คำนำ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ได้จัด ทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2555 (ระหว่าง
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2554 ถึ ง วัน ที่ 30 กั น ยายน 2555) ขึ้น เพื่ อสรุป ผลการปฏิ บัติ ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ แต่ทั้งนี้ ยังมีการดาเนินในบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และบางส่วน
ทีจ่ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผล
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมี
ความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่ง
โดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนามาประยุกต์ใช้อยู่
ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจาวัน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการ
และความจาเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติต ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9(1) กาหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษานาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
จึงจัดให้มีการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย
ให้มีระดับความเสี่ย งและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ประเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ และตรวจสอบได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยค านึ ง ถึ ง การบรรลุ เ ป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ
จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี
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ปณิธำน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
ปรัชญำ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยม
สร้างสังคมการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
นาอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
3. เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในอัตลักษณ์
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสดงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
วิชาชีพชั้นสูง
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่ น
และภูมิภาค เพื่อนาไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
บนฐานความรู้ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการในการช่วยให้
สังคมพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. เพือ่ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นอีสาน
โดยการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันวิชาการในและต่างประเทศ
8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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เป้ำประสงค์
1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
2. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและ
ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
4. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
5. เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
7. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
9. มีหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน
10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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นโยบำยและกำรกำหนดวัตถุประสงค์ควำมเสี่ยง
นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสื บ สาน และพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการอยู่ ร่ ว มกั น แบบ
กัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับ สนุ น และกากับ การบริห ารจัดการทั่ว ไปของมหาวิทยาลั ยในอานาจและหน้าที่ตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่ วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน
เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริ ม สนับ สนุน การวิจัยในการพัฒ นาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการาศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาการ
วิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความ
เสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
4. มหาวิทยาลั ย และหน่ ว ยงานจะต้องถือว่ าการบริ ห ารความเสี่ ยงเป็นภารกิ จหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีแผนการบริห ารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง
สภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการ
และสามารถจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม
ดังนี้
1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้อ่านควร
ทาความเข้าใจกับความหมายของคาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทาให้
การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดาเนินภารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งความเสี่ยงจาแนกได้เป็น 5 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ
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2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
ทั้งนี้ คาอธิบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจาแนกออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ ซึ่งแสดงได้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน : ประกอบด้วย
(1) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์
หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน, อุบัติเหตุ
(2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและ
งบประมาณ เช่น ขาดแคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่าย
การเงินหรือฝ่ายบัญชี
(3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกาหนด
หรือดาเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร
(4) Policy Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
(1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
(2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม
(4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกาลังการผลิตของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
(6) ภัยธรรมชาติ
(7) ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
กาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
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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 ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 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 กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วย
วิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทางาน หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
8
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ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4T
(กรมบัญชีกลำง)
Risk Acceptance
Take
(Accept)
Risk Reduction
(Control)

Treat

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น
การทาประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4T
(กรมบัญชีกลำง)
Risk Sharing
Transfer
(Transfer)

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทา
เพื่อลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

ตำรำงที่ 2 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
การควบคุมตามประเภทต่าง ๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการ
ทางด้านความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการนาไปใช้
ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง
การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัย
ภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร
ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เ ป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความ
คาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ อุบัติภัยต่าง ๆ
ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการ
ดาเนินการ จาเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา
ปัญหาอาจมิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจาก
ความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ
ก็อาจมีความเสียหายมาก – น้อยแตกต่างกัน
การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่าง
การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไป
ของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันใน
ลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและ
ความสาคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ
แผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน
2. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม
โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /
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วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับ
องค์ ก ารอิ ส ระท าให้ โ ครงการขาดการยอมรั บ และโครงการไม่ ไ ด้ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ การ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการ
ทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน
ต่างๆ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วม
 ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิติธรรม และความเสมอภาค
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระค่า ใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจาเป็น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบ
คาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และ
ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการ
มอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
ต้องคานึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
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3. กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม
4. กำรประเมินมำตรกำรควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มี
อยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม เพี ย งใด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า จะสามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า)
5. กำรบริหำร / จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความ
เสียหายของผลกระทบ ในการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. กำรรำยงำน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมด
ตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. กำรติดตำมผล และทบทวน เป็นการติดตามผลของการดาเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ ยงว่ามีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
ข้อกำหนดตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
1. ข้อกำหนดในหมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ ข้อ SP7
ข้อ SP7 ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ
ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่สาคัญ และมีผลกระทบสูง
ต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ
1 แผนงาน/โครงการ มาดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO คือ
1) การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
2. ประเด็นกำรตรวจประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ที่กำหนดใน SP7 ปรำกฏ
ดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ประเด็นการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
ประเด็นกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำร
ค่ำ
ประเด็นกำรตรวจ
ค่ำคะแนน
ที่ครบถ้วน
น้ำหนัก
ถ่วงน้ำหนัก
A  แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์
0.5 - แสดงให้เห็นถึงวิธีการคัดเลือกแผนงาน/
0.1
ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการใน
โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อย่างน้อย
ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/
หรือผลกระทบของโครงการที่มีต่อ
โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการ
ความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ
ที่ได้รับงบประมาณ และมีผลกระทบ
(โดยคัดเลือก) อย่างน้อยประเด็น
สูงต่อการบรรลุความสาเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
 วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
0.2
แผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน
ที่คัดเลือกมาดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
COSO ซึ่งต้องนาความเสี่ยง เรื่อง
ตามหลักการของ COSO
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัย
(7 ขั้นตอน)
ในการวิเคราะห์ด้วย
 มีแผนบริหารความเสี่ยงที่
- มีผลการวิเคราะห์การประเมินความ
0.1
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และมี
เป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผน ฯ ที่
โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล (Good
ประเมินผลได้ชัดเจน
Governance) อย่างครบถ้วน
14
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ประเด็นกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำร
ที่ครบถ้วน

