเนินการตาม
แผน

โอกำส

ผล
กระทบ

3

3

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

9
- ควรจัดให้มีการ
- สถาบันวิจัยได้มีการกาหนด
(ปาน รายงานผลการดาเนิน ระยะเวลาของการติดตามและ
กลาง) งานวิจัยเป็นระยะ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
หรือเป็นไตรมาส
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจาปี
ของสถาบันวิจัย และมีการพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
กระตุ้นการทาวิจัย และการส่ง
รายงานวิจัย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติตตามประเมินผล

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวล
ที่กาหนด และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจยั เป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

2

2

4
ต่า

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

55.56

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-

แนวทำงแก้ไข
-

37

38

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมเสี่ยง : 7. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจยั ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจยั
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : การนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
9. งานวิจัยที่นา
(Strategic Risk : S) องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการ
วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยังมีน้อย เช่น ไม่มี
วิจัย ด้านคุณภาพ
ดิน หรือพืชที่เหมาะ
กับสภาพภูมิภาค

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

3

12
(สูง)

- ควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการทา
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน และ
ตามนโยบายของ
ประเทศ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัยมีการนางานวิจัยมา
บูรณาการร่วมกับการบริการ
วิชาการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีงาน
บริการวิชาการต่างๆ ที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น
โครงการแลกเปลี่ยนขยะเป็น
สวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้กับชุมชน

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นและชุมชน

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

2

2

4
ต่า

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

58.33

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-

แนวทำงแก้ไข
-

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น
เป็นต้น

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ซึ่งได้มีการนาองค์ความรู้การทาช่อ
ดอกไม้ และโคมไฟจากขวดพลาสติก
และการทาตะกร้าจากกระป๋องเบียร์
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ฝึกปฏิบัติ ทาจริง ทาได้ เพื่อให้เกิด
อาชีพ เกิดรายได้ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นต้น

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข

39

40

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมเสี่ยง : 8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน
(ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จำนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 10. ศูนย์/แหล่ง
(Operational Risk : O) ความเป็นเลิศ
(excellent
center) ยังไม่ส่งผล
ที่ชัดเจน ในการให้
การบริการ และ
การดาเนินงานที่เห็น
ผลชัดเจน มีการ
ดาเนินงาน หรือมี
การจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

4

16
(สูง)

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง
- ควรทบทวน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย โดยคณะต่างๆ ที่มี
แผนการดาเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศ (excellent
ด้านศูนย์ความเป็นเลิศ center) ได้มีการทบทวนการ
(excellent center) ดาเนินงานในการให้การบริการ
และประเมินแผนการ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่
ส่วนร่วม
ผู้ใช้บริการ

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

1

1

1
ต่า

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

93.75

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-

แนวทำงแก้ไข
-

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ควำมเสี่ยง : 9. แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุ
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 11. การส่งเสริมการ
(Operational Risk : O) พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ยังไม่
ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และ
การดาเนินการที่
ได้รับการยอมรับจาก
ท้องถิ่น

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

3

12
(สูง)

- ควรมีการทบทวน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย โดยสานักศิลปะ
และปรับปรุงระบบ
และวัฒนธรรม ได้มีการจัดทาแผน
และกลไก การทานุ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บารุงศิลปะและ
และมีการทบทวนแผนประจาทุกปี
วัฒนธรรมของ
และในปี 2560 ได้จัดโครงการ
มหาวิทยาลัย และ แลกเปลีย่ นนาฏศิลป์อาเซียน
ควรส่งเสริมการสร้าง ประจาปี 2560 ในวันที่ 25
มาตรฐานด้านศิลปะ สิงหาคม 2560 โดยมีผเู้ ข้าร่วมเป็น
และวัฒนธรรมให้เป็น ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมี
ที่ยอมรับในระดับ
วัฒนธรรมการแสดงที่มีความ
ท้องถิ่น และระดับชาติ คล้ายคลึง จึงได้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าวขึ้น

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

1

1

1
ต่า

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

91.67

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-

แนวทำงแก้ไข
-

41

42
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
และเป็นการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีการแสดงของ
ประเทศลาว, จีน, เวียดนาม และ
ไทย 4 ภาค ได้แก่ การแสดง
นาฏศิล์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, การ
แสดงภาคกลาง “เทิดเถิง”
ภาคเหนือ “ฟ้อนขันดอก” การ
แสดงจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, การแสดงนาฏศิลป์
อีสาน “ลาเพลินชมเมือง
มหาสารคาม” ภาคใต้ “กีปัสเรนัง”
การแสดงจากประเทศสาธารณรัฐ
เวียดนาม การแสดงดนตรีพื้นเมือง
แกนอีสาน มโหรีอสี าน เป็นต้น

