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บทที่ 1
บทนํา
ข้อมูลททั่วไปของมหาวิทยาลัยมหหาสารคาม
ศ นครินทร
มหาวิทยาาลัยมหาสารคคาม เป็นสถา บันการศึกษาาของรัฐที่ได้แยกออกจากมมหาวิทยาลัยศรี
วิโรฒ เเป็นมหาวิทยาาลัยเอกเทศสําเร็
า จภายใต้ชื่อ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบบาทสมเด็จพรระเจ้าอยู่หัว
ทรงลงพพระปรมาภิไธยในพระราช
ธ
ชบัญญัติของมมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ที่ 269/2 ถนนนนครสวรรค์ ตํตาบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ม
และได้ย้ายศูนนย์กลางบริหารงานมา
า
ณ ที่ทําการแห่งใใหม่ในปีการศึศึกษา 2542
อีกทั้งยังได้มีการเปิดสาขาวิชาและคณะใหม่เเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก เพื่อเปิดบริริการทางการรศึกษาให้มี
หลากหหลายมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมหาวิ
ม ทยาลัยไได้เปิดสอนหลัลักสูตรและสาาขาวิชาต่างๆ ซึ่งประกอบไไปด้วยคณะ
20 คณ
ณะ ดังนี้
ด้านมนุษยศศาสตร์และสังงคมศาสตร์ ประกอบด้
ป
วย คณะมนุษยศศาสตร์และสัังคมศาสตร์
คณะศึกกษาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดกการ คณะศิลปกรรมศาสต
ล
ตร์ คณะการท่ท่องเที่ยวและกการโรงแรม
วิทยาลัลัยการเมืองกาารปกครอง วิทยาลั
ท ยดุริยางคศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโโลยี คณะ
วิศวกรรรมศาสตร์ คณะสถาปั
ค
ตยกรรมศาสตร์
ย
์-ผังเมือง-นฤมิมิตศิลป์ คณะสิ
ค ่งแวดล้ออมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิททยาการสารสสนเทศ สถาบับันวิจัยวลัยรุกขเวช
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพ ประกออบด้วย คณะะพยาบาลศาสสตร์ คณะเภภสัชศาสตร์
คณะสาาธารณสุขศาสสตร์ คณะแพพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยยศาสตร์
นอกจากนีนี้มหาวิทยาลัยยั
ย งได้เปิดสออนระดับประถถมและมัธยมศึศึกษาใน โรงงเรียนสาธิตมหหาวิทยาลัย
มหาสาารคาม (ฝ่ายปประถม)และโรงเรียนสาธิตมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม
(ฝ่ายมัธยม)
สัญลักษณ์ประจํามหหาวิทยาลัย
"ตรราโรจนากร" หมายถึง สัญลัลกษณ์แห่งคววามเจริญรุ่งเรืรือง
ใบเสสมา หมายถึง ความรู้หรือภูภมิปัญญา
องค์ค์พระธาตุนาดูดูน เป็นปูชนียสถานอั
ย
นศักดิ์สิทธิ์ของจังหหวัดมหาสารคคาม ซึ่งเป็น
สัญลัลกษณ์แทนคุณ
ณธรรมและความดีงาม
สุรยรั
ิย งสี หมายถึง ความเจริญรุร่งเรือง
ลายยขิด หมายยถึง ภูมิปัญญาและมรด
ญ
ดกทางวัฒนธธรรมอีสานตรราโรจนากร
ความหหมายโดยสรุป คือ ความมเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาาจากความรูและคุ
้แ ณธรรม ผสมผสานกับภู
บ มปัญญา
ท้องถิน่
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สีประจํจํามหาวิทยาลลัย
"สีสีเหลือง" หมาายถึง ความเจจริญรุ่งเรือง ความดีงาม คววามอุดมสมบูรณ์
ร
"สีสีเทา" หมายถึถึง ความคิด หรื
ห อ ปัญญา"
สีเหลื
เ อง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิด ที่ดีงาม อันนํําไปสู่ความ
เจริญ
ิ รุ่งเรือง

ต้นไม้สสััญลักษณ์มหาวิ
ห ทยาลัย
"ต้นราชพฤกษ์
น
" หรือ ต้นคูน หมายถึ
ห ง ความค้ําคูน หรือ ความรุ่งเรือง

ปรัชญา
ผู้มีปัญญาาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
อัตลักษษณ์
"นิสิตกับการช่
ก วยเหลือสัสงคมและชุมชชน"
เอกลักษณ์
"การเป็นที่พึ่งของสังคมมและชุมชน
วิสัยทัศศน์
มหาวิ ท ยาลั
ย ย มหาสาารคามเป็ น มมหาวิ ท ยาลั ยที
ย ่ ไ ด้ รั บ การรจั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพและ มาตรฐาน
1 ของประ เทศ และได้ด้ รั บ การยอมมรั บ เป็ น มหาาวิ ท ยาลั ย เพืพื่ อ ชุ ม ชนอั น ดัด บ 1 ของ
การศึ กกษา 1 ใน 10
ภาคตะะวันออกเฉียงเเหนือ
คําอธิบบายวิสัยทัศน์ :
1) มหหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็ป็นมหาวิทยาาลัยที่ได้รับกาารจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
หมายถึถึง เป็นมหาวิวิทยาลัยที่ได้รัรบั การจัดอันดั บคุณภาพแลละมาตรฐานกการศึกษา 100 มหาวิทยาลลัยแรกของ
ประเทศ จากการจัดอั
ด นดับของสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับกาารยอมรับทั้งในระดั
ใ บประเททศและระดับนานาชาติ
2) มหหาวิทยาลัยมหหาสารคามได้ด้รับการยอมรัรับเป็นมหาวิทยาลั
ท ยเพื่อชุมมชน อันดับ 1 ของภาค
ตะวั น อออกเฉี ย งเหนนื อ หมายถึง มหาวิ ท ย าลั ย มหาสารรคามจะเป็นที
น ่ พึ่ ง ของชุ มมชนและภาคคส่ ว นต่ า งๆ
2

แผนบริริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาายใน มหาวิทยาลัลัยมหาสารคาม
ปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ในภาคคตะวั น ออก เฉี ย งเหนื อ ด้ ว ยการผลิลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ในการช่
ใ
ว ยเเหลื อ สั ง คมแและชุ ม ชน
ผ่ า นกรระบวนการบบู ร ณาการกาารเรี ย นการสสอน การวิ จัจั ย การให้ บริ ก ารวิ ช ากาาร และการ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒ
ฒนธรรมร่วมกักับชุมชน เพือเสริ
อ่ มสร้างคววามเข้มแข็งขอองชุมชนในภาาคตะวันออกเเฉียงเหนือให้ยัย่งยืน
พันธกิจ
1) จัดกาารศึกษาและวิวิชาชีพชั้นสูงโโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุ
ฒ ณภาพกการศึกษาการรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาาตรฐานและมีคุณลักษณะทีที่พึงประสงค์
า ตผลจากกงานวิจัยที่เป็ นองค์ความรูรู้ใหม่และมีคณภาพในทุ
ุณ
กสสาขาวิชา เพือสนั
่ บสนุน
2) สร้างผลิ
การเรียยนการสอน การบริการวิวิชาการ การรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมม และนําไปปใช้ประโยชนน์ตามความ
เหมาะสสม
ก ชาการแกก่ชุมชนและสังงคม เพื่อให้ชุชมชนและสังคมสามารถพึ
ค
ง่ งพาตนเองได้อย่
อ างยั่งยืน
3) ให้บริการวิ
4) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ปกป้ อ ง เผยแพ ร่ และพั ฒนาศิ
น ล ปวั ฒ นธรรมและขนนบธรรมเนี ยมประเพณี
ของอีสสาน
ค่านิยมมองค์กร
TAKASILLA
T = Teamwork (การทํางานเเป็นทีม)
A = Advanced Technology
T
y (การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจั
ใ
ดการเเรียนการสอนน
และการบริหารจั
ห ดการ)
K = Knowledgee and Local based (การรนําองค์ความมรู้และภูมิปัญญญาท้องถิ่น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ป
)
A = Accountability (การได้รรับการยอมรับ)
บ
S = Student - Centered
C
(กการจัดการเรียนการสอนที
ย
เน้
่เ นผู้เรียนเป็นนสําคัญ)
I = Integrity (กการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ตอ่ หน้าที่ องค์กร
ก และประเท
เทศชาติ)
L = Learning Organization
O
(การเป็นองงค์กรแห่งการเเรียนรู้)
A = Academic Networkingg (การสร้างเคครือข่ายความมร่วมมือทางวิชชาการ)
ยุทธศาาสตร์
น
หลักสูตรที่ทันสมัยตาม
ยุทธศาสตตร์ที่ 1 การผลลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใใต้การจัดเรียนการสอนในห
เกณฑฑ์คุณภาพและะมาตรฐานของชาติและสากกล รวมทั้งเตตรีี ยมความพร้้อมเข้าสู่
ประชชาคมอาเซียนแและประชาคมมโลก
ยุทธศาสตตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งกการเรียนรู้และบริการวิชากการแก่สังคมในนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
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ยุทธศาสตตร์ที่ 3 การวิจัจยเพือ่ สร้างองค์ความรู้และะพัฒนานวัตกรรมที
ก ่สร้างมูลลค่าเพิ่มหรือใช้
ใ
ประโยยชน์ให้กับชุมชนและสังคมม
ยุทธศาสตตร์ที่ 4 พัฒนาาระบบบริหารรจัดการให้มประสิ
ีป ทธิภาพ และยกระดับบการบริหารจัจัดการ
มหาวิวิทยาลัยตามหหลักธรรมาภิบาล
บ
ยุทธศาสตตร์ที่ 5 ส่งเสริริมภาพลักษณ์
ณ์ของมหาวิทยาลั
ย ยให้ได้รับการยอมรั
ก
บแลละพัฒนาเป็น
มหาวิวิทยาลัยในระดดับสากล
ยุทธศาสตตร์ที่ 6 พัฒนาาสูม่ หาวิทยาลลัยสีเขียว แลละรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ยุทธศาสตตร์ที่ 7 ส่งเสริริมการนําทุนททางวัฒนธรรมม ขนบธรรมเนียม และภูมมิิ ปัญญาท้องถิถิ่นไปใช้
ประโยยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาาติและสากล
ผลการดดําเนินงานกาารบริหารควาามเสี่ยงมหาวิวิทยาลัยมหาสสารคาม
ประจําปีงบประมาณ
ณ พ.ศ.2555
ในปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2555
2
มหาวิททยาลัยดําเนินการบริ
น
หารคความเสี่ยง ดังงนี้
1. แตต่งตั้งคณะกรรมการอํานววยการ และคคณะกรรมการบริหารควาามเสี่ยงและกการควบคุม
ภายใน ประจําปีงี บประมาณ
ณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณะกรรมการรฯดํ า เนิ น กาารวิ เ คราะห์ ความเสี
ค
่ ย งที่ครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า นของ
2. คณ
มหาวิททยาลัยตามกรระบวนการบริริหารความเสี่ยยงมาตรฐาน COSO
C
โดยคณะกรรมกาารฯ ระบุความมเสี่ยงใน 3
ยุทธศาาสตร์ ประเด็นความเสี
น
่ยง 6 ประเด็น ดังงนี้
ยุทธศศาสตร์/ ประเด็ด็นความเสี่ยง
1. ยุททธศาสตร์ด้านผลิ
น ตบัณฑิตและพั
แ ฒนานิสติ
1..1 การปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนในปี
ปิ
การรศึกษา ๒๕๕๕๕
ตามกรอบมาตรฐานนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษายังไมม่ครบทุกหลักสูตร
1..2 คุณภาพบัณฑิ
ณ ตไม่สอดคล้้องกับความเป็นพลเมืองโลก

ผูผ้รับผิดชอบ/ผูผู้เกี่ยวข้อง

ค ณ ะ แ ล ะ ก อ ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
ประมวลผล
ป
คณบดี
ค
แต่ละคคณะที่เกี่ยวข้อง /
ฝ่ฝ า ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ สํ า นั ก
คอมพิ
ค วเตอร์
1..3 คุณภาพบัณฑิ
ณ ตไม่สอดคล้ล้องกับสภาพความต้องการของแรงงาน คณะ
ค และกองงบริการการศึกษา
ก
ในประะเทศ
2. ยุททธศาสตร์การรวิจัย
2..1 อาจารย์/นักวิ
ก จัยมีผลงานตีตีพิมพ์เผยแพรร่ระดับชาติ
กองการเจ้
ก
า หหน้ า ที่ / คณะะ-สถาบั น /
และนานาชาติจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
กองส่
ก งเสริมกาารวิจัยและบริการวิ
ก ชาการ
3. พัฒ
ฒนาระบบการรบริหารจัดการรให้มีประสิทธิภาพ และยกรระดับ
การบริิหารธรรมาภิบาลของมหาวิวิทยาลัย
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ยุทธศศาสตร์/ ประเด็ด็นความเสี่ยง
3..1 ฐานข้อมูลสารสนเทศไม่
ส
ครอบคลุมตามภภารกิจ
3..2 เกิดเหตุการรณ์ที่เป็นอันตรรายต่อชีวิตและะทรัพย์สินของนิสิต
และบุคลากร

ผูผ้รับผิดชอบ/ผูผู้เกี่ยวข้อง
กองทะเบี
ก
ย นฯฯ /กองการเจจ้ า หน้ า ที่ /
สํสานักคอมพิวเเตอร์/กองแผนนงาน
กองอาคารสถา
ก
านที่ และ
กองกิ
ก จการนิสิ ต

3. คณ
ณะกรรมการดําเนิ
า นการประะเมินโอกาสแลละผลกระทบขของความเสี่ยยงตามเกณฑ์การประเมิ
ก
น
แ าเนินการรจัดทําแผนบริหารความ
ที่มหาวิวิทยาลัยกําหนนด พร้อมจัจัดลําดับความมเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และดํ
เสี่ยงที่ออยู่ในระดับสูง-สู
ง งมาก ดังนี้
ลําดับ ความเสี่ยง
ที่
1
การปรับปปรุงหลักสูตรทีที่เปิดสอนในปีปีการศึกษา 2555
2
ตามกรอบมาตรฐานน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาายังไม่ครบทุกกหลักสูตร
2
อาจารย์/นันกวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เผผยแพร่ระดับชาติ
ช และนานนาชาติจํานวนน
น้อยกว่าเปป้าหมายที่ตั้งไว้
ไ
3
ฐานข้อมูลสารสนเทศไม
ล
ม่ครอบคลุมตาามภารกิจ
4
เกิดเหตุการณ์
า ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแและทรัพย์สนของนิ
ิน สิตและบุคลากร
5
คุณภาพบััณฑิตไม่สอดคคล้องกับความมเป็นพลเมืองโลก
6
คุณภาพบััณฑิตไม่สอดคคล้องกับสภาพพความต้องกาารของแรงงานนในประเทศ

ระดับความเสี่ยง
20 (สูงมาาก)
20 (สูงมาาก)
16 (สูง)
16 (สูง)
12 (สูง)
12 (สูง)