D  ดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้

L

 แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่อง
ทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทาความ
เข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
ได้
 มีการรายงานความก้าวหน้าใน
การดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2
ไตรมาส โดยสรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ค่ำ
น้ำหนัก

0.3

0.2

ประเด็นกำรตรวจ
- มีการกาหนดแนวทาง/วิธีการและกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว้
อย่ า งน้ อ ย 2 ไตรมาส (ไม่ ร วมการสรุ ป
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ)
- แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ บ ริ ห ารภายในเดื อ นมี น าคม 2555
(และก่อนนาไปปฏิบัติ)
- มีหลักฐานแสดงการดาเนินการตาม
กิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง
- มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดงให้
เห็นถึงการสื่อสาร ทาความเข้าใจให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารทราบและมี ค วามถี่
ครบตามที่กาหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส
และไม่รวมการสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ)
- เนื้อหาของการรายงานสรุปผลแสดงให้
เห็นถึงความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง โดย
แสดงความสัมพันธ์กับผลการดาเนิน
โครงการที่คัดเลือกมาดาเนินการ

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
0.005

0.005

0.15

0.15

0.05

0.05
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ประเด็นกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำร
ที่ครบถ้วน
 จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสาเร็จ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง
ดาเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/
โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการ
สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