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและสังคมอำเซียนและภูมิภำคอื่นของโลก
ควำมเสี่ยง : 10. จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียนและภูมภิ าคอื่นของโลก
ยังมีน้อย (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ
เพิ่มมากขึ้น
และศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียนและภูมภิ าคอื่นของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
12. การร่วมมือ
(Strategic Risk : S) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและ
ศิษย์เก่า ในการ
พัฒนานักศึกษา

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

4

4

16
(สูง)

- ควรมีความร่วมมือ

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้
กับสถานประกอบการ สาขาวิชาปรับรายละเอียดของ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ต้องการของสถานปรกอบการณ์
นักศึกษา ทั้งใน
และประสานไปยังสถานประกอบ
ระหว่างเรียน และ
การณ์ในการทาความร่วมมือในการ
หลังจากจบการศึกษา ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก
เช่น ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบ
ประสบการณ์ และ
สหกิจศึกษา

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

2

6
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

62.50

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- การทาความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการณ์ยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลาย
และชัดเจน
แนวทำงแก้ไข
- ส่งเสริมให้คณะ
มีการทาความ
ร่วมมือ

43

44
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

และพัฒนา
มหาวิทยาลัยยังไม่
ส่งผลที่ชัดเจน เช่น
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์
ตลอดจนเมื่อสาเร็จ
การศึกษาสามารถมี
งานทา โดยสถาน
ประกอบการที่เคย
ฝึกประสบการณ์

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

การรับเข้าทางานหลัง
สาเร็จการศึกษา

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
กับสถานประกอบ
การณ์ เพิ่มมากขึ้น

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 13. ความปลอดภัย
(Operational Risk : O) ในชีวิตและทรัพสินย์
ของบุคลากร
นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย
ยังไม่เพียงพอ

โอกำส

ผล
กระทบ

3

3

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

9
- ควรมีการกรองบุคล
(ปาน คลเข้า-ออก ภายใน
กลาง) มหาวิทยาลัย ในช่วง
ตั้งแต่ 24.00 น.
จนถึง 05.00 น. โดย
ทาราวกั้นยกขั้น-ลง
และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก
ในระดับสายตา เพื่อ
การบันทึกภาพที่
ชัดเจน เพราะปัจจุบัน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- ยังไม่มีการดาเนินการ และ
มาตรการในการกรองบุคลคลเข้าออก ภายใน มหาวิทยาลัย ในช่วง
ตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง 05.00 น.
โดยทาราวกั้นยกขั้น-ลง และมี
กล้องวงจรปิด บันทึกภาพคนเข้า
ออก ในระดับสายตา เพื่อการ
บันทึกภาพที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากความ
เหมาะสม และยังไม่มีนโยบายของ
ผู้บริหารที่ให้ความสาคัญเรื่องนี้

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ควำมเสี่ยง
ลดลง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

(Y/N)

ร้อยละ

3

3

9

N

0

ปานกลาง

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังไม่มีการ
ดาเนินการจัดทา
ราวกั้นยกขั้น-ลง
เพื่อกรองคนเข้าออก ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 24.00 น.
จนถึง 05.00 น.
แนวทำงแก้ไข
- จัดทาราวกั้นยก
ขั้น-ลง เพื่อกรอง
คนเข้า-ออก ในช่วง
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

กล้องติดตั้งสูงเกินไป
เมื่อเกิดเหตุ จะไม่
สามารถบันทึกภาพที่
ชัดเจนได้

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
เวลาตั้งแต่ 24.00 น.
จนถึง 05.00 น.