4. ผล การดํ า เนิ นการบริ
ก
ห ารคววามเสี่ ย งตามมแผนบริ ห ารรความเสี่ ย งแและการควบบคุ ม ภายใน
มหาวิททยาลัยมหาสาารคาม ประจําปี
า งบประมาณ
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ร์ด้านผลิตบัณ
ณฑิตและพัฒนานิ
น สิต
ความเสี่ยง 1.1 การปรัรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสออนในปีการศึ กษา 2555 ตามกรอบ
มาตรฐฐานคุณวุฒิระดั
ะ บอุดมศึกษา
ษ
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 1 : การปรับปรุงหลักสูตรทีที่เปิดสอนในปีปีการศึกษา 2555
2 ตาม
กรอบมมาตรฐานคุณวุ
ณ ฒิระดับอุดมศึ
ด กษายังไไม่ครบทุกหลัักสูตร ตามผผลการจัดการรความเสี่ยง พบว่
พ า ในปี
การศึกกษา 2554 มีหลักสูตรที่ไม่มเป็นไปตามกกรอบ TQF จํานวน 131 หลักสูตร เมื่อดําเนินการจัดการ
ความเสีสี่ยงในปีการศึศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่ไไม่เป็นไปตามมกรอบ TQF จํานวน 477 หลักสูตร จาากหลักสูตร
ที่เปิดสสอน 170 หลัลักสูตร (คิดเป็ป็นร้อยละ 277.64) มหาวิวิทยาลัยยังไมม่สามารถดําาเนินการปิดความเสี
ค
่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ส ามารถลดโอ
า
อกาสเกิ ด คว ามเสี่ ย งได้ จากระดั บ 200 (ระดั บ สู ง มมาก) เหลือระดั
อ บ 19
(ระดับสูงมาก) ซึ่งจําเป็นจะต้ต้องดําเนินกาารและหามาตตรการในการรควบคุมควาามเสี่ยงต่อเนืองเพิ
่ ่มเติม
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ปีการศึศึกษา 2555 (ณ
( ส.ค.55) พบว่
พ า มีหลักสสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 170 หลักสูตร แลละมีหลักสูตรที
ร ่ไม่เป็นไป
ตามกรรอบ TQF จํานวน
น 47 หลักสูตร คิดเป็นนร้อยละ 27.64 ประกอบด้วย
ว
ร ่รอเข้าที่ปรระชุมคณะกรรรมการวิชาการ จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
(1) หลักสูตรที
วท.บ. พพัฒนาผลิตภัณฑ์
ณ อาหาร คณะเทคโนโล
ค
ยี
(2) หลักสูตรที
ร ่อยู่ระหว่างดดําเนินการตรรวจสอบรูปเล่ม จํานวน 222 หลักสูตร ดัังนี้
คณะมมนุษยศาสตร์ร์และสังคมศาาสตร์
1)) ปร.ด. ภาษาาไทย
2)) ศศ.บ. ประวัวัติศาสตร์
3)) ศศ.บ. ภาษาาอังกฤษธุรกิจ
4)) ศศ.บ. ภาษาาอังกฤษ
คณะศึศึกษาศาสตร์ร์
5)) ปร.ด. เทคโนนโลยีและสื่อสารการศึ
ส
กษา
คณะศิศิลปกรรมศาสตร์
6)) ศป.ม. ทัศนศิศิลป์
7)) ศป.บ. ทัศนศิศิลป์
คณะแแพทยศาสตร์ร์
8)) พ.บ. แพทยศศาสตรบัณฑิต
คณะวิวิทยาศาสตร์
9)) ปร.ด. บรรพพชีวินวิทยา
100) กศ.ม. วิทยยาศาสตรศึกษา
ษ
111) วท.ม. บรรรพชีวินวิทยา
122) วท.ม. ชีววิทยา
133) วท.ม. ฟิสิกกส์
144) วท.บ. สถิตติิ
คณะสิสิ่งแวดล้อมแและทรัพยากรรศาสตร์
155) ปร.ด. สิ่งแแวดล้อมศึกษาา
166) วท.บ. การรจัดการสิ่งแวดดล้อมและทรัพยากร
พ
สถาบับันวิจัยวลัยรุกกขเวช
177) ปร.ด. ความหลากหลายยทางชีวภาพ
คณะเเทคโนโลยี
188) ปร.ด. เทคโโนโลยีชีวภาพพ
199) ปร.ด. เทคโโนโลยีการเกษษตร
200) วท.ม. เทคโโนโลยีชีวภาพพ
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วิทยาาลัยการเมืองกการปกครอง
211) ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา
222) หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
่ค จํานวน 24 หลักสูตร ดังนี้
(3) หลักสูตรที
ร ่อยู่ระหว่างดดําเนินการทีคณะ
คณะกการท่องเที่ยววและการโรงแแรม
1)) ปร.ด. การจััดการการท่องเที
ง ่ยวและการโรงแรม
คณะศึศึกษาศาสตร์ร์
2)) กศ.ด. การบบริหารและพัฒนาการศึ
ฒ
กษาา
3)) วท.ม. วิทยาาศาสตร์การอออกกําลังกายแและการกีฬา
4)) วท.บ. จิตวิททยา
5)) วท.บ. วิทยาาศาสตร์การกีฬา
ฬ
คณะศิศิลปกรรมศาสตร์
6)) ศป.บ. ศิลปะะการแสดง
วิทยาลั
ท ยดุริยางงคศิลป์
7)) ศป.บ. ดุริยาางคศิลป์
8)) ศป.ม. ดุริยาางคศิลป์
9)) ปร.ด. ดุริยางงคศิลป์
คณะสสัตวแพทยศาาสตร์
100) สพ.บ. สัตววแพทยศาสตรร์
คณะแแพทยศาสตร์ร์
111) พท.ปบ. กาารแพทย์แผนไทยประยุกต์บับณฑิต
คณะวิวิทยาศาสตร์
122) วท.ม. เคมีศศึกษา
133) วท.บ. จุลชีววิทยา
คณะมมนุษยศาสตร์ร์และสังคมศาาสตร์
144) ศศ.ม. ภาษษาไทย
คณะสิสิ่งแวดล้อมแและทรัพยากรรศาสตร์
155) วท.ม. เทคโโนโลยีสิ่งแวดดล้อม
คณะวิวิทยาการสารรสนเทศ
166) วท.บ. ภูมิสสารสนเทศ
คณะสสาธารณสุขศศาสตร์
177) ส.ม. การจััดการสุขภาพผู้สูงอายุ
188) ส.บ. สาธารรณสุขศาสตร์ร์
7

แผนบริหหารความเสี่ยงและะการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ประจําปีงงบประมาณ พ.ศ..2556

199) วท.บ. อนาามัยสิ่งแวดล้อมและอาชี
อ
วอนามัย
คณะกการบัญชีและะการจัดการ
200) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
211) บธ.บ. การรตลาด
222) บธ.บ. การรจัดการ
233) บธ.บ. คอมมพิวเตอร์ธุรกิจ
244) บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประะเทศ
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 2 :
การรับรองหลั
บ
กสูตรตามมาตรฐฐานวิชาชีพ (หลักสูตร
ต
จั ด การความมเสี่ ย ง พบว่า ปั จ จุ บั น ค ณะสั ต วแพททยศาสตร์
สั ต วแ พทยศาสตรรบั ณ ฑิ ต ) ตามผลการจ
ได้ประะสานงานกับสัสตวแพทยสภภาในการดําเเนินงานขอเข้ข้าตรวจเพื่อการให้
ก ได้รับกการรับรองหลัลักสูตรและ
สถาบั นโดยต่ อ เนื่ องและอยู่ ร ะหว่ า งการแแก้ ไ ขหลั ก สู ตรตามข้ อ เ สนอแนะขอองสั ต วแพท ยสภาโดย
คณะสัสั ต วแพทยศาาสตร์ มี เ ป้ า ห มายที่ จ ะถู ก เข้ า ตรวจรั บรองหลั
บ
ก สู ตรตามมาตรฐฐานวิ ช าชี พ (หลั ก สู ต ร
สัตวแพพทยศาสตรบััณฑิต) ภายในนปีการศึกษา 2556 ดังนัน้น จากการรดําเนินงานตตามมาตรการร/แผนงาน
การจัดดการความเสีสี่ยงสามารถลลดความเสี่ยงงได้จากระดับ 20 (ระดับสูงมาก) เหลืลือระดับ 17 (ระดับสูง)
ซึ่งจําเป็ป็นจะต้องดําเนินการและหหามาตรการใในการควบคุมความเสี
ม
่ยงตต่อเนื่องเพิ่มเติติม
ความเสี่ยง 1.2 คุณภาพพบัณฑิตไม่สอดคล้
อ องกับความเป็นพลเมืมืองของโลก
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 1 : หลักสูตรของมหาวิทยาลั
ย ยยังไม่พ ร้อมในการผผลิตบัณฑิต
น
กสูตรทีที่ต้องเตรียมคความพร้อม
สู่ตลาดดแรงงานระดัดับอาเซียน ผลการจัดการรความเสี่ยง พบว่า จํานวนหลั
ในการผลิตบัณฑิตเขข้าสู่ตลาดแรงงานระดับอ าเซียน จํานวน
น 6 หลักสูตรที่เปิดสอนนในมหาวิทยาาลัย คือ 1)
แพทย์ 2) พยาบาลล 3) สถาปัตยกรรม 4) วิ ศวกรรม ใน 2 สาขา 1) วิิศวกรรมโยธาา 2) วิศวกรรรมเครื่องกล
5) บัญชี 6) การท่องเที่ยว มีการรเตรียมความมพร้อมในการรผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรรงงานระดับอาเซียนตาม
เกณฑ์ AUN-QA จํจานวน 1 หลักสูตร ใน 2 สสาขา คือ หลักสู
ก ตรวิศวกรรรมศาสตร์ สาขขา 1) วิศวกรรรมโยธา 2)
วิศวกรรมเครื่องกล จากทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนั้น จากกการผลการดําเนิ
า นงานตามมมาตรการ/แผผนงาน
เ นจะต้อง
การจัดดการความเสีสี่ยง ความเสีสี่ยงของมหาาวิทยาลัยยังคงอยู่ที่ระดับ 12 (ระดับบสูง) ซึ่งจําเป็
ดําเนินนการและหามมาตรการในกาารควบคุมคววามเสี่ยงต่อเนืนื่องเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 2 : การประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ใ บุคลากรแและนิสิตตระหหนักในการ
เตรียมการเข้าสู่การรเป็นประชาคคมอาเซียนภภายในมหาวิทยาลั
ท ยยังไม่ทัท่วถึง มหาวิ ทยาลัยมีการรดําเนินงาน
ตามมาาตรการจัดการรความเสี่ยงโดดยการจัดกิจกกรรม/โครงกาารเพื่อประชาาสัมพันธ์การเข
เข้าสู่อาเซียน โดยคณะ/
สํานัก//สถาบัน ทั้ง 26
2 หน่วยงานน จํานวน 37 กิจกรรม โดยยแยกประเภททของกิจกรรมม เช่น (1) ตกแแต่งสถานที่
จํานวนน 1 กิจกรรม (2) อบรมสััมมนา จํานวนน 32 กิจกรรรม (3) ประะกวดแข่งขัน จํานวน 1 กิจกรรม
จ
(4)
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แลกเปปลี่ยนประสบกการณ์กับประะเทศในประช าคมอาเซียน จํานวน 3 กิจกรรม ดังนนั้น จากการดดําเนินงาน
ตามม าตรการ/แ ผนงานการรจั ด การควาามเสี่ ย ง พบว่
พ า มหา วิ ท ยาลั ย สาามารถลดค วามเสี่ ย ง
ได้จากระดับ 12 (ระะดับสูง) เหลืลือระดับ 1 (รระดับต่ํา)
ความเสี่ยง 1.3 คุณภาพพบัณ ฑิตไม่สอดคล้
ส
องกับสภาพความ
บ
มต้องการขอองแรงงาน
ในประะเทศ
ปัจจัยเสี
ย ่ยง : ขาดดการแสวงหาาความร่วมมือกับผู้ประกออบการ มีการรดําเนินงาน
ค ชามีการรจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ตามมาาตรการจัดการความเสี่ยงโดยทั้งในระดับบมหาวิทยาลัลัยและระดับคณะวิ
จัดหางงานให้บัณฑิต และให้ 18 คณะ
ค เป็นเค รืื อข่าย และเเป็นคณะกรรมมการดําเนินงงานฯและสร้างเครื
า อข่าย
กับผู้ปรระกอบการ โดยในปี
โ
2555 ได้สร้างเครืือข่ายกับผูประกอบการ
้ป
จํานวน 16 สสถานประกอบบการ และ
สถานปประกอบการไได้ส่งอัตราว่างให้
ง กับบัณฑิต จํานวน 433 สถานประกอบการ ดังนั้ น จากการดดําเนินงาน
ตามมาาตรการ/แผ นงานการจัดการความเ
ด
เสี่ยง มหาวิทยาลั
ท ย สามาารถลดความมเสี่ย งได้จ ากกระดับ 12
(ระดับสูง) เหลือระะดับ 7 (ระดับปานกลาง)
บ
ที่สามารถยออมรับได้
2) ยุทธศาสตร์ร์การวิจัย
ความเสี่ยง : อาจารยย์/นักวิจัย มีผลงานตีพมพ์
ิม เผยแพร่ระะดับชาติและะนานาชาติ
า
่ตั้งไว้ว้
จํานวนนน้อยกว่าเป้าหมายที
ปัจจัยเสี
ย ่ยง :
อาจารย์/นักวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เผผยแพร่ระดับชาติ
บ และ
นานาชชาติจํานวนน้น้อยกว่าเป้าหมายที
ห
่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัลัยมีผลการดําเนิ
า นงาน โดยยการชี้แจงนโโยบายและ
กรอบทิทิศทางการวิจัยและหลักเกณ
ณฑ์การจัดสรรรเงินวิจัยให้คณะ/หน่
ค
วยงานตั้งแต่ปีงบปประมาณ มีการประกาศ
นโยบายให้คณะ/หนน่วยงานตั้งงบปประมาณสําหหรับการวิจัย มีการจัดตั้ง Research UUnit ระดับมหหาวิทยาลัย
ดั ง นี้ ศู น ย์ น วั ต กรรรมไหม, ศู นย์ วิ จั ย การศึ ก ษษาบรรพชี วิ นวิ
น ท ยา, ศู นย์ อ นุ รั ก ษ์ ใ บลลานฯ และมีมี ก ารจั ด ตั้ ง
Research Unit เพื่อการวิจัยและะการบริการวิวิชาการ จํานววน 19 คณะ (82
( Unit) นออกจากนั้น มหหาวิทยาลัย
ได้จัดโคครงการ “พัฒนาศั
ฒ กยภาพพนักวิจัยใหม่” ขึ้น เพื่อเป็ป็นการให้คําแนะนํ
แ าการผลิลิตเอกสารวิชาการ
ช
หรือ
บทควาามแก่อาจารย์์/นักวิจัย จากกอาจารย์รุ่นพี่ที่มีประสบกาารณ์ด้านการวิวิจัย
ทั้งนี
ง ้ ผลการจัจัดการความเเสี่ยง พบว่า ผลงานการตีตีพิมพ์เผยแพพร่บทความ
ในระดัดับชาติแ ละน านาชาติข องงมหาวิทยาลััย (เกณฑ์ม าตรฐาน สมศศ. ไม่น้อยกว่ าาร้อ ยละ 20)) โดยในปี
การศึกกษา 2553 มหาวิทยาลลัยมีผลงานก ารตีพิมพ์เผยแพร่ฯ คิดเป็ปนร้อยละ 244.47 และในปีปีการศึกษา
2554 มหาวิทยาลัยมี
ย ผลงานการรตีพิมพ์เผยแแพร่ฯ คิดเป็นร้อยละ 21.775 สําหรับใในปีการศึกษาา 2555 (ณ
มิ . ย.555-ก.ย.55) มหาวิ
ม ท ยาลัยมี
ย ผ ลงานกาารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ฯ คิ ด เป็ปนร้ อ ยละ 200.52 ดั ง นั้น จากการ
ดําเนินนงานตามมาตตรการ/แผนงานการจัดกา รความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ด้จากระดับสูงมาก
ง (20)
เหลือ รระดับสูง (15)
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โดดยในปีการศึกกษา 2555 (มิ.ย.55-ก.ย.555) มีผลงานก ารตีพิมพ์เผยแพร่เท่ากับ
ร้อยละะ 20.52 โดยแยกรายคณะ ดังนี้
1)) คณะมนุษยศศาสตร์และสังคมศาสตร์
ง
ร้ออยละ 5.06
2)
2 คณะการบัญญชีและการจัดการ
ด
ร้ออยละ 22.544
ร้ออยละ 9.93
3)
3 คณะศึกษาศศาสตร์
4)
4 คณะวัฒนธธรรมศาสตร์
ร้ออยละ 58.822
5)
5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ร้ออยละ 0.00
6)
6 คณะการท่อองเที่ยวและการโรงแรม
ร้ออยละ 12.888
7)
7 วิทยาลัยดุรริิยางคศิลป์
ร้ออยละ 0.00
8)
8 วิทยาลัยกาารเมืองการปกกครอง
ร้ออยละ 8.44
9)
9 คณะวิทยาศศาสตร์
ร้ออยละ 42.122
100) คณะเทคโนนโลยี
ร้ออยละ 30.999
111) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร้ออยละ 121.443
122) คณะสถาปัปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร้อยละ 0.455
133) คณะสิ่งแวดดล้อมและทรััพยากรศาสตร์
ร้ออยละ 47.41
ร้ออยละ 2.00
144) คณะวิทยาการสารสนเททศ
ร้ออยละ 200.000
155) สถาบันวิจยัยวลัยรุกขเวช
166) คณะแพทยยศาสตร์
ร้ออยละ 45.777
ร้ออยละ 5.21
177) คณะเภสัชศศาสตร์
ร้ออยละ 3.13
188) คณะพยาบบาลศาสตร์
199) คณะสาธารรณสุขศาสตร์
ร้ออยละ 43.522
ร้ออยละ 61.677
200) คณะสัตวแแพทยศาสตร์
ห ดการใหห้มีประสิทธิภภาพ และยกกระดับการ
3) ยุทธศาสตรร์การพัฒนารระบบการบริหารจั
ย ย
บริหารรธรรมาภิบาลลของมหาวิทยาลั
ความเสี่ยง 3.1 ขาดควาามเชื่อมโยงข้ข้อมูลสารสนเเทศทําให้การรบริหารข้อมูลผิ
ล ดพลาด
ปัจจัยเสี
ย ่ยง : 11)ไม่มีมาตรกการกําหนดให้ห้มีการใช้ระบบบอย่างจริงจัง ทําให้ไม่
จ ง 2) การพพัฒนาระบบบ MIS ไมม่เป็นไปอย่างต่
ง อเนื่อง ทําาให้ไม่สามารรถใช้ระบบ
ทราบปัปัญหาที่แท้จริ
สารสนนเทศได้อย่างเต็
ง มศักยภาพพ 3) ฐานข้ออมูลต่างๆ ขาดความเชื
ข
อมโยงไม่
่อ
สามมารถใช้ข้อมูลร่
ล วมกันได้
มีก ารดดํา เนิน การตาามมาตรการ//แผนการบริริ ห ารความเสีสี่ ย ง ดัง นี้ 1)) มีก ารพัฒ น าแก้ไ ขระบบบให้ต รงกั บ
ความต้ต้องการของผู้ใช้
ใ 2) จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนนเทศ โดยใช้แผน ICT ของงมหาวิทยาลัย 3) มีการ
ปรับปรรุงระบบเพิ่มศักยภาพของรระบบให้สามาารถเชื่อมโยงข้ข้อมูลได้จํานววน 1 ระบบ จจาก 6 ระบบบ คือ ระบบ
บุคลากกร (คิดเป็นร้อยละ
อ 16.67) และมีระบบบที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 5 ระะบบ ประกออบด้วย 1) ระะบบการเงิน
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2) รระบบงบประมมาณ 3) ระบบพั
ร
สดุ 44) ระบบยานยยนต์ 5) ระบบบบัญชี ดังนนั้น จากการดดําเนินงาน
ตามมาาตรการ/แผนนงานการจัดการความเสี่ ยง สามารถลลดความเสี่ยงได้จากระดับั 16 (ระดับสู
บ ง) เหลือ
ระดับ 6 (ระดับปานนกลาง)
ความเสี่ยง