น้ำหนักรวม SP - 7
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ค่ำ
ประเด็นกำรตรวจ
ค่ำคะแนน
น้ำหนัก
ถ่วงน้ำหนัก
0.2 - มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปีงบประมาณ)
ซึ่งประกอบด้วย
- กิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร
0.025
ความเสี่ยงที่ดาเนินการแล้วครบถ้วนเสร็จ
ร้อยละ 100
- ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่
0.025
(หลังจากดาเนินการตามแผนแล้วเสร็จ) โดย
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการได้และปัจจัยเสี่ยงที่
ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ (เฉพาะกรณีเป็น
แผนงาน/โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไป)
* หากส่วนราชการเลือกโครงการที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2555
ทั้งหมด ให้ส่วนราชการใส่ Y ในประเด็น
การประเมินนี้ด้วยซึ่งถือว่าได้รับคะแนนนี้ไป
โดยปริยาย
- สรุปบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
0.025
เพือ่ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปี
ต่อไป
- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบ
0.025
รายงานสรุปผลภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2555
1.00
1.00
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ส่วนที่ 2
กำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน โดยผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการนาระบบ
บริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ
อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ
ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ทาหน้าที่เป็นประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่าย/
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยง ผู้แทนคณะ/หน่วยงานเป็นกรรมการ ดาเนินการภายใต้นโยบายและ
การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดาเนินการระบุความเสี่ยงและ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง โดยจั ดประชุ ม เพื่ อ ระดมสมอง การใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต การใช้ ร ายการตรวจสอบจาก
แบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจาแนกประเภท
ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
3. มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย
เสี่ยง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ได้นาจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานประจาปี
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงใช้วิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลาดับความสาคัญก่อนนาไปทาแผนบริหารความเสี่ยง
ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณากาหนด
ผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดทาแผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ ๆ
4. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้
กาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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บริหารความเสี่ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มี
การกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกาหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกาหนดระยะเวลาใน
การแล้วเสร็จ ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้
มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง ในส่ ว นของการดาเนินการตามแผนบริห ารความเสี่ ยงของมหาวิท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ
5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้ บริหาร
ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน
5.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
5.3 มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตาม
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน การให้คาแนะนา และถ่ายทอดความรู้ในเรื่ องการบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติ
5.4 มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงทีจ่ ะส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5.5 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้
กาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
5.6
มีการดาเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัยฯ รอบ 6, 9, รายงานผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงาน และรายงานรอบ 12 เดือน
เสนออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
5.7 มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งจากการวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยง โดยสามารถสรุปการจัดการความเสี่ยงตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ ทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนหรือทุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านการกลั่นกรอง และ
ประเมินการส่งเสริมจากคณะกรรมการ มีการกาหนดมาตรการข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
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และศาสตราจารย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศของ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องการยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยฯ สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ร่วมกับกอง
บริหารงานบุคคล ได้ จัดทาโครงการบริการวิชาการ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
(Basic English for Communication) ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนา
บุคลากรในการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) และบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาโดยตรง สามารถนาความรู้ทางด้าน
ภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสอดคล้องกับมิตยิ ุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
- สนับสนุนด้านพันธกิจมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
มาตรฐาน
- สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
- สนับสนุนด้านเป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนด้านกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนก ำรสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ประกอบด้วยปัญญา
ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิด
รู้สร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้นาการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคมและดารงตนอย่างมีคุณค่า เพื่อให้ได้
งานวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ทั้งในระดับ ชั้นเรียน
และท้องถิ่นเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนความสามารถในการนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
ไปพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและจัดหาแหล่งทุนวิจัย ตลอดจน
การนาเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์
- ส่งเสริมการทางานวิจัยโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น และการวิจัยที่เป็นทีม
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- ส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัย โดยจัดการแหล่งทุนวิจัย และการจัดประชุม เพื่อนาเสนอ
ผลงานการวิจัยของอาจารย์ และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทุกระดับ สร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยโดย
ประกวดผลงานวิจัยตลอดจนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการนาเสนอผลงานวิจัย
- ส่งเสริมให้นาไปสู่การเผยแพร่ การนาไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุนการทาผลงานวิชาการของคณาจารย์ทั้งในรูปของงานวิจัย ตารา แปล และนวัตกรรมใหม่ๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์วิจัยในชั้นเรียน เพื่อนาองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบ สามารถแก้ปัญหา และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ โดยผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กับศาสตร์สากล ให้เกิดความเหมาะสมกับการดารงชีวิต เป็นการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม โดยจัดฝึกอบรมกลุ่มสนใจต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น จัดศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ชุม ชนหรือท้องถิ่น จัดบริการทางวิชาการ
ให้ แก่สาขาวิช าที่จาเป็ น กับการดารงชีวิตโดยผ่ านสื่อในรูปแบบต่างๆ การให้บริการวิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 บริ กำรวิชำกำร เพื่อเสริ มสร้ ำ งควำมแข็ งแกร่ งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้ น
ฐำนควำมรู้
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ที่
เสริ มสร้ างพลังปั ญญาของแผ่ น ดิน ฟื้นฟูพลั งการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่หนึ่ง
ที่ต้องบริการวิช าการ ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ แก่
- โครงการบริการวิชาการกากแป้งมันสาปะหลังหมักยีสต์ เป็นอาหารสาหรับโคนม-โคเนื้อ
ในช่วงวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง “กากมันหมักยีสต์”เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษ
เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันได้แก่ กากมันสาปะหลังเปียก (กากเปียก) โดยการนามาแปรรูป
หมักร่วมกับ น้าหมักยีสต์เพื่อช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอื่นๆตาม
ความต้องการของสัตว์ที่สาคัญกากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่า ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง
ในฟาร์มสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงในปัจจุบันตลอดจนช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในโคนม-โคเนื้ออีกด้วย
- โครงการ “ฟื้นฟูสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติบาบัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนศีรษะอโศก อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ
- โครงการคานวณผลกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีปีล่าสุด ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2555
ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ เข้าใจ
หลักเกณฑ์การเสียภาษีอาการใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการนาไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวัน ซึ่งเป้าหมายได้แก่ประชาชนภายในจังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง
20
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- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระพุทธองค์
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา มหาราชา ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัด
มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการวิชาการด้วยการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการให้บริการชุมชน บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจคุณค่าและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ทั้งยังเป็นการ
แสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นพระราชกุศลฯ
- โครงการบูรณาการชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระพุทธองค์ เนื่องในวโรกาสมหา
มงคล 84 พรรษา มหาราชา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งยังเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านศาสนา และเป็นการพัฒนาความพฤติทางกาย วาจา และจิตใจ ให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงาม
- โครงการฟื้นฟูสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติบาบัด ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม
2555 ณ ชุมชนศีรษะอโศก ตาบลกะแซง อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยสามารถดูแลตัวเองตามวิถีธรรมชาติบาบัด ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชน องค์กรต่าง ๆ และบุคลากรที่เข้าร่วมเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
- โครงการการส่งเสริม สร้างเครือข่ายสมุนไพรอินทรีย์สู่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล 84 พรรษา มหาราชา ณ บ้านหนองคูณ-น้าจั้น
ตาบลบัวค้อ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 เป็นการบริการ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเครือข่ายพัฒนาอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และประชาชนใน
เครือข่ายสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับบริการอบรมนาไปขยายผลสู่การประกอบอาชีพใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ตาบลห้วยเตย
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5 มีนาคม 2555
เป็นการสารวจสภาพสังคมและปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล นาไปสู่การแก้ไข
ปัญหา และการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- โครงการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม บ้านหนอง
คูณ-น้าจั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาครัฐ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สื บ สาน ท านุ บ ารุ ง เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้
ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักศิลปะและวัฒ นธรรม และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับชุมชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯกับชุมชน เพื่อ
กระตุ้นจิตสานึกและค่านิยมอันดี นาไปสู่ การปฏิบัติตนที่ดีต่อสังคม บุคลากรมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ด้านพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของชาติ
ได้แก่
2.1 โครงการวัฒนธรรมสัญจร
2.2 โครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.3 โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน : มรดกอีสาน (ฮีต 12)
- บุญผะเหวด
- บุญข้าวจี่
2.4 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย นาบทสวดสรภัญญะท้องถิ่นอีสานสู่พิธีไหว้ครูใน
สถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
2.5 โครงการบริการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การแสดงพิธีกรรม “แกลมอ” การบาบัดรักษาโรคด้วยดนตรี ณ จ.สุรินทร์
- ประกวดทาพานบายศรีจากวัสดุธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.6 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศจีน
2.7 โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีบทบาทดีเด่นและผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.8 โครงการตักบาทเทศกาลเข้าพรรษา
2.9 โครงการบริหารคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจริยธรรมอย่างยั่งยืน
2.10 โครงการพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
2.11 โครงการบูรณาการชีวิตแบบพอเพียงตามรอยปฏิปทา หลวงปู่มั่น
2.12 โครงการเคมีตามรอยพุทธธรรม
2.13 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.14 โครงการประกวดร้องลากลอนเดี่ยวแคน
2.15 โครงการธรรมะกับการครองตน
2.16 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
2.17 โครงการอนุรักษ์ประเพณี ลงแขกดานา
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2.18 โครงการค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นาชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ
2.19 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทยการทานาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.20 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและข้อกาหนดในการดาเนินการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคลากร และผู้ที่สนใจ อย่างครบถ้วน รวดเร็วและทั่วถึง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มี
การดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง ได้แก่
- การจัดทาเว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม Culture.rmu.ac.th
- การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
- การเผยแพร่ทางจดหมายข่าวของทางมหาวิทยาลัยฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล และ
ยุทธศำสตร์
ทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ขององค์กรในด้านการ
บริหาร ทั้งสานักงานอธิการบดี คณะ/หน่วยงาน ด้านระบบสารสนเทศทางการเงิน การเบิกจ่ายมีการ
เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เข้มงวดมากขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับ ผิดชอบ
ดูแลระบบ MIS ที่ชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการ และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล ได้แก่
1) ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม
และมีมาตรฐานระดับสากล
2) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ
3) มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและ
ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
4) มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
5) เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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6) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
7) ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8) ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
9) มีหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน
10) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
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ตำรำงที่ 5 แสดงสรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แผนบริหำร
รำยงำนกำรติดตำม
หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ควำมเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ


คณะเทคโนโลยีการเกษตร


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา


สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


สานักศิลปะและวัฒนธรรม


สานักวิทยบริการ ฯ


สานักบริการวิชาการ


สานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ


สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ


สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ


สานักงานอธิการบดี


กองกลาง


กองคลัง

กองนโยบายและแผน


กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ


โรงเรียนสาธิต ฯ


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่

พฤศจิกายน 2555

(มีการรายงาน 3 ไตรมาส ได้แก่ รอบ 6,9,12 เดือน)
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ส่วนที่ 3
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
ในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทางานของหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/กอง
2. คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยง และ
มักประเมิน ว่ าภารกิจ ที่ ตนรั บ ผิ ดชอบไม่มี ปัจจัย เสี่ ยงหรือปั จจัยเสี่ ยงน้ อย เนื่องจากต้อ งการรักษา
ภาพลั ก ษณ์ การด าเนิ น งานของตนไว้ ซึ่ง ถ้า หากความเสี่ ย งที่ มีต่ อภารกิ จนั้ นไม่ไ ด้ถู กระบุ ไว้ แต่ เกิ ด
ผลกระทบขึ้นมา ก็อาจส่งผลต่อการดาเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดาเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยได้
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ใน
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการแต่งตั้งคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/กอง เพื่อขยายการดาเนินการบริหารความเสี่ ยงลงสู่ระดับ
คณะ/สานัก/กอง แล้วก็ตาม ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติม แนวทาง/ช่องทาง ในการสื่อสารและเผยแพร่
การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
4. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อ
พิจารณานามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือ
เครื่ องมือการประเมิน ที่จะทาให้การพิจารณาระดับความเสี่ ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ล ะ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ระดับคณะ/สานัก/กอง ที่รับผิดชอบในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ทาให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
5. ผู้ บ ริ ห ารบางหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และชี้แจงนโนบายการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่ระดับปฏิบัติการ จึงทาให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6. การขอข้อมูล รายงานผลการติดตามการบริห ารความเสี่ยงในแต่ล ะไตรมาสของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ให้ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร ซึ่งจั ดส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่รวบรวมล่าช้า หรือไม่ส่งเลย
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
และต่ อเนื่ อ ง และสามารถบริ ห ารจั ด การปัจ จัย เสี่ ยงที่ อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคต จึ งต้ อ งมี การทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะสาหรับการบริหาร
ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. ควรก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบในการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ควรพิจารณากาหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหาร
ความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ควรนาปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2556 โดยมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติมากขึ้น
4. ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการถ่ายทอดแผน
บริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง
5. ควรผลักดันให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผ ลในการบริ ห ารความเสี่ ย งมากขึ้ น โดยในระยะต่ อ ไปควรมี ก ารพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบเตือนภัย (Early Warning) ที่ชัดเจนและ
ทันเหตุการณ์
6. ควรปรับรูปแบบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ให้ง่ายสาหรับผู้ปฏิบัติ
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลหรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้ทราบเป็นระยะๆ และอย่างทั่วถึง
8. ควรจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมมหาลัยฯ
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ภำคผนวก ก
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ที่ ๒๘๕๙ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………

เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดาเนิ น ไปด้ว ยความเรีย นร้อย และมีระบบการจัดการให้ ความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ได้
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศั กราช ๒๕๔๗ จึ งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม
ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๑.๗ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๑.๘ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่และภูมิทัศน์
๑.๙ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและชุมชน
๑.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.๑๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๑๔ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๑๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑๖ คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
๑.๑๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๑๘ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๙ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๒๐ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๒๐ ผู้อานวยการ..
๑.๒๑ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
กรรมการ
๑.๒๓ ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ กรรมการ
๑.๒๔ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑.๒๕ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๖ ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ กาหนดนโยบาย แนวทาง และให้คาปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๒.๓ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๒.๔ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๒.๕ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
๒.๖ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๒.๗ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒.๘ หัวหน้าสานักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง กรรมการ
๒.๙ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๒.๑๐ หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๒.๑๑ หัวหน้าสานักงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๒.๑๒ หัวหน้าสานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๒.๑๓ หัวหน้าสานักงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๒.๑๔ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการสานักบริการวิชาการ
กรรมการ
๒.๑๕ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ กรรมการ
๒.๑๖ รองผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
กรรมการ
๒.๑๗ ผู้อานวยการสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒.๑๘ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
กรรมการ
๒.๑๙ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ
๒.๒๐ ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๒.๒๑ ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
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๒.๒๒ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.๒๓ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒.๒๔ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๒.๒๕ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๒.๒๖ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
๒.๒๓. ผู้อานวยการ...
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๒. วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๓. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๔. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๕. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทราบ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๖. ติดตามกากับดูแล ประเมินผล จัดทารายงาน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังและความสามารถ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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(RMU-ERM.F2)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง

ขัน้ ตอนหลัก

พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
- บุคลากรทางการศึกษายังขาด
คุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้น
สูง

1. กาหนดมาตรการ เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ ให้
เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. พัฒนาภาษาอังกฤษในวง
กว้างสาหรับนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร
โดยจัดให้มีโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
สาหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคน สามารถเรียนรู้ภาษา
ได้ทุกที่ทุกเวลา (Learn
and Practice English
Skill Anytime Anywhere)

สถำนภำพกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-
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(RMU-ERM.F2)
แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
และวัตถุประสงค์
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการวิจัยและ ศึกษา วิจัย ส่งเสริม - มีแหล่งสร้าง และ - ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
และสืบสาน
พัฒนาองค์ความรู้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการอัน
เพื่อความเป็นเลิศ
ดังนี้
และเสริมสร้างความ เนื่องมาจากแนว
ทางวิชาการ
1. จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
เข้มแข็งทางวิชาการ พระราชดาริ ในการ ที่ตอบสนองต่อการ ทาหน้าที่กาหนดประเด็นการวิจัย
เสร็จตามกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อ ปฏิบัติภารกิจของ เพิ่มศักยภาพการ
หรือโจทย์วิจัยที่จะตอบคาถามเรื่อง
ศึกษาวิจัย ส่งเสริม มหาวิทยาลัย
แข่งขันของประเทศ หรือประเด็นที่ได้รับความสนใจ
และสืบสานโครงการ สร้างความเป็นเลิศ น้อย
2. จัดทาแผนการดาเนินการของ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
อันเนื่องมาจากแนว ทางวิชาการ บน
กองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการทา
เสร็จตามกาหนด
พระราชดาริ ในการ พื้นฐานของภูมิ
วิจัยที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และตอบ
ปฏิบัติภารกิจของ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญหาสังคม บนพื้นฐานของภูมิ
มหาวิทยาลัย สร้าง ปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ความเป็นเลิศทาง
ปัญญาสากล เพื่อ
และภูมิปัญญาสากล
วิชาการ บนพื้นฐาน การพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
ของภูมิปัญญา
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
เสร็จตามกาหนด
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ผลงานวิจัย และสร้างสรรค์อัน

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ไทยและภูมิปัญญา
สากล เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
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โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการ บริการ
วิชาการ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้
ชุมชนและท้องถิ่น บน
พื้นฐานความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
เป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐำนควำมรู้
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
ปรับปรุงระบบการ
บริหารการบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
ให้เป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

- การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

- พัฒนาการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เน้นกิจกรรมมีส่วนร่วม ดังนี้
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม บริการวิชาการ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริการวิชาการ
3. สร้างเครือข่ายอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายการ
พัฒนางานด้านวิชาการ และงานวิจัย
เพื่อสร้างความร่วมมือทุกระดับกับ
ภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. จัดสรรทุนและแสวงหาแหล่งทุน
มาสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

30 ก.ย.55
30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

-

(RMU-ERM.F2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแหล่งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

ขั้นตอนหลัก

ปรับปรุงระบบ
บริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
เพื่อให้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของ
ชาติ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
มีเป็นแหล่งอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคอีสาน
น้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปรับปรุงระบบเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ ดังนี้
1. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริการวิชาการ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ขยายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความ
สานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติ ตาม
ความต้องการของส่วนราชการต่างๆ
และหน่วยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้น

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

43
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44
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
จัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนา
ระบบการเงินและ
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณมี

ขั้นตอนหลัก

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

- พัฒนาระบบ
- การบริหารจัดการ
บริหารจัดการที่ดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ
ระบบบริหารงานของสานักงาน
อธิการบดี คณะ/หน่วยงาน
2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

- พัฒนาระบบ
- การเงินและ
บริหารการเงินและ งบประมาณ
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ MIS ที่ชัดเจน
พร้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ที่ผู้บริหารสามารถ
นาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ การ
พัฒนาองค์กร และใช้ประกอบการ

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนางาน
พัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
การจัดซื้อ จัดหา จัด
จ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน

- พัฒนางานพัสดุ
เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ

- พัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- การพัสดุ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและ
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เพื่อ
กาหนดแนวทางการสนับสนุนการใช้
หรือการจัดหาทรัพยากรร่วมกันของ
คณะ/หน่วยงาน สารวจและรวบรวม
ความต้องการอุปกรณ์ประจา
สานักงานจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน
เพื่อนาไปจัดหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยได้
- การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะใน

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

-
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46
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนทาให้
ง่ายมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม
2. กาหนดเส้นทาง กฎเกณฑ์
ความก้าวหน้า และกฏระเบียบที่
ชัดเจน และมีคุณภาพของบุคลากร
ประเภทและตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พร้อมระบบสารสนเทศสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้
สมรรถนะเป็นหลัก และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่า
ของการพัฒนาคุณภาพ
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร

ขั้นตอนหลัก

- ส่งเสริมให้คณะ/
หน่วยงานจัดทา
แผนป้องกัน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

และมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการ
มอบหมายงาน และการคานวณ
ภาระงานของบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ให้ผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาทางานใน
มหาวิทยาลัยฯ
1. กาหนดมาตรการให้คณะ/
หน่วยงานที่มีอาคารสูงได้จัดทาแผน
ป้องกันและระบบการป้องกัน
อัคคีภัย โดยกาหนดให้มีแผนปฏิบัติ
การ และการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดทาแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยมีระบบเตือนภัยของพื้นที่
สาคัญ การแจ้งเตือนภัยการบุกรุก
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ หรือกล้องวงจร
ปิดในพื้นที่ที่สาคัญ
3. ฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัคร
สืบสวนพิเศษ (TSI) โดยที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้นักศึกษา

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

47
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48
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เป็นผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมรณรงค์เมาไม่ขับ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
4. จัดให้มีช่องทาง "สายด่วน" เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน
เมื่อประสบความเดือนร้อน
5. โครงการพัฒนานักศึกษา
อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม
6. โครงการสัมมนาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา (ร้อย แก่น มหา
กาฬ) ต้านยาเสพติดโครงการแข่งขัน
กีฬา และนันทนาการต้านยาเสพติด
7. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ลด ละเลิก สารเสพติด การพนัน
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินควร
และประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจร

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
การจัดการ

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- พัฒนาและ
- เทคโนโลยีและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
จัดการ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1. จัดทาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อเป็นฐาน
ให้ระบบสารสนเทศต่างสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้สอดรับกับกฎหมายด้าน
สารสนเทศ

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง

ขั้นตอนหลัก

พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 9 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
- บุคลากรทางการศึกษายังขาด
คุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้น
สูง

1. กาหนดมาตรการ เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ ให้
เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. พัฒนาภาษาอังกฤษในวง
กว้างสาหรับนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร
โดยจัดให้มีโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
สาหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคน สามารถเรียนรู้ภาษา
ได้ทุกที่ทุกเวลา (Learn
and Practice English
Skill Anytime Anywhere)

สถำนภำพกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)
แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 9 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
และวัตถุประสงค์
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการวิจัยและ ศึกษา วิจัย ส่งเสริม - มีแหล่งสร้าง และ - ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
และสืบสาน
พัฒนาองค์ความรู้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการอัน
เพื่อความเป็นเลิศ
ดังนี้
และเสริมสร้างความ เนื่องมาจากแนว
ทางวิชาการ
1. จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
เข้มแข็งทางวิชาการ พระราชดาริ ในการ ที่ตอบสนองต่อการ ทาหน้าที่กาหนดประเด็นการวิจัย
เสร็จตามกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อ ปฏิบัติภารกิจของ เพิ่มศักยภาพการ
หรือโจทย์วิจัยที่จะตอบคาถามเรื่อง
ศึกษาวิจัย ส่งเสริม มหาวิทยาลัย
แข่งขันของประเทศ หรือประเด็นที่ได้รับความสนใจ
และสืบสานโครงการ สร้างความเป็นเลิศ น้อย
2. จัดทาแผนการดาเนินการของ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
อันเนื่องมาจากแนว ทางวิชาการ บน
กองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการทา
เสร็จตามกาหนด
พระราชดาริ ในการ พื้นฐานของภูมิ
วิจัยที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และตอบ
ปฏิบัติภารกิจของ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญหาสังคม บนพื้นฐานของภูมิ
มหาวิทยาลัย สร้าง ปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ความเป็นเลิศทาง
ปัญญาสากล เพื่อ
และภูมิปัญญาสากล
วิชาการ บนพื้นฐาน การพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
ของภูมิปัญญา
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
เสร็จตามกาหนด

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญา
สากล เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผลงานวิจัย และสร้างสรรค์อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการบริการ
วิชาการ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้
ชุมชนและท้องถิ่น บน
พื้นฐานความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
เป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 9 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐำนควำมรู้
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
ปรับปรุงระบบการ
บริหารการบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
ให้เป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

- การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

- พัฒนาการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เน้นกิจกรรมมีส่วนร่วม ดังนี้
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม บริการวิชาการ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริการวิชาการ
3. สร้างเครือข่ายอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายการ
พัฒนางานด้านวิชาการ และงานวิจัย
เพื่อสร้างความร่วมมือทุกระดับกับ
ภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. จัดสรรทุนและแสวงหาแหล่งทุน
มาสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

30 ก.ย.55
30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

-

(RMU-ERM.F2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแหล่งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

ขั้นตอนหลัก

ปรับปรุงระบบ
บริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
เพื่อให้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของ
ชาติ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 9 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ควำมเสี่ยงทีย่ ัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
มีเป็นแหล่งอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคอีสาน
น้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปรับปรุงระบบเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ ดังนี้
1. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริการวิชาการ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ขยายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความ
สานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติ ตาม
ความต้องการของส่วนราชการต่างๆ
และหน่วยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้น