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 14. หลังคากันฝน
(Operational Risk : O) ยังไม่เพียงพอสาหรับ
จอดรถ และสถานที่
จอดรถที่มีอยู่
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ

โอกำส

ผล
กระทบ

3

3

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

9
- ควรจัดทาหลังคาที่
(ปาน จอดรถยนต์และ
กลาง) รถจักรยานยนต์ เพื่อ
เป็นที่บังแดดบังฝน
และติดตั้งแผงโซล่า
เซล ผลิตไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย ยังไม่มีการ
ดาเนินการในด้านการ จัดทาหลังคา
ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคลากร
นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ แต่มีการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลิตไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน ในการให้แสง
สว่างตามถนนจุดต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดพลังงาน
และเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากร
นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

2

6
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

33.33

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- การนาพลังงาน
ทดแทนมาใช้ยังไม่
แพร่หลายใน
มหาวิทยาลัย
แนวทำงแก้ไข
- ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญด้าน
การนาพลังงาน
ทดแทนมาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น
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RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 15. สิ่งสนับสนุน
(Operational Risk : O) การเรียนรู้มีจานวน
ไม่เพียงพอ ยังไม่
ทันสมัยเพียงพอ
และยังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ ต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

3

4

12
(สูง)

- ควรจัดสิ่งสนับสนุน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุน
ทันสมัย เพื่อ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษาทั้งด้าน
การศึกษาเรียนรู้แก่
วิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์
นักศึกษาที่มี
โดยแบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์
ประสิทธิภาพ และ
จานวน 19,259,100 บาท รวม 43
คุณภาพ เช่น
รายการ และด้านสังคมศาสตร์
อุปกรณ์ด้านการศึกษา จานวน 7,941,700 บาท รวม 33
ทางวิทยาศาสตร์
รายการ (รายละเอียดอ้างอิงข้อมูล
อุปกรณ์การศึกษาด้าน จากแผนปฏิบตั ิราชการงบประมาณ
วิศวะกรรมศาสตร์
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เป็นต้น
2560)

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

1

1

1
น้อย

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

91.67

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อาจยัง
ไม่ทั่วถึง
แนวทำงแก้ไข
- จัดสิ่งสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
ทั่วถึง

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการดาเนินงาน 16. หน่วยงาน
(Operational Risk : O) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว
แต่ยังมีบางส่วนที่มา
ขอใช้งบประมาณ
ส่วนกลาง จึงทาให้
งบกลางไม่พอจ่าย

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

4

16
(สูง)

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง
- งบประมาณ

ส่วนกลางมีจากัด
ดังนั้นหน่วยงานจึง
ควรใช้เงินที่ได้รับการ
จัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ
ของหน่วยงาน

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
- มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้

หน่วยงานใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร และมีนโยบายให้ประหยัด
งบประมาณ โดยจัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการบริหารจัดการ
งบประมาณเงินรายได้ ว่าด้วยการ
ของบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และยังมีการวิเคราะห์เหตุผลความ
จาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณจาก
ผู้บริหาร และกองนโยบายและแผน

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

1

1

1
น้อย

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

93.75

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
-

แนวทำงแก้ไข
-
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RMU-ERM. F2
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านการเงิน
17. งบกลางมี
(Financial Risk : F) จานวนจากัด
เนื่องจากจานวน
นักศึกษาลดลง จึง
ทาให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง

โอกำส

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

4

4

16
(สูง)

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง
- ควรมีมาตรการ

จัดหารายได้ให้
มหาวิทยาลัยเพิ่มมาก
ขึ้น ลดการขอ
งบประมาณส่วนกลาง
หรือใช้งบประมาณที่
หน่วยงานได้รับจัดสรร

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
- มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้

หน่วยงานใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร และมีนโยบายให้ประหยัด
งบประมาณ ส่งเสริมให้มีการหา
รายได้จากหลาย ๆ ด้าน เช่น
นักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
อื่นๆ เป็นต้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

3

9
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

43.75

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- รายได้ของ
มหาวิทยาลัยยังมี
น้อย
แนวทำงแก้ไข
- ส่งเสริมให้
หน่วยงานต่างๆ
ช่วยกันหารายได้ให้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น

RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้านการดาเนินงาน 18. ผู้รับผิดชอบ
(Operational Risk : O) เรื่องที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานขาดแผน
และการติดตามการ
ดาเนินงาน จึงทาให้
การส่งงาน หรือ
ข้อมูลล่าช้า ส่งผล
ถึงผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โอกำส

ผล
กระทบ

3

3

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

9
- หน่วยงานที่
(ปาน เกี่ยวข้อง หรือผู้ปฏิบตั ิ
กลาง) ควรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ตามที่
หน่วยงานส่วนกลาง
ร้องขอ เพื่อให้ได้
ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยตาม
กรอบระยะเวลาที่
กาหนด