3.2 เกิดดเหตุการณ์ทีท่ีเป็นอันตรายยต่อชีวิตและะทรัพย์สินขอองนิสิตและ

บุคลากกร
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 1 : เกิดเหตุการณ์
า ที่เป็นอันตรายต่
น
อชีวิตตและทรัพย์สิสนิ ของนิสิต
า าเนินงานนตามมาตรการ/แผนงาน โดดยในปีการศึกกษา 2554 มีการดําเนิน
และบุคคลากร มหาาวิทยาลัยมีการดํ
กิจกรรมที่ป้องกัน หรื
ห อลดการเกิดอุ
ด บัติเหตุที่เป็ปนอันตรายต่อชี
อ วิตและทรัพย์
พ สินของนิสติ ตและบุคลากร มากกว่า
17 กิจกรรม พบว่
พ า ในปีงบประมาณ
บ
25554 (1 ต.ค. 53 –30 ก.ย.54) มีอัตราาการเกิดอุบติัตเิ หตุจราจร
จํานวนน 329 ครั้ง และในปี
แ
งบประมาณ 255 5 (1 ต.ค. 544 –31 ส.ค.55) เกิดอุบัติเเหตุจราจร จํานวน 236
ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ
ง
2554
2 จํานวนน 90 ครั้ง ดังนั
ง ้น จากการรดําเนินงานตตามมาตรการร/แผนงาน
สามารรถลดความเสีสี่ยงได้จากระดัดับ 16 (ระดับบสูง) เหลือระดั
ร บ 9 (ระดัดับปากลาง)
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 2 : มีสถานประะกอบการใกล้ล้มหาวิทยาลัย มีการดําเนินินงานตาม
มาตรกการ/แผนงานน โดย 1) จัดทํ
ด าประกาศศมหาวิทยาลัยมหาสารคา
ย
ม เรื่องดําเนินินการวินัยนิสิต ว่าด้วย
การแต่ต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลััยมหาสารคามม (กรณีการแแต่งกายชุดนิสิสติ หรือชุดที่มีสสัญลักษณ์ใดๆๆ ที่บ่งบอก
า ่ลงพื้นที่ร่ววมกับจังหวัดตรวจสถาน
ต
ถึงมหาาวิทยาลัยมหาาสารคามเข้าสถานบริการร 2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที
บันเทิง ร้านอินเทออร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ
า
ะ บริเวณถนนนสายบันเทิงรอบรั
ง ้วมหาวิวิทยาลัยและสสถานศึกษา
ดังนั้น จากการดําเนิ
า นงานตามมมาตรการ/แแผนงาน สามารถลดควาามเสี่ยงได้จาากระดับ 16 (ระดับสูง)
เหลือระดับ 9 (ระดัับปานกลาง)
ปัจจัยเสี
ย ่ยงที่ 3 : มีกลุ่มผู้ใช้ยาเเสพติดมาแฝงตัวตัวปะปนนกับชุมชนมหหาวิทยาลัย
มี ก าร ดํ า เนิ น งานนตามมาตรกการ/แผนง าน โดยมี การดํ า เนิ น กิ จ กรรม/โโครงการเพืพื่ อ ป้ อ งกั น
ย ่ยง : มีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพพติดมาแฝงตัวตั
ว วปะปนกับชุ
บ มชนมหาวิททยาลัย ดังนี้ 1) ตรวจ
ความเสีสี่ยงจากปัจจัยเสี
ร่างกายยนิสิตใหม่ 2)
2 ตรวจหาสาารเสพติดของงบุคลากรกองงอาคารสถานนที่ไม่พบสารเเสพติด 3) ตรวจหาสาร
เสพติดดตามนโยบายเฝ้าระวังสารเสพติดในในสสถาบันอุดมศึึกษาของคณะะคณะวิชา จํ านวน 202 คน
ค ดังนั้น
จากกาารดําเนินงานนตามมาตรกาาร/แผนงานกการจัดการคววามเสี่ยง สามารถลดควาามเสี่ยงได้จากกระดับ 16
(ระดับสูง) เหลือระะดับ 9 (ระดับปานกลาง)
บ
ลําดับ
ที่
1

ความเสีสี่ยง

ระะดับความเสี่ยง ก่อนและหลััง
การจจัดการตามมาาตรการ/แผนงงาน
ก่อนนการจัดการ หลังการจัดการ

การปรั บ ปรุ
ป ง หลั ก สู ต รทีที่ เ ปิ ด สอนใน ปีี ก ารศึ ก ษา 2555 ตามกกรอบ
มาตรฐานคคุณวุฒิระดับอุดมศึกษายังไมม่ครบทุกหลักสูตร
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ลําดับ
ที่

2

3

4

5

6

12

ความเสีสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 1 : การปรับปรุ
บ งหลักสูตรรที่เปิดสอนในปีปีการศึกษา 25555
ตามกรอบมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึศึกษายังไม่ครบบทุกหลักสูตร
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 2 : การรับรองหลั
ร กสูตรตาามมาตรฐานวิชาชี
ช พ (หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
อาจารย์/นันกวิจัย มีผลงงานตีพิมพ์เผยยแพร่ระดับชาติ
ช และนานาชาติ
จํานวนน้อยกว่
อ าเป้าหมาายที่ตั้งไว้
ปัจจัยเสี่ยง : อาจารย์/นักวิจัย มีผลงานนตีพิมพ์เผยแพพร่ระดับชาติ
และนานาชชาติจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายยที่ตั้งไว้
ฐานข้อมูลสารสนเทศไม่ม่ครอบคลุมตามภารกิจ
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 1 : ไม่มีมาตตรการกําหนดใให้มีการใช้ระบบบอย่างจริงจัง
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 2 : การพัฒนาระบบ
ฒ
MISS ไม่เป็นไปอยย่างต่อเนื่อง ทําให้
า ไม่
สามารถใช้้ระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มมศักยภาพ
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 3 : ฐานข้อมูลต่างๆ ขาดคความเชื่อมโยงงไม่สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้
เกิดเหตุการณ์
า ที่เป็นอันตรายต่
ต อชีวิตแลละทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 1 : เกิดเหตุการณ์ที่เป็นออันตรายต่อชีวิวติ และทรัพย์สนของ
ิ
นิสิตและบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 2 : มีสถานประกอบการใกล้มหาวิทยาลัลัย
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 3 : มีกลุ
ก ่มผู้ใช้ยาเสพพติดมาแฝงตัวตั
ว วปะปนกับชุชมชน
มหาวิทยาลลัย
คุณภาพบัณฑิ
ณ ตไม่สอดคคล้องกับความเป็นพลเมืองโลก
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 1 : หลัลักสูตรของมหหาวิทยาลัยยังไม่
ไ พร้อมในการผลิต
บัณฑิตสู่ตลาดแรงงานระ
ล
ะดับอาเซียน
ปัจจัยเสี่ยงที
ง ่ 2 : การประะชาสัมพันธ์เพื่ อให้บุคลากรแและนิสิตตระหนักใน
การเตรียมการเข้าสู่การเปป็นประชาคมออาเซียนภายในนมหาวิทยาลัย ยังไม่
ทั่วถึง
คุณภาพบัณฑิ
ณ ตไม่สอดคคล้องกับสภาพพความต้องการรของแรงงาน
ในประเทศศ
ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการแสววงหาความร่วมมมือกับผู้ประกกอบการ

ระะดับความเสี่ยง ก่อนและหลััง
การจจัดการตามมาาตรการ/แผนงงาน
ก่อนนการจัดการ หลังการจัดการ
20
19
(สูสูงมาก)
(สูงมาก)
20
17
(สูสูงมาก)
(สูง)

20
(สูสูงมาก)

15
(สูง)

16
(สูง)
16
(สูง)
16
(สูง)

6
(ปานกลาง)
6
(ปานกลาง)
6
(ปานกลาง)

16
(สูง)
16
(สูง)
16
(สูง)

9
(ปานกลาง)
9
(ปานกลาง)
9
(ปานกลาง)

12
(สูง)
12
(สูง)

12
(สูง)
1
(ต่ํา)

12
(สูง)