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)
แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 9 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
โครงกำร/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
และวัตถุประสงค์
เหลืออยู่
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
โครงกำร/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนา
- พัฒนาระบบ
- การบริหารจัดการ 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ
30 ก.ย.55  = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการที่ดีมี
ระบบบริหารงานของสานักงาน
ตามกาหนด
ที่ดี และมี
คุณภาพได้
อธิการบดี คณะ/หน่วยงาน
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานมี
2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
30 ก.ย.55
O = อยู่ระหว่างการ
วัตถุประสงค์ เพื่อ ประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินงาน
จัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนา
- พัฒนาระบบ
- การเงินและ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
30 ก.ย.55  = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระบบการเงินและ
บริหารการเงินและ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ MIS ที่ชัดเจน
ตามกาหนด
งบประมาณ
งบประมาณมี
พร้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประสิทธิภาพ
ความสมบูรณ์ที่ผู้บริหารสามารถ
ระบบบริหารการเงิน
นาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ การ
และงบประมาณมี
พัฒนาองค์กร และใช้ประกอบการ

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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โครงการพัฒนางาน
พัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
การจัดซื้อ จัดหา จัด
จ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน

- พัฒนางานพัสดุ
เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ

- พัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- การพัสดุ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและ
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เพื่อ
กาหนดแนวทางการสนับสนุนการใช้
หรือการจัดหาทรัพยากรร่วมกันของ
คณะ/หน่วยงาน สารวจและรวบรวม
ความต้องการอุปกรณ์ประจา
สานักงานจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน
เพื่อนาไปจัดหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยได้
- การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะใน

กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

-
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โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนทาให้
ง่ายมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม
2. กาหนดเส้นทาง กฎเกณฑ์
ความก้าวหน้า และกฏระเบียบที่
ชัดเจน และมีคุณภาพของบุคลากร
ประเภทและตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พร้อมระบบสารสนเทศสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้
สมรรถนะเป็นหลัก และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่า
ของการพัฒนาคุณภาพ
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน

กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร

ขั้นตอนหลัก

- ส่งเสริมให้คณะ/
หน่วยงานจัดทา
แผนป้องกัน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

และมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการ
มอบหมายงาน และการคานวณ
ภาระงานของบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ให้ผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาทางานใน
มหาวิทยาลัยฯ
1. กาหนดมาตรการให้คณะ/
หน่วยงานที่มีอาคารสูงได้จัดทาแผน
ป้องกันและระบบการป้องกัน
อัคคีภัย โดยกาหนดให้มีแผนปฏิบัติ
การ และการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดทาแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยมีระบบเตือนภัยของพื้นที่
สาคัญ การแจ้งเตือนภัยการบุกรุก
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ หรือกล้องวงจร
ปิดในพื้นที่ที่สาคัญ
3. ฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัคร
สืบสวนพิเศษ (TSI) โดยที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้นักศึกษา

กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-
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โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เป็นผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมรณรงค์เมาไม่ขับ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
4. จัดให้มีช่องทาง "สายด่วน" เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน
เมื่อประสบความเดือนร้อน
5. โครงการพัฒนานักศึกษา
อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม
6. โครงการสัมมนาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา (ร้อย แก่น มหา
กาฬ) ต้านยาเสพติดโครงการแข่งขัน
กีฬา และนันทนาการต้านยาเสพติด
7. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ลด ละเลิก สารเสพติด การพนัน
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินควร
และประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจร

กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
การจัดการ

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- พัฒนาและ
- เทคโนโลยีและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
จัดการ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1. จัดทาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อเป็นฐาน
ให้ระบบสารสนเทศต่างสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้สอดรับกับกฎหมายด้าน
สารสนเทศ

กำหนด
สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เสร็จ/
และปัญหำอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย.55
O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

30 ก.ย.55

O = อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง

ขั้นตอนหลัก

พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
- บุคลากรทางการศึกษายังขาด
คุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้น
สูง

1. กาหนดมาตรการ เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ ให้
เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. พัฒนาภาษาอังกฤษในวง
กว้างสาหรับนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร
โดยจัดให้มีโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
สาหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคน สามารถเรียนรู้ภาษา
ได้ทุกที่ทุกเวลา (Learn
and Practice English
Skill Anytime Anywhere)

30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

สถำนภำพกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
และปัญหำอุปสรรค

 = ดาเนินการแล้ว - มีข้อบังคับ
เสร็จตามกาหนด
หลักเกณฑ์การของ
ตาแหน่งทาง
วิชาการมีการ
 = ดาเนินการแล้ว สนับสนุนด้าน
เสร็จตามกาหนด
ทุนการศึกษา
มีการจัดโครงการ
อบรมทักษะ
ทางด้านภาษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)
แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
และวัตถุประสงค์
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการวิจัยและ ศึกษา วิจัย ส่งเสริม - มีแหล่งสร้าง และ - ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
และสืบสาน
พัฒนาองค์ความรู้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการอัน
เพื่อความเป็นเลิศ
ดังนี้
และเสริมสร้างความ เนื่องมาจากแนว
ทางวิชาการ
1. จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
เข้มแข็งทางวิชาการ พระราชดาริ ในการ ที่ตอบสนองต่อการ ทาหน้าที่กาหนดประเด็นการวิจัย
เสร็จตามกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อ ปฏิบัติภารกิจของ เพิ่มศักยภาพการ
หรือโจทย์วิจัยที่จะตอบคาถามเรื่อง
ศึกษาวิจัย ส่งเสริม มหาวิทยาลัย
แข่งขันของประเทศ หรือประเด็นที่ได้รับความสนใจ
และสืบสานโครงการ สร้างความเป็นเลิศ น้อย
2. จัดทาแผนการดาเนินการของ
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
อันเนื่องมาจากแนว ทางวิชาการ บน
กองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการทา
เสร็จตามกาหนด
พระราชดาริ ในการ พื้นฐานของภูมิ
วิจัยที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และตอบ
ปฏิบัติภารกิจของ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญหาสังคม บนพื้นฐานของภูมิ
มหาวิทยาลัย สร้าง ปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ความเป็นเลิศทาง
ปัญญาสากล เพื่อ
และภูมิปัญญาสากล
วิชาการ บนพื้นฐาน การพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
30 ก.ย.55
 = ดาเนินการแล้ว
ของภูมิปัญญา
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
เสร็จตามกาหนด