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- มหาวิทยาลัย มีการดาเนินงาน
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี
การติดตามเป็นรายไตรมาส (รอบ
6 เดือน, รอบ 9 เดือน, และรอบ
12 เดือน) ซึ่งการติดตามมีกรอบ
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล แต่ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร (บาง
หน่วยงาน) ที่ไม่ได้ดาเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา หรือไม่มีการส่ง
ข้อมูลมายังหน่วยงานกลาง เพื่อ
สรุปผลรายงานข้อมูลการดาเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาต่อผู้บริหาร

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

2

6
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

33.33

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีบาง
หน่วยงานที่ขาด
ความตระหนักใน
การดาเนินงานตาม
ปฏิทิน หรือตาม
กรอบระยะเวลา
แนวทำงแก้ไข
- ผู้บริหาร
หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้บุคลากร
ดาเนินงานตาม
ปฏิทินและกรอบ
ระยะเวลา
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RMU-ERM. F2

ตำรำงที่ 8 แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(ระหว่ำง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรกำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอืน่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประเภทควำมเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
19. การดาเนินงาน
(Strategic Risk : S) ตามปฏิทินการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย
หรือหน่วยงานไม่มี
ปฏิทินการ
ดาเนินงาน ส่งผล
ถึงผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โอกำส

ผล
กระทบ

3

3

ผล/
ระดับ

แผน / กิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยง

9
- ควรมีการ
(ปาน ดาเนินงานตามปฏิทิน
กลาง) การดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือตาม
ไตรมาส เพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบ
ระยะเวลา โดยไม่
จาเป็นต้องรอบันทึก
ทวงถามตามไตรมาส

ผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

- การดาเนินงานของหน่วยงานใน
การรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ
ตามไตรมาส ยังมีความล่าช้า และไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
(บางหน่วยงาน) ซึ่งทาให้การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิด
ความล่าช้าในการสรุปผลรายงาน
การดาเนินงาน เพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ผล
กระทบ

ผล/
ระดับ

3

2

6
ปานกลาง

ควำมเสี่ยง
ลดลง
(Y/N)

ร้อยละ

Y

33.33

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
/
แนวทำงแก้ไข
Risk ที่ยังเหลืออยู่
- ยังมีบาง
หน่วยงานที่ขาด
ความตระหนักใน
การดาเนินงานตาม
ปฏิทิน หรือตาม
กรอบระยะเวลา
แนวทำงแก้ไข
- ผู้บริหาร
หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้บุคลากร
ดาเนินงานตาม
ปฏิทินและกรอบ
ระยะเวลา

คำอธิบำย แบบ RMU – ERM F2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ควำมเสี่ยง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มคี วามไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
2. ปัจจัยควำมเสี่ยง
สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. ประเภทควำมเสี่ยง
Strategic Risk :
S = ด้านกลยุทธ์
Operational Risk :
O = ด้านการดาเนินงาน
Financial Risk:
F = ด้านการเงิน
Regulatory Risk :
R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ
Economic/Political Risk :
E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง
Natural Risk :
N = ด้านธรรมชาติ

.....................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย บุษหมั่น)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฯ
วันที่........... /...................../............
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภำคผนวก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภำคผนวก ก
แผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RMU - ERM F1
ตำรำงที่ 7 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

1. ยังไม่มีการปรับปรุง
จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
ควำม
ควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(2)
(6)
S
5
4
20
() กำรลด/ควบคุม โดย
(สูงมาก)
- ควรมีการปรับปรุงจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18 หลักสูตร
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ

โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
(7)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

59

60
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมี
น้อย ไม่มีความ
หลากหลาย

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
S
() กำรลด/ควบคุม โดย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร
- ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
3
12
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
(สูง)
กลั่นกรองผลการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร
- ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ

ระยะเวลำดำเนินกำร
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
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ควำมเสี่ยง : 3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาเร็จการศึกษา
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม
ในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- ควรมีการดาเนินงานด้าน
(สูง)
MOU กับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
และการรับนักศึกษาเข้าทางาน
หลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อให้
เกิดประสบการณ์จริง และส่งผล
ถึงความมั่นคงและการมีงานทา
ของนักศึกษา

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา/
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

61

62

RMU - ERM F1
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 4. ไม่มีฐานข้อมูลทีร่ วบรวมประวัติ หรือการดาเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง เช่น จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
4. ขาดการรวบรวม
O
() กำรลด/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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(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