7
(ปานกลาง)
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สรุ ป ผลก ารดํ า เนิ น กาารบริ ห ารคว ามเสี่ ย งตามมแผนบริ ห ารความเสี่ ย งแและการควบคุ ม ภายใน
2
พบว่า ประเด็นควาามเสี่ยง 1) ฐานข้
ฐ อมูล
มหาวิททยาลัยมหาสสารคาม ประะจําปีงบประมมาณ พ.ศ. 2555
สารสนนเทศไม่ครอบบคลุมตามภาารกิจ 2) เกิดดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายยต่อชีวิตและะทรัพย์สินขอองนิสิตและ
บุคลากกร 3) คุณภาาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับบความเป็นพลเมืองโลก : ปัจจัยเสี่ยงกการประชาสัมพัพนธ์เพื่อให้
บุคลากกรและนิสิตตรระหนักในการรเตรียมการเขข้าสู่การเป็นประชาคมอาเ
ป
เซียนภายในมมหาวิทยาลัย ยังไม่ทั่วถึง
และ 44) คุณภาพบัณฑิ
ณ ตไม่สอดคล้องกับและะสภาพความมต้องการของงแรงงานในปประเทศ : ปัจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกัับการขาดการรแสวงหาควาามร่วมมือกับผผู้ประกอบการ ลดลงจากกความเสี่ยงรระดับสูงเหลืออยู
อ ่ที่ระดับ
ปานกลลาง และต่ํา ซึ่งสามารถยออมรับได้ ส่วนนความเสี่ยงทีทีย่ ังเหลืออยู่และต้
ล องนําไปดํดําเนินการจัดทํทาแผนการ
ปรับปรรุงการควบคุมภายใน
ม
จํานวน 3 ประเด็นนความเสี่ยง ดังนี้
1. กาารปรั บ ปรุ ง หลั
ห ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในปี การศึ
ก ก ษา 2555
2
ตามก รอบมาตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ
ก ตร
ระดับอุดมศึกษายังไม่ครบทุกหลักสู
2. อาจจารย์/นักวิจัย มีผลงานตีพพิิมพ์เผยแพร่ระดั
ร บชาติ และนานาชาติจํ านวนน้อยกวว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
3. คุณภาพบั
ณ
ณฑิตไม่สอดคล้องกัับความเป็นพลเมืองโลก (หลักสูตรของมมหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม
ในการผผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน
ต
นระดับอาเซียนน)
4. จากการติ
จ
ดตาามการดําเนินนงานตามแผนนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (ปีงบประมมาณ 2554)
า
่ยงงงวดก่อน (ปีงบบประมาณ 25554) มีการ
พบว่า การดําเนินงาานของกิจกรรม/โครงการตตามแผนบริหารความเสี
ดําเนินการแล้วเสร็จตามที่กําหนดดไว้ในแผนบริหหารความเสียงปี
ย่ งบประมาณ 2554 ทุกกิ จกรรม/โครงงการ
จากผลกาารดําเนินการบบริหารความเสีสี่ยง ในปีงบปประมาณ พ.ศ.2555 พบว่ายั งมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ค
่ยงที่
มหาวิททยาลัยจึงได้จัดทําแผนการปปรับปรุงการคควบคุมภายในน (ปอ.3) ขึ้นเพื่อดําเนินกาารควบคุมให้ความเสี
เหลืออยู่ลดลงและหมดไปในที่สุด

13

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูบ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอธิก ารบดี ไดกําหนดนโยบายใหทุก หนวยงาน
นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชภายในองคกร เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานตางๆ จะบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนการคาดการณอนาคตอยางมีเหตุผล และมี
หลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือปองกันปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงดําเนินไปอยางเปนระบบ และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ขอ 6 ที่ “กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแลวรายงาน
ผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มและความเสี่ ย ง
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเปนการดําเนินการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ
ทุกดาน
2. การบริหารความเสี่ยงตองมีก ารดําเนินงานอยางเปนระบบตามมาตรฐานที่กําหนด มีก าร
ติดตามและประเมินผลดวยวิธีที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3. การบริหารความเสี่ยงตองบูรณาการความเสี่ยงควบคูไปกับการควบคุมภายใน เพื่อปองกัน
ความเสียหายในดานตางๆ
4. ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติตามปกติ
6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ
ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหสอดคลอง
กับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย และใหเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม ภายในกับ ประเด็นยุท ธศาสตรของมหาวิท ยาลัย และวิเ คราะห ระบุปจ จัยเสี่ยง ในประเด็นที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 5 ประเด็น ในประเด็นดังตอไปนี้
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1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
7) อื่นๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย
กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงตองดําเนินการวิเคราะหอยางนอย 5 ดาน โดยใหครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน
ดังตอไปนี้
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
6) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมภิบาล
7) อื่นๆ ตามบริบท
โดยฝายเลขานุก ารไดดําเนินการรวบรวมและจัดอันดับความเสี่ยงตามยุท ธศาสตรของคณะ/
หนวยงาน ใหคณะกรรมการฯในแตละดาน เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในแตละยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงใหใช
เกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหระบุระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใชแผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood)
ระดับ
5
4

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง

3
2
1

ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
1 เดือนตอครั้ง /เกิดขึ้นเปนประจํา หรือเกิดขึ้นทุกครั้ง
1-6 เดือนตอครั้ง /เกิดขึ้นคอนขางบอย หรือเกิดคอนขางสูงหรือ
บอยๆ
1 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นเปนบางครั้ง
2-3 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
5 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นไดในกรณียกเวน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
5

ผลกระทบ
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก

คําอธิบาย
เกิดความเสียหาย รอยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน
อยางมหันต/การบาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย รอยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน
อยางมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไมสามารถทํางานได
เกิดความเสียหาย รอยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
เกิดความเสียหาย รอยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน
พอสมควร/ไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง
เกิดความเสียหาย รอยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน
เล็กนอย/ไดรับบาดเจ็บแตไมรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตําแหนงของความเสี่ยงแตละรายการ เพื่อใหทราบวา
ความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเรงดวนสูงสุดที่จะตองไดรับการแกไขกอนตามลําดับความสําคัญ โดย
แบงความเสี่ยง เปน 4 กลุม คือ นัยสําคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีสม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง),
ต่ํา 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ
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ผลกระทบ (Impact/Consequences)

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5 16

17

23

24

25

4 9

14

15

21

22

สูงมาก 18-25

3 5

8

13

19

20

สูง 10-17

2 3

4

7

12

18

ปานกลาง 6-9

1 1

2

6

10

11

ต่ํา 1-5

1

2

3

4

5

โอกาส (Likelihood/Frequency)

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละดานของมหาวิทยาลัยตองรายงานการบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามปฏิทินการ
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เปนกระบวนการการบริหารปจจัย
และควบคุมกิจ กรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆเพื่อ หาแนวทางมาตรการควบคุมหรือแนวทาง
ในการปองกันแกไข หรือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองคกร
ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาแบบฟอรมใน
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนิน การตามขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission) และมาตรฐานการควบคุมภายในได ดังนี้
1) แบบฟอรม ERM 1 การรายงานสภาพแวดลอมภายในองคกร
2) แบบฟอรม ERM 2 การรายงานการวิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง
3) แบบฟอรม ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง
4) แบบฟอรม ERM 4 การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง
งวดกอน
5) แบบฟอรม ERM 5 ติดตามรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุวัตถุประสงค/เปาประสงคตามพันธกิจตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค/ระบุวัตถุประสงค/เปาประสงคตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอรม ERM 1
แบบรายงานสภาพแวดลอมการบริหารงานหนวยงาน ดังนี้
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ยุทธศาสตร
(1)
1) ยุทธศาสตรการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใตการ
จัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑคุณภาพ
และมาตรฐานของ
ชาติและสากล
รวมทั้งเตรียมความ
พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)
1.1 หลักสูตรตองได
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผานการรับรองของสภา
วิชาชีพสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชงาน และ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
1.2 อาจารยผูสอนตองมี
ทักษะและเทคนิคการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และสามารถบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย
บริการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
กลมกลืนและมี
ประสิทธิภาพ
1.3 อาจารยที่ปรึกษาตอง
มีบทบาทและความ
รับผิดชอบตอการให
คําปรึกษาทั้งในดานการ
เรียน กิจกรรม และการ
ดํารงชีวิตของนิสิต
1.4 คุณลักษณะของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ตรงตาม
ความตองการของผูใชงาน
และสังคม มีศักยภาพใน
การแขงขันในสังคมโลก

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
(3)
1.1 กํากับติดตามใหมีการ
จัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกหลักสูตรและเสนอหลักสูตร
ใหไดรับรองจากสภาวิชาชีพ

วัตถุประสงค
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อใหทุกหลักสูตรที่เปด
สอนไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกหลักสูตรและไดรับการ
รับรองจากสาวิชาชีพ

1.2 กํากับติดตาม สงเสริม
และสนับสนุนใหอาจารย
ผูสอนตองมีทักษะและ
เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และสามารถ
บูรณาการการสอนกับการ
วิจัย บริการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยผูสอนตองมีทักษะ
และเทคนิคการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ
สามารถบูรณาการการสอน
กับการวิจัย บริการบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

1.3 สงเสริมและสนับสนุนให
มีระบบการใหคําปรึกษาที่
เนนบทบาทอาจารยที่ปรึกษา
ใหคําแนะนํานิสิตครอบคลุม
ทุกดาน

- เพื่อใหมีอาจารยที่ปรึกษา
ใหคําปรึกษาตามบทบาท
อาจารยที่ปรึกษาให
คําแนะนํานิสิตครอบคลุม
ทุกดาน

1.4 จัดใหมีการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคทุกหลักสูตรตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต

- เพื่อใหบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคทุกหลักสูตรตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
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ยุทธศาสตร
(1)

2) ยุทธศาสตรเปน
ศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการแกสังคมใน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)
1.5 เพื่อใหนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเปนพลเมือง
ดีของสังคมไทย เปนผูมี
วัฒนธรรมทางสังคม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยตอง
แสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม (University Social
Responsibility) ดวยการ
เปนที่พึ่งทางวิชาการของ
สังคมและชุมชน ดวยการ
สงเสริมใหอาจารยและ
นิสิตนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติในชุมชน

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
(3)
1.5 กํากับ ติดตาม กิจกรรม
ที่สงเสริมใหนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดี
ของสังคมไทย เปนผูมี
วัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม สอดคลองกับ
อัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน
และสงเสริมใหทุกหลักสูตร
จัดกิจกรรม/โครงการที่เปน
การบริการวิชาการตอสังคม
และชุมชน จัดสรรทุน
สนับสนุนโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยการ
ดําเนินงานบริการวิชาการจัก
ตองบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
2.2 มหาวิทยาลัยตองเปน 2.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ที่พึ่งในการเตรียมความ
และสงเสริมใหคณะ/
พรอมสูประชาคมอาเซียน หนวยงานจัดกิจกรรม/
ของสังคมและชุมชนใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคตะวันออก
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
เฉียงเหนือ
อาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม
หรือสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นิสิต และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัย
เปนพลเมืองดีของสังคมไทย

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนรูสู
ชุมชนอยางยั่งยืน

- เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพใหนักเรียน หรือ
นิสิต หรือประชาชนทั่วไป
นอกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอนที่จัดตามปกติ
โดยเปนการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษา สังคม
ตลอดจนสติปญญา

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)
3.1 มหาวิทยาลัยตองมี
หนวยวิจัยและผลงานที่มี
ความโดดเดนและเปน
เอกลักษณแตกตางจาก
สถาบันอื่น

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
(1)
(3)
3) ยุทธศาสตรการ
3.1.1 โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
วิจัย เพื่อสรางองค
หนวยวิจัย (One Faculty
ความรูและพัฒนา
One Research Unit;
นวัตกรรมที่สราง
OFORU)
มูลคาเพิ่มหรือใช
3.1.2 โครงการพัฒนา
ประโยชนใหกับ
ศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะ
ชุมชนและสังคม
ทางเพื่อความเปนเลิศและ
รองรับการเปน Boutique
University
3.1.3 โครงการสงเสริมการนํา
องคความรูจากการวิจัย/งาน
สรางสรรค ไปพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตรการเขียน
หนังสือ ตํารา
3.2 การเพิ่มขีด
3.2.1 โครงการสงเสริมการ
ความสามารถในการ
ตีพิมพเผยแพรบทความใน
แขงขันทางดานการวิจัย วารสารวิชาการที่ไดมาตรฐาน
ของอาจารยและนิสิต
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา และ 3.2.2 โครงการสงเสริมการ
การมีเครือขายการวิจัย
สรางเครือขายและความ
รวมกับนักวิจัยภายนอก รวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือ
ทั้งในหรือตางประเทศ
ตางประเทศ
4) พัฒนาระบบ
4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ 4.1.1 มีมาตรการในการ
บริหารจัดการใหมี บริหารจัดการองคกรที่มี ปองกันเหตุการณที่เปน
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพสอดคลอง
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ยกระดับการบริหาร ตามอัตลักษณตอบสนอง ของนิสิตและบุคลากร
จัดการมหาวิทยาลัย ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.1.2 จัดหาสถานที่ในการ
มหาสารคาม
โดยบริหารตามหลัก
จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณที่เลิกใช
ธรรมาภิบาล
งานและชํารุด
4.1.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารใหมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
ของกิจกรรมหลัก
(4)

1. เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนการวิจัยใหมีความ
เปนเลิศเฉพาะทาง และมี
เอกลักษณโดดเดน

1. เพื่อเปนการพัฒนาและ
สงเสริมใหอาจารยและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มีการ
พัฒนางานทางดานการวิจัย

- เพื่อไมใหเกิดเหตุการณที่เปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของนิสิตและบุคลากร
- เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอตอ
การจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณที่เลิก
ใชงานและชํารุด
- เพื่อใหระบบการจัดเก็บ
เอกสารมีประสิทธิภาพ
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(1)
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วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
วัตถุประสงค
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
ของกิจกรรมหลัก
(3)
(4)
4.1.4 จัดประชุมเพื่อฝกปฏิบัติ - เพื่อใหการรายงานผลการ
และทําความเขาใจรวมกัน
ตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไป
ตามระเบียบและทันเวลา
4.1.5 ประกาศมาตรการ
- เพื่อใหการจัดการหาพัสดุ
เรงรัดการเบิกจาย โดย
เปนไปตามแผนการเบิกจาย
- จัดทําปฏิทินบริหาร
และบรรลุตัวชี้วัด
งบประมาณ
- จัดทํานโยบายการบริหาร
งบประมาณ
- แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัด
การเบิกจาย
- จัดทําปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง
- รายงานผลการเบิกจาย
- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
- จัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
4.2 บุคลากรของ
4.2.1 สงเสริมใหอาจารย
- เพื่อใหอาจารยมีตําแหนง
มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ ประจําเขาสูตําแหนงทาง
ทางวิชาการ
และตําแหนงทางวิชาการ วิชาการ
ที่สูงขึ้น
4.2.2 สงเสริมสนับสนุนให
- เพื่อใหผลงานวิชาการของ
คณาจารยผลิตผลงานวิชาการ คณาจารยไดรับการรับรอง
คุณภาพ
4.3 มีระบบบริหารการเงิน 4.3.1 มีการทบทวนระบบ
- เพื่อใหการรายงานผลทาง
การคลังที่มั่นคงยั่งยืน
สารสนเทศดานการเงินเพื่อ
การเงินถูกตองและทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนพันธกิจ
4.3.2 พัฒนากระบวนการใน - เพื่อใหการบริหาร
การบริหารจัดการงบประมาณ งบประมาณมีประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
4.3.3 มีกิจกรรม/โครงการเพื่อ - เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง
พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
ดานการเงิน การคลังให
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
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วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
วัตถุประสงค
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
ของกิจกรรมหลัก
(1)
(3)
(4)
ถูกตอง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
4.4 มหาวิทยาลัยมีระบบ 4.4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ - มีระบบสารสนเทศเพื่อใชใน
สารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
การสนับสนุน อํานวยความ
ครบถวนถูกตอง เชื่อมโยง จัดการมหาวิทยาลัย
สะดวกในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมพันธกิจ รองรับ
การบริหารจัดการของ
องคกร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.5) มหาวิทยาลัยมี
4.5.1 สรางวัฒนธรรมองคกร - เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อคุณภาพ และพัฒนาระบบ คุณภาพการศึกษาภายในและ
เปนไปตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกอยางตอเนื่อง
ประกันคุณภาพภายใน
ภายในอยางตอเนื่อง โดยการ
และภายนอก และนําไปสู บูรณาการการประกันคุณภาพ
การจัดอันดับสถาบันใน ภายในและการประกัน
ระดับนานาชาติ
คุณภาพภายนอก ใหเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ
5) ยุทธศาสตรการ 5.1) มหาวิทยาลัยตองมี 5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
- เพื่อใหมหาวิทยาลัย
สงเสริมภาพลักษณ รูปแบบการจัดกิจกรรม
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มหาสารคามมีเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยให ทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อเขาสูการประเมินของ
ภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐาน
ไดรับการยอมรับ
สาธารณะเชิงรุกเพื่อให
องคกรระดับนานาชาติ
เผยแพรผลงานดานวิจัย
และพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยใน
และเกิดการยอมรับ และ 5.1.2 คณะตองแลกเปลี่ยน
- เพื่อใหคณะ/หนวยงานมี
ระดับสากล
การจัดอันดับในระดับ
อาจารย/ผูเชี่ยวชาญชาว
ผูเชี่ยวชาญ
สากล
ตางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติเพื่อมา
ระดับนานาชาติมารวมงาน
รวมงานสอนและ/หรือ
สอนหรืองาน
งานวิจัย
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ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(1)
(2)
6) ยุทธศาสตรการ 6.1) มหาวิทยาลัยตองมี
พัฒนาสูมหาวิทยาลัย คุณภาพตามเกณฑ
สีเขียว และรักษ
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
สิ่งแวดลอม
สีเขียวและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
(3)
6.1.1 การบริหารจัดการ
แผนการจัดการขยะและใช
ประโยชนจากขยะ ภายใน
มหาวิทยาลัย
6.1.2 ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ
มาตรฐานของ Green
University Ranking
(โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูมหาวิทยาลัยสีเขียว

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิตตอ
สภาพแวดลอมและระบบ
กายภาพ

6.1.4 ดูแลรักษาและทําความ
สะอาดอาคารเรียน หองเรียน
หองน้ํา และพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย/จัดสภาพ
แวดลอมและปรับภูมิทัศน
ภายในบริเวณหองน้ําใหมีความ
นาใชบริการ
6.1.5 ดูแลสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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วัตถุประสงค
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อใหบุคลากรและนิสิต
รูจักการนําขยะและของเสีย
มาใชประโยชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
นิสิตใหถูกสุขอนามัย
- เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับ
การจัดอันดับ การเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว ตาม
เกณฑของการประเมิน
Green University Ranking
- เพื่อพัฒนาระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย ใหมีบรรยากาศ
ที่ดี เอื้อตอการสงเสริมการ
เรียนการสอน
- เพื่อใหนิสิต บุคลากรเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัย
และการดําเนินงานเสร็จทัน
ตามกําหนด
- เพื่อใหอาคารเรียน
หองเรียน หองน้ํา มีความ
พรอมตอการใชงาน และสราง
บรรยากาศที่ดีในการใชงาน
พื้นที่
- เพื่อสรางความประทับใจ
ใหแกผูใชบริการ
- เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแล
สวัสดิภาพและสรางความมั่นใจ
ดานความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน ใหกับนิสิตและ
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ยุทธศาสตร
(1)

วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
(3)

6.1.6 จัดการจราจรภายใน
และรณรงคสวมหมวกนิรภัย
100% ภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วัตถุประสงค
ของกิจกรรมหลัก
(4)
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
และปองกันการโจรกรรม
ทรัพยสินของทางราชการ
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิต
บุคลากรในการรักษา
ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย
- เพื่อความปลอดภัยของนิสิต
บุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- เพื่อปองกันการโจรกรรม
ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย
- เพื่อใหการจัดการจราจร
ภายในมหาลัยมีระเบียบแลทํา
ตามกฎที่วางไว
- สงเสริมใหเจาหนาที่นิสิตให
รูจักการปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
- เพื่อสงเสริมความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพของนิสิตและ
บุคลากร
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิต
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อยางเครงครัด ปฏิบัติตามกฎ
ไดอยางถูกตอง และ รณรงค
การสวมหมวกนิรภัย 100 %
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ยุทธศาสตร
(1)

7) ยุทธศาสตร
สงเสริมการนําทุน
ทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นไป
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน และ
ผสมผสานวัฒนธรรม
ในระดับชาติและ
สากล

วัตถุประสงค
(เปาประสงค)
(2)

เปาประสงคที่ 7.1
มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ
ฟนฟู ปกปอง เผยแพร
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิน่
และผสมผสานวัฒนธรรม
ในระดับชาติและสากล

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ
วัตถุประสงค
ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก
ของกิจกรรมหลัก
(3)
(4)
6.1.7 ปรับปรุง และพัฒนา
- เพื่อใหนิสิตและบุคลากร
ระบบการปองกันและบรรเทา หรือผูเกี่ยวของมีพื้นฐานใน
สาธารณภัยเบื้องตน
การแกไขเชิงปองกันเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น
- เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยของพนักงาน
บุคลากร นิสิต ในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม
- เพื่อเปนการปองกันการ
สูญเสีย และลดอัตราการเสี่ยง
การเกิดอัคคีภัย
7.1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
และสงเสริมใหทุกหลักสูตร
กระบวนการในการพัฒนา
จัดกิจกรรม/โครงการที่เปน
หลักสูตร และการเรียนรูสู
การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม ชุมชนอยางยั่งยืน
ขนบธรรมเนียมและภูมิ
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ปญญาทองถิ่น โดยจัดสรรทุน ใหนิสิต บุคลากร และชุมชน
สนับสนุนโครงการหนึ่ง
เห็นคุณคาของการทํานุบํารุง
หลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยการดําเนินงานจักตอง
บูรณาการเขากับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต

 ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
ใหคณะ/หนวยงานดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง ตามแบบฟอรม
ERM 2 รายงานการวิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง โดย
- การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงใหวิเคราะหใหครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และพิจารณากระบวนการขั้นตอนหลักในการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมประเด็นที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงดังตอไปนี้
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
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3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
7) อื่นๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย
- การระบุปจจัยเสี่ยง เมื่อวิเคราะหและสามารถระบุความเสี่ยงแลว ใหพิจารณาประกอบดวยวา
ความเสี่ยงที่ระบุนั้นเกิดจากสาเหตุใด ปจจัยใด ทั้งนี้ใหพิจารณาทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร
- การระบุประเภทความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยงวาเปนความเสี่ยงชนิดใด ซึ่งประเภทความ
เสี่ยงแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบรรลุ พันธ
กิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร เปนผลกระทบในระยะยาวขององคกร
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน บุคคลากร หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องคกรตอง
เผชิญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เปนความ
เสี่ยงที่เ กี่ยวของกับ ประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุม ครองผูรับ บริก ารหรือผูมีสวนไดเ สีย
การรัก ษาความลับ ขอมูล รวมถึง ประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ เชน ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ
ไมทันสมัย
เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงและสามารถระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงไดแลว ใหนํา
ความเสี่ยงที่ไดบันทึกลงใน ERM 2 สดมภ (3) และปจจัยเสี่ยง ลงในสดมภ (4) ประเภทความเสี่ยงลงในสดมภ
(5) หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8) (ขึ้นอยูกับประเภทที่ระบุ)
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
การประเมินโอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุก ารณค วามเสี่ ยง ทั้ง นี้ การประเมิน ความถี่ ห รื อโอกาสที่ จ ะเกิ ดเหตุก ารณค วามเสี่ ยงจากเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละ
ดาน เมื่อไดขอยุติ ใหนําโอกาสที่ได ลงใน ERM 2 สดมภ (9)
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มหาวิทยาลัย ไดกําหนดเกณฑการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ ดังนี้

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนตอครั้ง /เกิดขึ้นเปนประจํา หรือเกิดขึ้นทุกครั้ง
สูง
1-6 เดือนตอครั้ง /เกิดขึ้นคอนขางบอย หรือเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
ปานกลาง
1 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นเปนบางครั้ง
นอย
2-3 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
นอยมาก
5 ปตอครั้ง / เกิดขึ้นไดในกรณียกเวน

การประเมินผลกระทบ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุก ารณความเสี่ยง ทั้ง นี้ใหคณะ/หนวยงานประเมิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยงจากเกณฑที่กําหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในแตละดาน เมื่อไดขอยุติและผลกระทบ ลงใน ERM 2 สดมภ (10)
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑการประเมินผลกระทบขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ ดังนี้

ระดับ
5

ผลกระทบ
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
คําอธิบาย
เกิดความเสียหาย รอยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม / กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน อยางมหันต/การบาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย รอยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสินอยางมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไมสามารถทํางานได
เกิดความเสียหาย รอยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
เกิดความเสียหาย รอยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน พอสมควร/ไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง
เกิดความเสียหาย รอยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสินเล็กนอย/ไดรับบาดเจ็บแตไมรุนแรง
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การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ํา
ทั้งนี้ใหคณะ/หนวยงานประเมินระดับความเสี่ยงจากเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใช แผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Map) เพื่อระบุถึงตําแหนงของความเสี่ยง เมื่อทราบระดับความเสี่ยงจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
แลว ใหนําไปลงใน ERM 2 สดมภ (11)
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดเกณฑการประเมินคาระดับความเสี่ยงโดยใชแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้
แผนภูมิความเสี่ย ง (Risk Map) เพื่อ ระบุถึง ตําแหนง ของความเสี่ยงแตล ะรายการ
เพื่อใหทราบวาความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเรงดวนสูงสุดที่จะตองไดรับการแกไขกอนตามลําดับ
ความสําคัญ โดยแบงความเสี่ยง เปน 4 กลุม คือ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีสม), ปานกลาง 6-9
(สีเหลือง), ต่ํา 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ
ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ (Impact/Consequences)

5
4
3
2
1

16

17

23

24

25

9

14

15

21

22

สูงมาก 18-25

5

8

13

19

20

สูง 10-17

3

4

7

12

18

ปานกลาง 6-9

1

2
1

6

10

2
3
4
โอกาส (Likelihood/Frequency)

ต่ํา 1-5

11
5

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เ หมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยง โดยขั้นการประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง คณะกรรมการฯแตละดานจะทราบแลววา
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู อยูในระดับที่ยอมรับ ไดห รือไม หากยอมรับไมไดจําตองหามาตรการ/กิจ กรรม/
โครงการเพื่อลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได

29

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

โดยให คณะกรรมการฯแตล ะด านพิจ ารณาโดยวิเ คราะหผ ลไดผ ลเสีย ของแตล ะกิจ กรรม/
โครงการที่จะนํามาบริหารความเสี่ยง วา มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม งบประมาณ ประโยชนที่จะไดรับ
เมื่อพิจารณารอบคอบและเลือกกิจกรรม/โครงการไดแลวใหคณะกรรมการฯแตละดาน ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงตามแบบฟอรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3)
กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 วิธี ดังนี้
1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ
2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไข
วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถ
ยอมรับไดและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น
4) การโอนยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยง
ใหผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เปนตน
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บทที่ 4
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
จากการดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง การประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พบวา ประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดใน ปพ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย มีประเด็นความเสี่ยงในระดับสูง -สูงมาก จํานวน 16 ประเด็น
โดยแบงประเด็นความเสี่ยงที่ตองนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามประเภทความ
เสี่ยง ไดดังนี้
1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง-สูงมาก)
1.2 ดานบริการวิชาการ (ประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง)
1.3 ดานการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอีสาน (ประเด็นความเสี่ยงอยูใ นระดับปานกลาง)
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
2.1 ดานการวิจัย (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง)
2.2 ดานการเงินงบประมาณและพัสดุ(ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง-สูงมาก)
2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง)
2.4 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง)
2.5 ดานอาคารสถานที่และความปลอดภัย(ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง-สูง)
3. ความเสี่ยงดานธรรมภิบาลและชื่อเสียงหรือภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย พบประเด็ น ความเสี่ ย งทั้ ง สิ้ น 19 ประเด็ น โดย
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําป 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนําประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง-สูงมาก และ
ประเด็นความเสี่ยงที่ปรากฏในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเปนความเสี่ยงเดิมที่เหลืออยูในปงบประมาณ พ.ศ.
2555 มาดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งสิ้น 16 ประเด็น สวนความเสี่ยง
ในระดับอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมในลําดับถัดไปจากประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสู ง-สูงมาก
ซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง-สูงมาก มีจํานวน 15 ประเด็น ในยุทธศาสตรที่ 1, 3, 4 และ 6 ประเด็น
ความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ประเด็น ประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับต่ําจํานวน 2 ประเด็น
ดังนี้
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ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ระดับ
ยุทธศาสตร
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
1 การจัดการหาพัสดุไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
25
ยุทธศาสตรที่ 4
(สูงมาก)
2 มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงจากการกลาวหาฟองรองหรือ 21(สูงมาก) ยุทธศาสตรที่ 4
รองเรียนในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ไมเปนไป
และยุทธศาสตร
ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ 5
เกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอชีวิตของนิสิตและ
บุคลากร

17 (สูง)

4

เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียตอทรัพยสิน ของนิสิต
และบุคลากร

15 (สูง)

5

เกิดความสูญเสียเนื่องจากการไมสามารถแกปญหา
เบื้องตนดานอาคารสถานที่ (กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย)

13 (สูง)

6

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปไมเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
อาจารยผูสอนขาดการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ได
อยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตบางคณะมีภาวะการมีงานทําต่ํา

13 (สูง)

จํานวนหนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการไมเปนไปตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินไมเปนไปตามแผนฯ

13 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 1
(ความเสี่ยงเดิม
ป 55)
ยุทธศาสตรที่ 4

13 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 4

ระบบสารสนเทศไมครอบคลุมและตอบสนองตาม
ความตองการของผูใชงาน
ระบบการสืบคนกลับเอกสารไมมีประสิทธิภาพ

13 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 4

12 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 4

8

9
10
11
12
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ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียงภาพ
ลักษณและดาน
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 ความเสี่ยงดาน
และยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน
ที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 4 ความเสี่ยงดาน
และ ยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน
ที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 4 ความเสี่ยงดาน
และยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน
ที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 4 ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ

3

7

13 (สูง)

13 (สูง)

ประเภทความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
13 เจาหนาที่การเงินบางคณะ/หนวยงานดําเนินการเบิก
จายเงินไมถูกตองตามระเบียบ
14 อาจารยประจําที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการ
ไมยื่นขอตําแหนงภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
15 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ได
มาตรฐานของอาจารยอยูในสัดสวนที่ต่ํา
16

17

18

บางคณะ/หลักสูตร มีการดําเนินงานโครงการดาน
การบริการวิชาการ ยังไมบรรลุเปาหมาย (ความ

ระดับ
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร

ประเภทความ
เสี่ยง

12 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 4

11 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 4

11 (สูง)