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญา
สากล เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผลงานวิจัย และสร้างสรรค์อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการบริการ
วิชาการ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้
ชุมชนและท้องถิ่น บน
พื้นฐานความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
เป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐำนควำมรู้
ขั้นตอนหลัก
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
ปรับปรุงระบบการ
บริหารการบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
ให้เป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

- การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

- พัฒนาการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เน้นกิจกรรมมีส่วนร่วม ดังนี้
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม บริการวิชาการ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริการวิชาการ
3. สร้างเครือข่ายอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายการ
พัฒนางานด้านวิชาการ และงานวิจัย
เพื่อสร้างความร่วมมือทุกระดับกับ
ภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. จัดสรรทุนและแสวงหาแหล่งทุน
มาสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

30 ก.ย.55
30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

-

(RMU-ERM.F2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแหล่งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

ขั้นตอนหลัก

ปรับปรุงระบบ
บริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
เพื่อให้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของ
ชาติ

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
มีเป็นแหล่งอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคอีสาน
น้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปรับปรุงระบบเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ ดังนี้
1. จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล
ทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริการวิชาการ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ขยายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความ
สานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติ ตาม
ความต้องการของส่วนราชการต่างๆ
และหน่วยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้น

30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

= ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

X
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(RMU-ERM.F2)

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
จัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนา
ระบบการเงินและ
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณมี

ขั้นตอนหลัก

แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2555
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยงที่ยัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
เหลืออยู่
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

- พัฒนาระบบ
- การบริหารจัดการ
บริหารจัดการที่ดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ
ระบบบริหารงานของสานักงาน
อธิการบดี คณะ/หน่วยงาน
2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

- พัฒนาระบบ
- การเงินและ
บริหารการเงินและ งบประมาณ
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ MIS ที่ชัดเจน
พร้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ที่ผู้บริหารสามารถ
นาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ การ
พัฒนาองค์กร และใช้ประกอบการ

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนา
งานพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
การจัดซื้อ จัดหา จัด
จ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน

- พัฒนางานพัสดุ
เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ

- พัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- การพัสดุ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและ
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เพื่อ
กาหนดแนวทางการสนับสนุนการใช้
หรือการจัดหาทรัพยากรร่วมกันของ
คณะ/หน่วยงาน สารวจและรวบรวม
ความต้องการอุปกรณ์ประจา
สานักงานจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน
เพื่อนาไปจัดหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยได้
- การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะใน

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55
30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัสดุ
เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบ

- มีการประเมิน
ภาระงานของ
บุคลากร เพื่อการ
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนทาให้
ง่ายมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม
2. กาหนดเส้นทาง กฎเกณฑ์
ความก้าวหน้า และกฏระเบียบที่
ชัดเจน และมีคุณภาพของบุคลากร
ประเภทและตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พร้อมระบบสารสนเทศสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้
สมรรถนะเป็นหลัก และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่า
ของการพัฒนาคุณภาพ
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
พัฒนาบุคลากร

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร

ขั้นตอนหลัก

- ส่งเสริมให้คณะ/
หน่วยงานจัดทา
แผนป้องกัน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- ความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

และมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการ
มอบหมายงาน และการคานวณ
ภาระงานของบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ให้ผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาทางานใน
มหาวิทยาลัยฯ
1. กาหนดมาตรการให้คณะ/
หน่วยงานที่มีอาคารสูงได้จัดทาแผน
ป้องกันและระบบการป้องกัน
อัคคีภัย โดยกาหนดให้มีแผนปฏิบัติ
การ และการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดทาแผนแม่บทการรักษาความ
ปลอดภัยมีระบบเตือนภัยของพื้นที่
สาคัญ การแจ้งเตือนภัยการบุกรุก
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ หรือกล้องวงจร
ปิดในพื้นที่ที่สาคัญ
3. ฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัคร
สืบสวนพิเศษ (TSI) โดยที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้นักศึกษา

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เป็นผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมรณรงค์เมาไม่ขับ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
4. จัดให้มีช่องทาง "สายด่วน" เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน
เมื่อประสบความเดือนร้อน
5. โครงการพัฒนานักศึกษา
อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม
6. โครงการสัมมนาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา (ร้อย แก่น มหา
กาฬ) ต้านยาเสพติดโครงการแข่งขัน
กีฬา และนันทนาการต้านยาเสพติด
7. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ลด ละเลิก สารเสพติด การพนัน
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินควร
และประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจร

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

30 ก.ย.55

-

โครงกำร/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
การจัดการ

ขั้นตอนหลัก

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

- พัฒนาและ
- เทคโนโลยีและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
จัดการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*สถานการณ์ดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1. จัดทาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อเป็นฐาน
ให้ระบบสารสนเทศต่างสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้สอดรับกับกฎหมายด้าน
สารสนเทศ

กำหนดเสร็จ/ สถำนภำพกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
และปัญหำอุปสรรค
30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-

30 ก.ย.55

 = ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด

-
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