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

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

RMU - ERM F1
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
(3)
ได้แก่ สานักศิลปวัฒนธรรม
ด้านการทาความร่วมมือ (MOU)
ผู้รับผิดชอบได้แก่ สานักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ และด้านอื่นๆ ตามที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ
เป็นต้น

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน

โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
(7)
(MOU) ผู้รับผิดชอบได้แก่
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ และด้าน
อื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(10)

63

64

RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 2

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 5. ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มมี าตรฐาน (กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : 1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการทางาน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : คณาจารย์ และบุคลากรมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
5. ด้านคุณภาพชีวิต
O
() กำรลด/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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
(สูง)
ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่นความจานงค์
ขอที่พักอาศัยไว้ หรือสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มบี ้านเป็นของ
ตัวเอง โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่
สนใจ เพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

ระยะเวลำดำเนินกำร
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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
ควำม
ควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(2)
(6)
S
4
3
12
() กำรลด/ควบคุม โดย
(สูง)
- ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
การฝึกอบรมด้านภาษาทุกคน
โดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ละ 1
วัน และหลังจากอบรมแล้ว
บุคลากรจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

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

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองบริหารงานบุคคล /
สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ /

65
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RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 3

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่กาหนด (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทดี่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทดี่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่
กาหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
ควำม
ควำมเสี่ยง
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(2)
(6)
O
4
3
12
- จัดทาระบบพี่เลี้ยงหรือที่
() กำรลด/ควบคุม โดย
(สูง)
ปรึกษาโครงการวิจัย
- ควรจัดให้มรี ะบบพี่เลี้ยงหรือ
เพื่อช่วยเหลือแนะนานักวิจยั
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
และนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อช่วยเหลือแนะนานักวิจยั และ
นักวิจัยรุ่นใหม่

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

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

8. นักวิจัยขาดการ
วางแผนในการ
ดาเนินงาน และการ
ดาเนินการตามแผน

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() กำรลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานวิจยั เป็นระยะ
หรือเป็นไตรมาส

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
3
3
9
- กาหนดให้นักวิจัยมีการ
(ปานกลาง) รายงานผลการดาเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 4

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 7. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากการวิจยั ไปให้บริการวิชาการแก่
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : การนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถ ท้องถิ่นและชุมชน
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
9. งานวิจยั ที่นาองค์
S
() กำรลด/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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
3
12
- ดาเนินการส่งเสริมและ
(สูง)
สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และตาม
นโยบายของประเทศ

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 4
ควำมเสี่ยง : 8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน
(ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : ศูนย์/แหล่ง
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตาม ความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐาน
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จำนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- จัดให้มีทบทวนแผนการ
(สูง)
ดาเนินงานด้านศูนย์ความเป็น
เลิศ (excellent center)
และประเมินแผนการให้บริการ
วิชาการ โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
ทุกคณะ /
ทุกสานัก /
ทุกสถาบัน /
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RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 5

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ควำมเสี่ยง : 9. แหล่งเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยที่
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() กำรลด/ควบคุม โดย
- ควรมีการทบทวน และ
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และควร
ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
3
12
- จัดให้มีการทบทวน และ
(สูง)
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และควร
ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
สานักทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม /

RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ควำมเสี่ยง : 10. จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ยังมีน้อย (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เพิม่ มากขึ้น
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- มีการดาเนินการด้านความ
(สูง)
ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ทั้งในระหว่าง
เรียน และหลังจากจบการศึกษา
เช่น ด้านการฝึกประสบการณ์

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
ทุกคณะ
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

และพัฒนามหาวิทยาลัย
ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน เช่น
สถานที่ฝึกประสบการณ์
ตลอดจนเมื่อสาเร็จ
การศึกษาสามารถมี
งานทา โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึก
ประสบการณ์

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
(3)
ด้านการฝึกประสบการณ์ และ
การรับเข้าทางานหลังสาเร็จ
การศึกษา

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)

โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
(7)
และการรับเข้าทางานหลังสาเร็จ
การศึกษา

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 7
ควำมเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพสินย์ของบุคลากร
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
ยังไม่เพียงพอ

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)
O

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

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง เริ่มต้น แล้วเสร็จ
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(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
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