ยุทธศาสตรที่ 3
(ความเสี่ยงเดิม
ป 55)
ยุทธศาสตรที่ 2

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน

8
(ปานกลาง)

เสี่ยงที่ยอมรับได ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจาก
ประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง)
แผนการจัดการขยะและใชประโยชนจากขยะ ภายใน
7
ยุทธศาสตรที่ 6
มหาวิทยาลัย ไมประสบความสําเร็จตามแผน(ความ
(ปานกลาง)
เสี่ยงที่ยอมรับได ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจาก
ประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง)
4 (ต่ํา)
ยุทธศาสตรที่ 7
บางคณะ/หลักสูตร มีการดําเนินงานโครงการดาน

อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
อีสาน ยังไมบรรลุเปาหมาย (ความเสี่ยงที่ยอมรับได

19

ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจากประเด็นความ
เสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง)
หลักสูตรที่เปดสอนยังไมเปนไปตามมาตรฐาน TQF
ครบทุกหลักสูตร

4 (ต่ํา)

ยุทธศาสตรที่ 1
หมายเหตุ ตอง
นํามาจัดทําแผน
บริหารความ
เสี่ยงเนื่องจาก
เปนความเสี่ยง
เดิมที่เหลือในป
55

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ

33
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ดานกลยุทธ
1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 1 : อาจารยผูสอนขาดการบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
(ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. กํากับติดตาม สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
สามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหคําปรึกษาที่เนนบทบาทอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตครอบคลุมทุกดาน
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอน 6) ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการ จํานวนหลักสูตรที่มีผูสอนใชทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
สําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : จํานวนหลักสูตรที่ผูสอนมี
ทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมี
ประสิทธิภาพ
34

ระดับความ
เสี่ยง(6)

( ) ควบคุม โดย 1.
สงเสริมคณาจารยเขา
ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะประสบการณ
ดานการสอนและ
บูรณาการการสอนกับ
การวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการกําหนดให
พัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

ผลกระทบ (5)

S,O,F
(ดานยุทธ
ศาสตรหรือ
กลยุทธ,
ดานการ
ปฏิบัติงาน
และดาน
ทรัพยากร)

3

3

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
มีการกํากับติดตาม
ใหรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการตอ
มหาวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)
กันยายน
2555

ตุลาคม
2556

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก
กองทะเบียนและ
ประมวลผล/สํานักศึกษา
ทั่วไป
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
คณะศึกษาศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
คณะวัฒนธรรมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน(ดานการผลิต
บัณฑิต)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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1. การปรับปรุงหลักสูตรใน
การเรียนการสอนโดยใช
หลักการเรียนรูที่เนนการ
วิจัยเปนฐานไมเปนไปตาม
แผน(คณะศึกษาศาสตร)
2. ขาดการจัดการองค
ความรูดานการดําเนินงาน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และบูรณาการการ
สอนกับการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
(คณะสาธารณสุขศาสตร)
3. อาจารยผูสอนขาดการ
พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ
(วิทยาลัยดุริยางคศิลป)
4. ขาดการพัฒนาและบูรณา
การเทคนิคดานการเรียน

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

ระดับความ
เสี่ยง(6)

ผลกระทบ (5)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

36
ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (คณะวัฒนธรรม
ศาสตร)
5. อาจารยผูสอนไมเขาใจ
การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย การบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (คณะสัตว
แพทยศาสตร)

ความเสี่ยงที่ 2 : บัณฑิตบางคณะมีภาวะการมีงานทําต่ํา
(ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : จัดใหมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคทุกหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี 6) ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิต
บัณฑิตของทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : บัณฑิตของทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

36

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป

ระดับความ
เสี่ยง (6)

( ) ควบคุมโดย
1. มีการสํารวจความ
ตองการของผูใช
บัณฑิตทุกหลักสูตร
2. มีศูนยประสานงาน
จัดหางานใหบัณฑิต
3. มีการเตรียมความ
พรอมกอนออก
ปฏิบัติงาน
4. มีโครงการสหกิจ
ศึกษา
5. จัดโครงการเตรียม
ความพรอมกอนเขาสู
ตลาดงาน

3

3

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
สงเสริมสนับสนุนใหมี
โครงการความรวมมือ
ระหวางสถาน
ประกอบการกับ
มหาวิทยาลัยในระดับ
คณะ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)
กันยายน
2555

ตุลาคม
2556

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก
กองบริการการศึกษา/กอง
แผนงาน/กองทะเบียน
และประมวลผล
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวัฒนธรรมศาสตร
คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. คุณภาพบัณฑิตไมสอด
S
คลองกับสภาพความ
(ดานยุทธ
ตองการของตลาดแรงงานใน ศาสตรหรือ
ประเทศ (คณะมนุษยศาสตร กลยุทธ)
ฯ)
(คณะวัฒนธรรมศาสตร)
2. ภาวะการไดงานทําของ
บัณฑิตภายหลังสําเร็จ
การศึกษาไมบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว (วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง)
3.นิสิตไมไดงานทําครบ
100% (คณะสาธารณสุข
ศาสตร)

ผลกระทบ (5)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ (5)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน(ดานการผลิต
บัณฑิต)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. บัณฑิตที่จบไมมีงานทํา
(คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร)
ผลจากการสํารวจภาวะการ
หางานทําของบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาพรวมทุก
ระดับ (รอยละ 76.82)สรุป
ไดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี โดย
ภาพรวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
บั ณ ฑิ ต ได ง านทํ า แล ว และ
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ต อ ร อ ย ล ะ
71.54 เมื่อพิจารณารอยละ
การได ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต
รายคณะ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้
1.1 คณะพยาบาลศาสตร
รอยละ 100.00

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

38
ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

38

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ (5)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
รอยละ 96.72
1.3 คณะเภสัชศาสตร
รอยละ 96.64
1.4 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป รอยละ
96.45
1.5 คณะแพทยศาสตร
รอยละ 92.11
1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร
รอยละ 91.00
1.7 คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร รอย
ละ 90.51
1.8 คณะศิลปกรรมศาสตร
รอยละ 90.00
1.9 คณะสาธารณสุข
ศาสตร รอยละ
89.34

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ (5)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)
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1.10 คณะการทองเที่ยว
และการโรงแรม รอย
ละ 88.15
1.11 คณะศึกษาศาสตร
รอยละ 87.75
1.12 คณะเทคโนโลยี
รอยละ 70.82
1.13 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
รอยละ 70.02
1.14 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ รอยละ
66.95
1.15 คณะการบัญชีและ
การจัดการ รอยละ
60.06
1.16 คณะวิทยาศาสตร
รอยละ 59.65
1.17 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง รอยละ

40

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ (5)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)
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ความเสี่ยงที่ 3 : หลักสูตรที่เปดสอนยังไมเปนไปตาม TQF ทุกหลักสูตร (จํานวน 19 หลักสูตร จาก 172 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 11.05)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กํากับติดตามใหมีการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกหลักสูตรและเสนอหลักสูตร
ใหไดรับรองจากสภาวิชาชีพ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : มหาวิทยาลัยกํากับติดตามเพื่อใหทุกหลักสูตรที่ 6) ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปดสอนไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
มีจํานวนหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรและไดรับการรับรองจากสาวิชาชีพ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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52.00
2. ระดับปริญญาโท ใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิตไดงานทํา รอย
ละ 96.72
3. ระดับปริญญาเอก ใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิตไดงานทํา รอย
ละ 97.74

( ) ควบคุมโดย มี
การกํากับติดตามโดย
ประชุมหารือรวมกับ
คณะที่ยังไมไดจัดทํา
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาใหเรง
ดําเนินการเสนอ
หลักสูตรขออนุมัติ
หลักสูตรตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ระดับความ
เสี่ยง (6)

S,O,C
(ดานยุทธ
ศาสตรหรือ
กลยุทธ/
ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดาน
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

2

2

4 (ต่ํา)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

รายงานผลการกํากับ กุมภาพันธ
ติดตามคณะที่ยังไมได 2556
จัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตอที่
ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
(10)

พฤษภาคม ผูรับผิดชอบหลัก
2556
กองทะเบียนและ

ประมวลผล
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะการทองเที่ยวและ
42

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มีบางคณะ/หลักสูตรยัง
ไมไดจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒจิ ึง
ยังไมไดรับการรับรองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ประกอบดวย คณะ
วิทยาศาสตร 2 หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2 หลักสูตร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 3

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

ผลกระทบ (5)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส( 4)
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3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : มีหลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกหลักสูตร และไดรับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสีย่ ง 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): จํานวนหลักสูตรที่จัดทําตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รอยละ 100

ภายในเดือน
พฤษภาคม 2556

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

การโรงแรม คณะ
ศึกษาศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะ
แพทยศาสตร และคณะ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน(ดานการผลิต
บัณฑิตและพัฒนานิสิต)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตร วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 3
หลักสูตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร 2หลักสูตร คณะ
การทองเที่ยวและการ
โรงแรม 1 หลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร 2 หลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร 1
หลักสูตร คณะ
แพทยศาสตร1 หลักสูตร
และคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 2
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น
จํานวน 19 หลักสูตร ที่ยัง
ไมไดรับการรับรอง
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอยู

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ (5)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

44
ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระหวางเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการใน
วันที่ 8 และ 10
พฤษภาคม 2556จาก
จํานวนหลักสูตร
ที่เปดสอนทั้งสิ้น 172
หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่
3 พฤษภาคม 2556)
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2. ดานการปฏิบัติงาน
2.1 ดานการวิจัย

( ) ควบคุม โดย
1. ใหทุนสนับสนุนหนวย

ระดับความ
เสี่ยง (6)

O
(ดานการ

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
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1. อาจารยสวนใหญไม
สามารถตีพิมพผลงานวิจัย

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

5

1

11(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน แลวเสร็จ
(8)
(9)

กองสงเสริมการวิจัยและ 1 ตุลาคม
บริการวิชาการ มีการ 2555

30
กันยายน

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก
กองสงเสริมการวิจัยและ
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ความเสี่ยงที่ 1 : จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐานของอาจารยอยูในสัดสวนที่ต่ํา (ปการศึกษา 2555 จํานวนบทความทั้งสิ้น 509
ผลงาน พบวา ผลงานที่สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน 146 ผลงาน (เฉลี่ยรอยละ 28.68))
(ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูแ ละพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : (1) โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความในวารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
(2) โครงการพัฒนาศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อความเปนเลิศ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการตีพิมพเผยแพรบทความ
6) ผลที่วาจะไดรับ
วิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(1) อาจารยและนักวิจัยไดพัฒนาความสามารถทางดานการวิจัยและ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ได
(2) มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
มาตรฐานของอาจารยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 500,000
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :
รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน ไมนอยกวา รอยละ 30

วิจัยเฉพาะทางแกคณะ/
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. ใหทุนตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารที่
ไดมาตรฐานและไดรับ
การยอมรับ
3. ใหทุนสนับสนุนการ
ไปนําเสนอผลงานวิจัย
4. มหาวิทยาลัยและ
คณะ/หนวยงาน ตั้ง
งบประมาณเพื่อเปนทุน
สนับสนุนการวิจัย/การ
ผลิตผลงานวิชาการ/
การตีพิมพ
5. ถาอาจารยคางทุน
จากปที่ผานมา
มหาวิทยาลัยจะไม
อนุมัติการขอรับทุนวิจัย
สําหรับปตอไป

ระดับความ
เสี่ยง (6)

ผลกระทบ
(5)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
ติดตาม/กํากับดูแล
งานวิจัย โดย
1) จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย/นักวิจัย
ในการทําวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการ
2) ทุกคณะนําไปเปน
เกณฑประเมินผลงาน
อาจารยรายบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน แลวเสร็จ
(8)
(9)
2556

ผูรับผิดชอบ
(10)

บริการวิชาการ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
คณะ/สถาบัน/หนวยงาน
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานวิจัย

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ในระดับนานาชาติ ที่ได
ปฏิบัติงาน)
มาตรฐาน (สัดสวนอาจารย
ที่มีผลงานตีพิมพในฐาน
Scopus (314 คน) ตอ
อาจารยทั้งหมด (1,075 คน)
คิดเปนรอยละ 29.21)
2. อาจารยและนักวิจัย
มีอัตราการคางสงงานวิจัย
ฉบับสมบูรณสูง (ประมาณ
รอยละ 50 ของผูรับทุนวิจัย
ทั้งหมด)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

46

2.2 ดานการเงินและพัสดุ
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1. หนวยงานไมใหความสําคัญ
O
กับการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (ดานการ
2. ขาดการประสานงานในการ ปฏิบัติงาน)
ดําเนินการแตละขั้นตอน
3. ไมมีการติดตามผลการ

( ) ควบคุมโดย มี
คณะกรรมการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจางตอคณะ

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

5

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

5

25
(สูง
มาก)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

- รายงานแผน-ผลการ ต.ค.55
จัดซื้อจัดจาง
-จัดโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผูปฏิบัติงาน

ก.ย.56

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองคลังและพัสดุ
ผูกํากับติดตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 1 : การจัดการหาพัสดุไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: - ประกาศมาตรการเรงรัดการเบิกจาย - จัดทําปฏิทินบริหารงบประมาณ - จัดทํานโยบายการบริหารงบประมาณ - แตงตั้ง
คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย - จัดทําปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง - รายงานผลการเบิกจาย - จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง - จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากร
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ
6) ผลที่วาจะไดรับ
เพื่อใหการจัดการหาพัสดุเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
- การจัดการหาพัสดุเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
- มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการกํากับและติดตาม
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ดําเนินการกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายใน ป 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
ระดับความสําเร็จของการจัดการหาพัสดุใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง

กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
- การกําหนด
มาตรการเรงรัดและ
ลงโทษหนวยงานที่ไม
สามารถปฏิบัติงานได
ตามแผน
- การปรับแผนการ
จัดซื้อจัดจาง
- การสอนงานและ
ระบบพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Km)เรื่องการจัดซื้อ
จัดจางอยางตอเนื่อง
- การกําหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลการ
ดําเนินงานกับคณะ
-จัดทําแบบcheck list
การจัดซื้อจัดจาง

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

คณะกรรมการบริการ
ความเสีย่ งดานการ
บริหารจัดการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ปฏิบัติงานอยางมีระบบ
(ในปงบประมาณ 2556
ของไตรมาสแรกมีหนวยงาน
ที่มีการจัดซื้อจัดจางไมเปนไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
เชน ศูนยนวัตกรรมไหม
จัดทําแผนการปฏิบัติการ
ของการประกวดราคา ไว ณ
พ.ย. 2555 คาดวาจะลงนาม
ในสัญญา ธ.ค.2555และการ
สงมอบ ม.ค.2556 แตผลการ
ดําเนินงาน อยูในชวง วันที่
10 ม.ค.2556)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

48
ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
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ความเสี่ยงที่ 2 : ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินไมเปนไปตามแผนฯ
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ทบทวนระบบสารสนเทศดานการเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหการรายงานผลทางการเงินถูกตองและทันเวลา
6) ผลที่วาจะไดรับ
- มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจายที่สอดคลองตามแผนที่กําหนด
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :
คณะ/หนวยงานเบิกจายงบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง –
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
รอยละความสําเร็จของผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน

O
( ) ควบคุม โดย
1. คณะ/หนวยงานไมดําเนิน
(ดานการ - ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดตั้งไว
2. คณะ/หนวยงานมีความ ปฏิบตั ิงาน) การเบิกจายงบประมาณ
ของคณะ/หนวยงาน
ลาชาในการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน

49

ในปงบประมาณ 2556 รอบ
6 เดือน พบวา ผลการ
เบิกจายงบประมาณแผนดิน
อยูที่ 43.89% ซึ่งเกณฑขั้น

3

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส (4)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

3

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
1. ใหคณะ/

หนวยงานจัดทําผล
การเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน
2. มีมาตรการในการ
เรงรัดเพิ่มเติมจาก
แนวปฏิบัติเดิม เชน
มาตรการหรือบท
ลง โทษที่ชัดเจน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)
ต.ค.55

ก.ย. 2556

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองแผนงาน /
กองคลังและพัสดุ
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริการ
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ต่ําของรอยละการเบิกจาย
งบประมาณแผนดินอยูที่
44.02%

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส (4)
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ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

3. มีระบบการแจง
เตือนหนวยงานที่
เบิกจาย
ไมเปนไปตามแผน

50

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 3 : การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: จัดประชุมเพื่อฝกปฏิบัติและทําความเขาใจรวมกัน
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่วาจะไดรับ
เพื่อใหการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบและทันเวลา
การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบ
และทันเวลา
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ป 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบและ
ทันเวลา

( ) ควบคุมโดย มี
จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
- มีการรายงานผลผลตอ
คณะกรรมการ
- มีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุพ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม

3

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

3

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

1. การจัดทําระบบ
การตรวจสอบและ
รายงานผล
2. กําหนดมาตรการ
ลงโทษ
3. จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน

ต.ค.55

ก.ย.56

ผูร ับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองคลังและพัสดุ
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริการ
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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1. คณะกรรมการไมทําหนาที่
O
2. ผูบริหารไมใหความสําคัญ (ดานการ
3. ขาดการติดตามการรายงาน ปฏิบตั ิงาน)
ผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
1.คณะกรรมการไมทําหนาที่
2.ผูบริหารไมใหความสําคัญ
3. ขาดการติดตามการรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
(ในปงบประมาณ2555 การ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปที่ตามระเบียบและ
ระยะเวลา มีทั้งหมด 40 หนวย
โดยมีหนวยงานที่สงรายงาน
ตามระเบียบ จํานวน 24 หนวย
งานเชน คณะศึกษาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร และ
หนวยงานที่ไมดําเนินงานตาม
ระเบียบ มี 16 หนวยงานเชน
คณะมนุษยศาสตรฯ คณะการ
บัญชีฯ เปนตน)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส (4)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

O
( ) ควบคุมโดย
(ดานการ 1.มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน) ทํางาน
2.จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน
3.จัดกิจกรรมโครงการ
ฝกอบรม

4

2

ระดับความเสีย่ ง
(6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ (5)

1.เจาหนาที่ไมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ศึกษา
2. ขาดการกํากับตรวจสอบ
จากผูบริหาร
3.หัวหนางานไมกํากับและ

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

12(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

- มีการตรวจสอบการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
- จัดอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิก
จายเงิน
-จัดทําตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผลการ

ต.ค.55

ก.ย.56

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองคลังและพัสดุ
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส( 4)
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ความเสี่ยงที่ 4 : เจาหนาที่การเงินมีความรูความเขาใจในเรือ่ งกฎระเบียบยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: มีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติงานดานการเงินถูกตอง 6) ผลที่วาจะไดรับ
ตามระเบียบ
เจาหนาที่การเงินมีความรูความเขาใจในเรือ่ งกฎระเบียบและ
สามารถนําไปการปฏิบัติงานไดถูกตอง
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ป 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
ระดับความสําเร็จของเจาหนาที่ในการปฏิบตั ิงานถูกตองตามระเบียบ

ติดตามการปฏิบัติงาน

ระดับความเสีย่ ง
(6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ (5)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส( 4)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

บริหารจัดการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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1. อาจารยไมผลิตผลงาน
วิชาการ
2. ผลงานวิชาการไมได
คุณภาพ

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

O
(ดานการ
ปฏิบัติงาน)

( ) ควบคุม
-อาจารยประจํามีการ
เขียนเอกสารประกอบการ
สอน

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

3

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

3

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

1.การติดตามอาจารย
ใหผลิตผลงานวิชาการ
2. จัดกิจกรรมสงเสริม
ใหคณาจารยผลิต

1 ตุลาคม
55

ผูรับผิดชอบ
(10)

30 กันยายน ผูรับผิดชอบหลัก
56
กองการเจาหนาที่/
สํานักศึกษาทั่วไป
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 1 : จํานวนหนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการไมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิต หนังสือ ตํารา
2. โครงการสนับสนุนทุนสงเสริมอาจารยที่ทําผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่วาจะไดรับ
1. เพื่ออาจารยผลิตผลงานวิชาการ
1. อาจารยประจํามีผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพตาม
2. เพื่อใหผลงานวิชาการของคณาจารยไดรับการรับรองคุณภาพ
เกณฑการประกันคุณภาพ
2. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้น
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้นและไดรับการ
รับรองคุณภาพ ภายในปงบประมาณ 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 4,000,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพ

โอกาส ( 4)

54

2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร

-ทุนสงเสริมเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
-มีการกําหนดภาระ
งานสอนและการทําวิจัย
ในแบบประเมินการ
ปฏิบัติราชาการ

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
ผลงานทางวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
คณะ/หนวยงาน
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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ขอมูลจํานวนผลงานวิชาการ
จากการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงวิชาการ ป 2556
1.คณะวิศวกรรมศาสตร
หนังสือ...-...เรื่อง/ตํารา..-...
เรื่อง/บทความ..4..เรื่อง/วิจัย..
13 เรื่อง
2. คณะศึกษาศาสตร
หนังสือ...2..เรื่อง/ตํารา....-..
เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/วิจัย.
6...เรื่อง
3.คณะพยาบาลศาสตร
หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา.-..
เรื่อง/บทความ..3...เรื่อง/วิจยั
...6..เรื่อง
4. คณะเทคโนโลยี
หนังสือ..1..เรื่อง/ตํารา..1.
เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..
26..เรื่อง
5. คณะสาธารณสุขศาสตร
หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-..

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/
วิจัย.-...เรื่อง
6. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-..
เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/
วิจัย.-...เรื่อง
7. คณะวัฒนธรรมศาสตร
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..
2..เรื่อง
8. คณะศิลปกรรมศาสตร
หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-..
เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/
วิจัย.-...เรื่อง
9. คณะวิทยาศาสตร
หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..11..เรื่อง/วิจัย
..39..เรื่อง
10. คณะเภสัชศาสตร
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา..-...
เรื่อง/บทความ...9..เรื่อง/วิจัย..

56

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

57

15..เรื่อง
11. คณะสิ่งแวดลอมฯ
หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..2..เรื่อง/วิจัย..
6..เรื่อง
12. วิทยาลัยดุริยางคศิลป
หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย..
2..เรื่อง
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..2..เรื่อง/วิจัย..
2..เรื่อง
14. คณะมนุษยศาสตรฯ
หนังสือ...1.เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ...-..เรื่อง/วิจัย..
4..เรื่อง
15. คณะแพทยศาสตร
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย....เรื่อง

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

16. คณะสัตวแพทยศาสตร
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย....เรื่อง
17. คณะการบัญชีฯ
หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา..1...
เรื่อง/บทความ..-...เรื่อง/วิจัย..
2..เรื่อง
18. วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง หนังสือ..-...เรื่อง/ตํา
รา...-.. เรื่อง/บทความ..-..
เรื่อง/วิจัย..-..เรื่อง
19. คณะสถาปตยกรรมฯ
หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..
5..เรื่อง
20. คณะการทองเที่ยวฯ
หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-..
เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย....เรื่อง
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ความเสี่ยงที่ 2 : อาจารยประจําที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการไมยื่นขอตําแหนงภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหอาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
6) ผลที่วาจะไดรับ
อาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการเพิม่ ขึ้น
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ
2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 70,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 12

อาจารยไมยื่นขอตําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวนอาจารยที่ครบขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 453
คน ยังไมยื่นขอ 410 คน
รายละเอียดดังนี้
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร
ครบขอตําแหนง 11 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 11 คน

O
( ) ควบคุม
(ดานการ - มีระเบียบกําหนดให
ปฏิบัติงาน) อาจารยยื่นขอตําแหนง
ทางวิชาการภายใน
ระยะเวลากําหนด
- มีทุนสนับสนุนสงเสริม
การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
- มีโครงการพัฒนา

5

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส ( 4)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

1

11
(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

มีการติดตามบุคลากร 1 ตุลาคม
ที่ครบกําหนดการขอ 55
ตําแหนงทางวิชาการ
จัดกิจกรรมสงเสริม
คณาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

ผูรับผิดชอบ
(10)

30 กันยายน ผูรับผิดชอบหลัก
56
กองการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
คณะ/หนวยงาน
ผูก ํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

อาจารยเพื่อการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

2. คณะศึกษาศาสตร
ครบขอตําแหนง 26 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 21 คน
3.คณะพยาบาลศาสตร
ครบขอตําแหนง 18 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 18 คน
4. คณะเทคโนโลยี
ครบขอตําแหนง 38 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 34 คน
5. คณะสาธารณสุขศาสตร
ครบขอตําแหนง 12 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 9 คน
6. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ครบขอตําแหนง 1 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 1 คน
7. คณะวัฒนธรรมศาสตร
ครบขอตําแหนง 4 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 3 คน
8. คณะศิลปกรรมศาสตร
ครบขอตําแหนง 21 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 19 คน
9. คณะวิทยาศาสตร

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
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ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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ครบขอตําแหนง 80 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 77 คน
10. คณะเภสัชศาสตร
ครบขอตําแหนง 10 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 8 คน
11. คณะสิ่งแวดลอมฯ
ครบขอตําแหนง 15 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 14 คน
12. วิทยาลัยดุริยางคศิลป
ครบขอตําแหนง 18 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 18 คน
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ
ครบขอตําแหนง 38 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 33 คน
14. คณะมนุษยศาสตรฯ
ครบขอตําแหนง 24 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 22 คน
15. คณะแพทยศาสตร
ครบขอตําแหนง 25 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 20 คน
16. คณะสัตวแพทยศาสตร
ครบขอตําแหนง 2 คน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ยังไมยื่นขอตําแหนง - คน
17. คณะการบัญชีฯ
ครบขอตําแหนง 67 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 64 คน
18. วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง ครบขอตําแหนง 10
คน ยังไมยื่นขอตําแหนง 8
คน
19. คณะสถาปตยกรรมฯ
ครบขอตําแหนง 20 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 17 คน
20. คณะการทองเที่ยวฯ
ครบขอตําแหนง 13 คน
ยังไมยื่นขอตําแหนง 13 คน
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2.4 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ความเสี่ยงที่ 1 : ระบบสารสนเทศไมครอบคลุมและตอบสนองตามความตองการของผูใชงาน
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูใชงานระบบสารสนเทศและจัดทําแบบฟอรมขอแกไขระบบสารสนเทศ
เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศใหตรงตามความตองการของผูใชงาน
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่วาจะไดรับ
มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใน
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ปงบประมาณ 2556
การบริหารจัดการ
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: ไมมีคาใชจาย
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): มีคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
ระบบ
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( ) ควบคุมโดย จัดทํา
แบบสํารวจความตองการ
ของผูใ ชงานระบบ
สารสนเทศและจัดทํา
แบบฟอรมขอแกไขระบบ
สารสนเทศเพื่อประเมิน

3

3

ระดับความ
เสี่ยง(6)

ผลกระทบ (5)

O
(ดานการ
ปฏิบัติงาน)

โอกาส( 4)

ระบบสารสนเทศไม
ครอบคลุมและตอบสนอง
ตามความตองการของ
ผูใชงาน

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

13(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสีย่ งเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน แลวเสร็จ(9)
(8)

จัดทําแผนการติดตาม ต.ค. 2555
การใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริการจัดการเพื่อออก
สํารวจความตองการ
การใชงานระบบ

ก.ย. 2556

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
สํานักคอมพิวเตอร/
กองแผนงาน
ผูกํากับติดตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

และปรับปรุงแกไขระบบ
สารสนเทศใหตรงตาม
ความตองการของผูใชงาน

ระดับความ
เสี่ยง(6)

ผลกระทบ (5)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสีย่ งเพิ่มเติม
(7)
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน แลวเสร็จ(9)
(8)

ผูรับผิดชอบ
(10)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ดานการบริหาร
จัดการ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 2 : ระบบการสืบคนกลับเอกสารไมมีประสิทธิภาพ
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรม/โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่วาจะไดรับ
เพื่อใหระบบการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสาร
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :
เปนหมวดหมู และสามารถสืบคนเอกสารไดงาย
ดําเนินการกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายใน ปงบประมาณ 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 50,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):
ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารใหมีประสิทธิภาพ
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- เจาหนาที่ไมมีความรูใน
การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดเก็บเอกสารของแต
ละหนวยไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

O
(ดานการ
ปฏิบัติงาน)

( ) ควบคุม
- มีระเบียบการจัดเก็บ
เอกสาร
- มีระบบการสงเอกสาร
แบบ EDS ซึ่งสามารถเก็บ
เอกสารในระบบได

4

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง(6)

ประเภท
ความเสี่ยง
(2)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
โอกาส( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

2

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

30 กันยายน ผูรับผิดชอบหลัก/
56
ผูร ับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองกลาง
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ดานการบริหาร
จัดการ
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

12(สูง) 1. มีการพัฒนาระบบ 1 ตุลาคม
การจัดเก็บเอกสาร
55
2. จัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับระบบ
การจัดเก็บเอกสารแก
บุคลากร
3. จัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
สืบคนเอกสารแก
บุคลากร

ผูรับผิดชอบ
(10)
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2.5 ดานอาคารสถานที่และความปลอดภัย
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 1 : เกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอชีวิตของนิสิตและบุคลากร
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิต
1. มีระบบการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและ
ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรที่มีมาตรฐาน สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิต
2.เพื่อความปลอดภัยของนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการดูแล
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ความปลอดภัยของตนเองและนิสิต และบุคลากรเกิดจิตสํานึกและ
2) เพื่อใหการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยลัยมีระเบียบและทําตามกฎที่วางไว
ปฏิบัติตามกฎจราจรไดอยางถูกตอง
3) เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ นิสิตใหรูจักการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อจะไดปฏิบัติให
3. มีการจัดการจราจรภายในมหาลัยมีระเบียบ
ถูกตอง
4. การรณรงคสวมหมวกนิรภัย ของนิสิตและบุคลากร บรรลุ
4) เพื่อสงเสริมความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนิสิตบุคลากร
เปาหมาย 100 %
5) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิตปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด ปฏิบัติตามกฎ
ไดอยางถูกตอง และ รณรงคการสวมหมวกนิรภัย 100 %
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :
1. ดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน ใหกับ
นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.การรณรงคสวมหมวกนิรภัย ของนิสิตและบุคลากร บรรลุเปาหมาย 100 %.ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 50,000.- บาท5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :
1. ระดับความสําเร็จของสวัสดิภาพความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. ระดับความสําเร็จของการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( ) ควบคุม โดย
1. มี รปภ. ประจําจุด
ตาง ๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. มีระบบกลองวงจร
ปดเพื่อตรวจดูความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
3. มีระบบการตรวจตรา
ความเรียบรอยของสาย
ตรวจมหาวิทยาลัย
4. มีการทําบัตรผานติด
รถยนต-จักรยานยนต
ผานเขา-ออกภายใน

2

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

5

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

17 (สูง) 1. ประชาสัมพันธและ
รณรงค การปองกัน
อันตราย หรือการ
สูญเสียทรัพยสินใหนิสิต
และบุคลากรเกิดความ
ตระหนัก
2. ตั้งดานตรวจตราการ
เขา-ออก มหาวิทยาลัย
24 ชั่วโมง
3. ดําเนินการสํารวจจุด
ตางๆเพื่อติดตั้งกลอง
วงจรปดภายใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)
1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 56

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กองอาคารสถานที่
(นายประเสริฐ ชุม
อภัย / นางพรนิภา
นาชัยสิทธิ์)/กอง
กิจการนิสิต
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/ดาน
พัฒนามหาวิทยาลัยสี

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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1. มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่
O
เปด บุคคลภายนอกเขาออก (ดานการ
ไดงาย
ปฏิบัติงาน)
2. ไมไดรับความรวมมือ
จากนิสิตและบุคลากรไมให
ความสําคัญ
3. นิสิตและบุคลากรขาด
ความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและเก็บรักษา
ทรัพยสินและความปลอดภัย
ของตนเอง
4. นิสิตบุคลากรขาดความ
เขาใจในแนวปฏิบัติ

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

มหาวิทยาลัย
5. มีการจัดระบบจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย
6. มีการกําหนดจุดชะลอ
ความเร็วเพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ
7. มีคณะกรรมการ เพื่อ
กํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินงาน อยาง
ใกลชิด
8. มีการความคุมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย
9. มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอหัวหนา
งานผูควบคุม
10. มีมาตรการการ ล็อค
ลอผูที่ไมปฏิบัติตามกฎ
จราจร
11. มีการตั้งดานตรวจ

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
4. ติดตั้งปายสัญญาณ
จราจรตางๆ และปาย
แจงเตือนการปองกัน
การโจรกรรมทรัพยสิน
ภายในมหาวิทยาลัย
5. การติดตั้งไฟกระพริบ
โซลาเซลลภายใน
มหาวิทยาลัย
6. ทําการประชาสัมพันธ
หรือการพัฒนา
ระบบสื่อสารใหนิสิตและ
บุคลากรทราบถึงวิธีการ
ในการลด หรือปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่เปน
อันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของนิสิตและ
บุคลากร
7. เพิ่มสื่อรณรงคการ
สวมหมวกนิรภัยใหมาก
ขึ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

เขียว

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

5.นิสิตและบุคลากรไม
ปฏิบัติตามกฎจราจรและ
แนวปฏิบัติอยางเครงครัด
ในปงบประมาณ 2555
มีขอมูลสถิติที่นาสนใจ
เกี่ยวกับดานการจราจร และ
ดานสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของนิสิตและ
บุคลากร ดังนี้
1.สถิติการเกิดอันตรายตอ
ชีวิตของนิสิตและ
บุคลากร :
1) การเกิดอุบัติเหตุภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัย จํานวน
39 ราย และมีกรณีรถสูญ
หาย 18 ราย นอกจากนั้น
แลวยังพบกรณีลืมกุญแจไว
บนตัวรถ (จักรยานยนต)
1,006 ราย)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

68

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

การสวมหมวกนิรภัย
100%
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

2.สถิติทางการจราจร :
1) ในรอบปงบประมาณ
2555 มีการตั้งดานตรวจ
ตามโครงการสวมหมวก
นิรภัย 100 % พบวา มี
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ
ขี่ 38,954 ราย ไมหมวก
หมวก 1,415 ราย คิดเปน
รอยละ 96.37
2) มีการจอดรถผิด
ระเบียบ จํานวน 956 ราย
(เฉพาะ เดือน ม.ค. – ก.ย.
2555)
3. สถิติอื่น ๆ :
1) มีกรณีลักทรัพย
จํานวน 20 ราย
2) มีกรณีตรวจพบสาร
เสพติดในพื้นที่มหาวิทยาลัย
(ยาบา) 13 ราย )

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

1. มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่
เปด บุคคลภายนอกเขาออก

O
(ดานการ

( ) ควบคุม โดย
1. มี รปภ. ประจําจุด

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน
ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

3

4

15(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิม่ เติม
(7)
1. ประชาสัมพันธและ
รณรงค การปองกัน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)
1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 56

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส ( 4)
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ความเสี่ยงที่ 2 : เกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของ
1. มีระบบการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและ
ทรัพยสิน ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และปองกันการโจรกรรม
บุคลากรที่มีมาตรฐาน สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของทางราชการ
ทรัพยสิน
(2) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิตบุคลากรในการรักษาทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย
2. นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการรักษา
(3) เพื่อปองกันการโจรกรรมทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวม ภายในมหาวิทยาลัย
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัย
ดานทรัพยสิน ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :
1. ระดับความสําเร็จของสวัสดิภาพความปลอดภัยดานทรัพยสินของบุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
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ตาง ๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. มีระบบกลองวงจร
ปดเพื่อตรวจดูความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
3. มีระบบการตรวจตรา
ความเรียบรอยของสาย
ตรวจมหาวิทยาลัย
4. มีการทําบัตรผานติด
รถยนต-จักรยานยนต
ผานเขา-ออกภายใน
มหาวิทยาลัย

ผลกระทบ
(5)
ระดับความ
เสี่ยง (6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิม่ เติม
(7)
อันตราย หรือการ
สูญเสียทรัพยสินใหนิสิต
และบุคลากรเกิดความ
ตระหนัก
2. ตั้งดานตรวจตราการ
เขา-ออก มหาวิทยาลัย
24 ชั่วโมง
3. ดําเนินการสํารวจจุด
ตางๆเพื่อติดตั้งกลอง
วงจรปดภายใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
4. ติดตั้งปายสัญญาณ
จราจรตางๆ และปาย
แจงเตือนการปองกัน
การโจรกรรมทรัพยสิน
ภายในมหาวิทยาลัย
5. การติดตั้งไฟกระพริบ
โซลาเซลลภายใน
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
แลวเสร็จ
(8)
(9)

ผูรับผิดชอบ
(10)

ดําเนินการ
กองอาคารสถานที่
(นายประเสริฐ ชุม
อภัย / นางพรนิภา
นาชัยสิทธิ์)/กอง
กิจการนิสิต
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/ดาน
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ไดงาย
ปฏิบัติงาน)
2. ไมไดรับความรวมมือจาก
นิสิตและบุคลากรไมให
ความสําคัญ
3. นิสิตและบุคลากรขาด
ความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและเก็บรักษา
ทรัพยสิน
4. นิสิตบุคลากรขาดความ
เขาใจในแนวปฏิบัติ

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

1) นิสิตและบุคลากรขาด
องคความรู และทักษะใน
การแกไขปญหาขั้นพืน้ ฐาน

O
( ) ควบคุม โดย
(ดานการ
1) มีหนวยงานที่มี
ปฏิบัติงาน)
หนาที่รับผิดชอบ

3

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

ผลกระทบ (5)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13(สูง) 1. จัดทําแผนการ
ปองกันและอพยพกรณี
เกิดเหตุอัคคีภัยพรอม

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
(8)

แลวเสร็จ
(9)

1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 56

ผูรับผิดชอบ
(10)

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ปรับปรุง และพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลทึค่ าดวาจะไดรับ
1) เพื่อใหนิสิตและบุคลากรหรือผูเกี่ยวของมีพื้นฐานในการแกไขเชิงปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น
1) นิสิตและบุคลากรมีพื้นฐานในการแกไขเชิงปองกันเหตุที่เกิดขึ้น 2)
2) เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน บุคลากร นิสิต ในกรณีเกิดเหตุเพลิง
บุคลากร นิสิต มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 3)
ไหม
ปองกันการสูญเสีย และลดอัตราการเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย 4) บุคลากร และ
3) เพื่อเปนการปองกันการสูญเสีย และลดอัตราการเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
นิสิตมีทัศนคติที่ดีตอพนักงาน
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ปองกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย รอยละ 100 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 100,000.- บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :
1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานบรรเทาสาธารณภัย
2) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

โอกาส ( 4)
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ความเสี่ยงที่ 3 : เกิดความสูญเสียเนื่องจากการไมสามารถแกปญหาเบื้องตนดานอาคารสถานที่ (กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย)
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล)

ดูแลดานการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยโดยเฉพาะ
2) มีการจัดเจาหนาที่
พนักงานดับเพลิง
เขาเวร 24 ชั่วโมง
เพื่อดูแลปองกัน
เหตุอัคคีภัยและ
บรรเทาทุกขตาง ๆ
3) มีการตรวจอุปกรณ
ดับเพลิงทุกๆ 1
เดือนและรายงาน
ใหผูบังคับบัญชา
ทราบเปนระยะ

ระดับความเสี่ยง
(6)

ผลกระทบ (5)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)
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เผยแพรใหสาธารณชน
ทราบ
2. สรางเครือขายการ
จัดการความรู ระหวาง
หนวยงาน/คณะภาย ใน
มหาวิทยาลัย ในดาน
การบรรเทาสาธารณภัย
3. ออกใหความรู อบรม
เบื้องตนใหกับบุคลากร
นิสิต ตามหนวยงาน
คณะตางๆ
4. จัดอบรมทบทวนการ
ใชอุปกรณดับเพลิงใหกับ
พนักงานดับเพลิงเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ
5. ติดตั้งถังดับเพลิง
เพิ่มเติมใหเพียงพอตอ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
(8)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แลวเสร็จ
(9)

กองอาคารสถานที่
(นายสําเนียง โคตร
บรรเทา / นาย
ชัยวัฒน คําหารพล)
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/ดาน
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

2) ไมมีแผนการปองกันและ
อพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ที่ครบถวน
3) นิสิตและบุคลากรขาด
ความเขาใจในขั้นตอนและ
วิธีการอพยพหนีไฟ
4) คณะ/หนวยงานภายใน
มหาลัยยังใหความสําคัญ
ทางดานอัคคีภัยนอยเกินไป
5) คณะ/หนวยงานตางๆยัง
ไมมีแผนการอพยพหนีไฟ
และแผนผังแสดงขั้นตอนใน
การอพยพหนีไฟ รวมทั้ง
กําหนดผูมีสวนเกี่ยวของใน
แผน

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

โอกาส ( 4)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

ระดับความเสี่ยง
(6)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสี่ยงปจจุบัน

โอกาส ( 4)
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ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน
(8)

ผูรับผิดชอบ
(10)

แลวเสร็จ
(9)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

การใชงาน
6. การติดตั้งปายแสดง
เสนทางการอพยพหนีไฟ
และปายจุดรวมพล หาก
มีการอพยพหนีไฟตาม
อาคารภายใน
มหาวิทยาลัย
7. การซอมอุปกรณ
สัญญาณเตือนภัยให
เรียบรอยใหพรอม
ใชงาน
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3. ดานธรรมาภิบาลและชื่อเสียงหรือภาพลักษณมหาวิทยาลัย
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยงที่ 1 : มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงจากการกลาวหาฟองรองหรือรองเรียนในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และ
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล)
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. การชี้แจงและใหขอมูลขอเท็จจริงกับผูเกี่ยวของ
2. การพบปะ/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยกับผูบริหารจากคณะ/หนวยงาน และผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติงาน(อาจารย) และผูบริหารกับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน และผูบริหารกับนิสิต
3. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลการบริหารงานของผูบริหารตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรและประชาชนทั่วไป
ทราบ
2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่วาจะไดรับ
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจในสาเหตุหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีขึ้น
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนักและความรักองคกร
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเขาใจในสาเหตุหรือขอเท็จจริงที่
3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
เกิดขึ้น
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจในสาเหตุหรือ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสีย่ ง : 50,000.- บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) :
1. ผลประเมินผูบริหารไมต่ํากวา 3.51
2. จํานวนชองทางในการใหขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริง

4

4

21
(สูง)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

- เพิ่มชองทางการเผยแพร
และใหขอมูลขาวสารแก
บุคลากรและนิสิตใน
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
(10)

เริ่มตน แลวเสร็จ(9)
(8)
พ.ค.56

ก.ย.56

ผูรับผิดชอบหลัก/
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองประชาสัมพันธและ
กิจการตางประเทศ/
กองกลาง/
กองการเจาหนาที่ /
งานสภาคณาจารย
ผูกํากับติดตาม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการและดาน
ภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ปจจัยเสี่ยง
1. บุคลากรรับขอมูล
คลาดเคลื่อนหรือไดรับ
ขอมูลไมครบถวน
2. ผูกลาวหาหรือรองเรียน
มองวาตนเองเสีย
ผลประโยชน หรือไมไดรับ
ความเปนธรรม

( ) ควบคุมโดย
-มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
-มีคณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
-มีการตั้งคณะกรรมการสอบ
หาขอเท็จจริง
-มีการสงเสริมและใหความรู
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
-มหาวิทยาลัยมีนโยบายให
บุคลากรทุกคนดําเนินงานตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
ของคณะ/หนวยงานและของ
มหาวิทยาลัย
-มีการสงเสริมและใหความรู
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
แกอาจารยและสายสนับสนุน
-มีชองทางรับฟงความคิดเห็น
และมีการรับเรื่องราวรองทุกข

ระดับความ
เสี่ยง (6)

O,C
(ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดาน
นโยบาย
กฎหมาย
ขอบังคับ)

ผลกระทบ (5)

ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง
จากการกลาวหาฟองรอง
หรือรองเรียนในการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่ไม
เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

ระดับความเสี่ยง
ปจจุบัน
โอกาส ( 4)

76
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

การจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู
(3)
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แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต
รองศาสตราจารย ดร.ปยพันธ แสนทวีสุข
นางสาวพนมพร ปจจวงษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนาองคกร
รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเลม
นางวาสนา อุทัยแสง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ตรวจทาน
นางแจมจันทร หลูปรีชาเศรษฐ
นางวาสนา อุทัยแสง
นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบปก
นายจรัญ รัตนทิพย

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ปที่พิมพ
มิถุนายน 2556
จํานวน 80 เลม
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