14. หลังคากันฝนยังไม่
เพียงพอสาหรับจอด
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() กำรลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดทาหลังคาที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เพื่อเป็นที่บังแดดบังฝน และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลิตไฟฟ้า
เป็นพลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
3
3
9
- จัดทาหลังคาที่จอดรถยนต์
(ปานกลาง) และรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็น
ที่บงั แดดบังฝน และติดตั้งแผง
โซล่าเซล ผลิตไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน

ระยะเวลำดำเนินกำร
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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() กำรลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เช่น
อุปกรณ์ด้านการศึกษา ทาง
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การศึกษา
ด้านวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
3
4
12
- จัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริมการ
(สูง)
เรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
เช่น อุปกรณ์ด้านการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
การศึกษาด้านวิศวะกรรม
ศาสตร์ เป็นต้น

ระยะเวลำดำเนินกำร
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
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 7
ควำมเสี่ยง : 12. งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีจานวนจากัด ไม่พอจ่าย (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

16. หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว แต่
ยังมีบางส่วนที่มาขอใช้
งบประมาณส่วนกลาง จึงทา
ให้งบกลางไม่พอจ่าย

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)
O

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
(3)
- งบประมาณส่วนกลางมีจากัด
ดังนั้นหน่วยงานจึงควรใช้เงินที่
ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- หน่วยงานควรใช้เงินที่ได้รบั
(สูง)
การจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน โดยจากัดไม่ให้ใช้
งบกลาง ถ้างบประมาณ
ส่วนกลางมีน้อย หรือใช้
เฉพาะที่จาเป็น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ระยะเวลำดำเนินกำร
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 แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำม
ควำมเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
F
() กำรลด/ควบคุม โดย
- ควรมีมาตรการจัดหารายได้
ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
4
4
16
- จัดหารายได้ เพื่อให้
(สูง)
มหาวิทยาลัยมีรายได้ เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมาจากหลายๆ
ด้าน เช่น จานวนนักศึกษา
การวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก
การบริการวิชาการ เป็นต้น

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

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

77

78
RMU - ERM F1
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 7
ควำมเสี่ยง : 13. หน่วยงานไม่สง่ งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตามระยะเวลาที่กาหนด จากที่มีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้ำนกำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนา และส่งเสริมการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

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

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)
O

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
(3)
- หน่วยงานที่ หรือผู้ปฏิบัติควร
ตระหนักถึงกรอบระยะเวลาใน
การดาเนินการ ตามที่หน่วยงาน
ส่วนกลางร้องขอ เพื่อให้ได้
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
3
3
9
- ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ หรือ
(ปานกลาง) ผู้ปฏิบัตคิ วรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามทีห่ น่วยงานส่วนกลางร้อง
ขอ เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน

RMU - ERM F1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ที่ 7
ควำมเสี่ยง : 13. หน่วยงานไม่สง่ งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตามระยะเวลาที่กาหนด จากที่มีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้ำนกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร : พัฒนา และส่งเสริมการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

19. การดาเนินงานตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ดาเนินงาน ส่งผลถึง
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ประเภท
ควำม
เสี่ยง
(2)
S

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
(3)
- ควรมีการดาเนินงานตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือตามไตรมาส
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา
โดยไม่จาเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน
โครงกำร / กิจกรรม
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ควำมเสี่ยง
(6)
3
3
9
- ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
(ปานกลาง) จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
และมีการดาเนินงานตาม
ปฏิทนิ การดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือตามไตรมาส
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา
โดยไม่จาเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส

ระยะเวลำดำเนินกำร
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน

79

80
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

.....................................................
(...............................................................)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฯ

ภำคผนวก ข
คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

81

82

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

83

84

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

85

86

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

87

88

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภำคผนวก ค
คณะกรรมกำรผู้จัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

89

90

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมกำรผู้จัดทำเล่ม
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
*************
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย บุษหมั่น
นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

คณะกรรมกำรผู้จัดทำรูปเล่ม :
นายเสถียร ภูมีแกดา
นายสุพรรณ์ หวานแท้
นางวรรณวิสา ยศระวาส
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์
ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ วิเชียรพนัส
นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
นางสาวรตวรรณ ประวิรตั น์
นายสมศักดิ์ เหล่าทับ
นายณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :
นายสุพรรณ์ หวานแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
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๘๐ ถนน นครสวรรค์ ตาบล ตลาด
อาเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๗๒-๒๑๑๘-๙ (ต่อ ๓๔๘, ๓๔๙) ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗
โทรสาร. ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗
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