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คานา
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ยะลา ได้ ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีกระบวนการให้คณะกรรมการจากทุกหลักสูตร ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ ความเสี่ย งเพื่อผลั กดันให้ เกิดการบริห ารความเสี่ ยงทั่ว ทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังกาหนดให้
ผู้อานวยการสานักงานได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2559 เพื่อ
เป็นการประมวลภาพรวมผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค และนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ตามกาหนด ต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะได้นาผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ไปพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คือการบรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี 2554 สานักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสาเร็จของการดาเนินการและผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์กรเป็นสาคัญ
ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจ และนาเครื่องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรซึ่งถือว่าเป็นกรอบ
แนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น ซึ่งหากส่วนราชการสามารถ
ดาเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
ระดับก้าวหน้า จะทาให้ส่วนราชการสามารถยกระดับเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐได้ต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้ส ถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริห ารความเสี่ยง โดยการบริห าร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบโดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
สาหรับการดาเนิน การตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way
Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ
ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วน
ราชการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ที่สาคัญต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมี ขั้นตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO คือ
1) การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
4

5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
2. การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในจึงจัดให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยและควบคุมกิจกรรมกระบวนงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ให้ อยู่ ในระดับ ที่ย อมรั บ ได้ ประเมิน ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มดาเนินการวางระบบบริหารความเสี่ยงมา โดยได้
ศึกษาแนวทางการดาเนินงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการ คือการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กาหนดประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทั้งงานประจา และงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหาร
ของคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
3. วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ปรัชญา (Philosophy)
เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม นาความรู้สู่การพัฒนา
อัตลักษณ์ (Identity)
บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสาสู้งาน การปฏิบัติเลิศ
ค่านิยม (Shared Values) : ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)
P : Proactive

ทางาน เชิงรุกอย่างมีสติและรอบคอบ

R : Result Oriented ทางานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
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O : Ownership

รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ

U : Unity

ทางานเป็นทีม ผสานความต่างสร้างความรักและสามัคคี

D : Delight Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ (Mission)
คณะวิทยาการจั ดการ เป็ นหนึ่งในเจ็ดส่ วนราชการ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา ตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภั ฏยะลากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ฐานข้อมูลราช
กิจจา-นุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2558) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีพันธกิจหลัก ได้แก่
การผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
นอกจากนั้นยังมีพันธกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ดาเนินงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ
พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน
บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสี่ยง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
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ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ให้ มีการติดตามประเมิน ผล และมีการทบทวน และปรับปรุงการบริห ารความเสี่ ยงอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการสามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลด
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ สร้างความเชื่อมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้
1. ข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดกรอบวิธีการบริหารความเสี่ยง และการนาไปใช้
2. จัดตั้งหน่วยงาน คณะทางาน ผู้รับผิดชอบร่วมกัน
3. ประชุมหารือคณะทางานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามและประเมินผล

7

6. นิยาม
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่
แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย
(Target) ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความไม่แน่นอนดังกล่าว
นั้นจะมีผลกระทบ (Exposures) ต่อเป้าหมายที่กาหนด ความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการได้ เพื่อกาจัดหรือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้โดยต้องระบุประเมินและทาแผนบริหารจัดการ
ปั จ จั ยเสี่ ยง (Risk Factor) หมายถึ ง สาเหตุ ที่ มาของความเสี่ ยง ที่ ท าให้ การด าเนิ นงานไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยต้องระบุว่า เหตุนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร การระบุปัจจัยเสี่ยง
ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ น แรงของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ การจั ดการความเสี่ ย งมีห ลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) การลด/การ
ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อลด
ความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
1. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ยะลา ได้พิจารณานาเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในการดาเนินการ และความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลผลจัดทาเป็นแผนบริหารความ
เสี่ยง จากปัจจัยที่ต้องพิจารณานามาบริหารจัดการ จานวน 14 ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้พิจารณากาหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จานวน 14กิจกรรมหลักและมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยสามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
และประเภทของความเสี่ยง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จานวนปัจจัยที่พจิ ารณานามาบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ดาเนิน

การ

กฎ

งาน

เงิน

หมาย

รวม

1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิการอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม

-

7

-

-

7

2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

-

3

-

-

3

2

-

-

2

1

1

-

2

3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับ
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

-

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงานโดยสรุป ซึ่ง
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ได้ดาเนิ น การตามกิจกรรมที่กาหนดจนแล้ว เสร็จ จานวน 12 กิจกรรม จากทั้งหมด 14
กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 2 กิจกรรม โดยสามารถจาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทของความเสี่ยงที่ดาเนินการแล้ว 4 ด้านได้ดังนี้
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จานวนปัจจัยที่พจิ ารณานามาบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กล
ยุทธ์

ดาเนิน

1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิการอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม

-

7

-

-

7

2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

-

3

-

-

2

-

3 ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บริ การทางวิ ชาการ และการท านุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับ
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

การเงิน

กฎหมาย

รวม

จานวนกิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
คิดเป็น
ร้อยละ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ

7

100

-

-

-

3

3

100

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

งาน

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

-

1

1

-

2

2

100

-

รวม

-

13

1

-

14

12

85.71

2

10

คิดเป็น
ร้อยละ

100

14.29

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

คิดเป็น
ร้อยละ

สาหรับกิจกรรมที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 2 กิจกรรม มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุง อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไม่ถูกหลัก
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับ มาตรฐานสากล
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
จากการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและผลจากการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีการศึกษา 2559 ดังกล่าว สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมิน และทบทวน
การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง มีผลการประเมินดังนี้
1) การกาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน ซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในการกาหนดนโยบาย ควบคุม กากับการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทางานบริหารความเสี่ยงของคณะ/สานัก ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติราชการ
2) มีการจัดประชุมหารือเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วิธีการประเมินและวัดระดับความเสี่ยง วิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง และการกาหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยง แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
4) คณะทางานบริ ห ารความเสี่ ย งของคณะวิทยาการจัดการ ได้วิเคราะห์ ความเสี่ ยงในกิจกรรม/
โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
5) มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง ได้เปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ กั บ บุ ค ลากรของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ เ ข้ า ถึ ง เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งผ่ า น
ช่องทางเว็ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ และการประชุมชี้แจง เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ
ในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน
2. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง มีผลการประเมิน ดังนี้
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยประเมินผล
จากปัจจัยที่ต้องกาหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จานวน 14 กิจกรรมหลัก และมอบหมายให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรมด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
12

ได้ดาเนินการตามกิจ กรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงานโดยสรุป ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดจนแล้วเสร็จ จานวน 12 กิจกรรม จากทั้งหมด 14 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 0 กิจกรรม
3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงของคณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ยะลาในปี
การศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุป ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่พบจากการ
บริหารความเสี่ยงในปี 2559 ดังนี้
1) การบริหารความเสี่ยงยังเป็นเรื่องใหม่สาหรับคณะผู้บริหาร ควรมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร
2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของขั้นตอนการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทาให้การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึ ก ของ
อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ ทาให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริง
เท่าที่ควร จึงควรสร้างเกณฑ์ของแต่ละประเด็นที่จะใช้ในการประเมินให้ชัดเจนเชิงตัวเลข
3) มีบางปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการ รวมถึงต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ซึ่ง
ความเสี่ ย งบางประเด็นเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบของงานในระดับมหาวิทยาลัย คณะควรดาเนินการใน
เบื้องต้นด้วยการทาบันทึกข้อความถึงความเสี่ยงที่ต้องควบคุมแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

13

ภาคผนวก

14

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15

16

17

ภาคผนวก ข
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารบริหารความเสี่ยง
ประจาปีการศึกษา 2559

18

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
Risk
Code

ประเภท
ความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกาส รุนแรง

ผล

ระดับ ลาดับ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสีย่ ง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

S1R001

การ
แผนการสอนไม่
แผนการสอนที่ไม่
ดาเนินงาน เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
คุณภาพ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

1

2

2

ต่า

4

การลด/การ
ควบคุม

แผนการสอนผ่านการ
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ปี 2560

ดาเนินการ แผนการสอนผ่านระบบ
แล้ว
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

S1R002

การ
ความถูกต้องในการ
ดาเนินงาน จัดทาหลักสูตร

อาจารย์ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทาหลักสูตร

1

2

2

ต่า

4

การลด/การ
ควบคุม

จัดอบรมหรือแจก
คู่มือให้มีความรู้ด้าน
การเขียนแผนการ
สอน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ปี 2560

ดาเนินการ จัดอบรมการเขียนแผนการ
แล้ว
สอน หรือ มคอ ให้แก่
อาจารย์ผู้สอน

S1R003

การ
คุณภาพของการ
ดาเนินงาน สอน

อาจารย์มีภาระการ
สอนปริมาณมาก
เกินไป

2

4

8

ปาน
กลาง

3

การลด/การ
ควบคุม

มีการจัดแผนการ
รองคณบดีฝ่าย
สอนให้สอดคล้องกับ วิชาการ
ภาระการสอนของ
อาจารย์ และจัด
อบรมเทคนิคการสอน

ปี 2560

ดาเนินการ ประเมินภาระงานสอน
แล้ว
ล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา
อาจารย์มีเทคนิคในการ
สอนดีกว่าเดิม

19

Risk
Code

ประเภท
ความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกาส รุนแรง

ผล

ระดับ ลาดับ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสีย่ ง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

S1R004

การ
จานวนนักศึกษาที่
ดาเนินงาน รับเข้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

การประชาสัมพันธ์
เพื่อรับนักศึกษา

4

5

20

สูง
มาก

1

การลด/การ
ควบคุม

การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/คณะ สร้าง
ความร่วมมือกับ
โรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรปกติ/เทียบ
โอนร่วมกัน รวมถึง
การประกวดแข่งขัน
ผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับโรงเรียน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ปี 2560

ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แล้ว
ภาพรวมระดับคณะ โดย
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
และสร้างเครือข่ายกับครู
แนะแนวประจาโรงเรียน
และแนะแนวกับนักเรียน
ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทั้งระดับ
คณะและหลักสูตร

S1R005

การ
สัดส่วนอาจารย์/
ดาเนินงาน นักศึกษาเกินเกณฑ์
มาตรฐาน

จานวนของอาจารย์
และจานวนของ
นักศึกษา

3

3

9

ปาน
กลาง

3

การลด/การ
ควบคุม

จัดทาแผนการผลิต
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตให้สอดคล้อง วิชาการ
กับสัดส่วนที่ต้องการ
ศึกษาข้อมูลจานวน
นักศึกษาและอาจารย์
ในปัจจุบันและ
จานวนตามแผนการ
รับเข้านักศึกษาและ
แผนการรับอาจารย์

ปี 2560

ดาเนินการ ได้ดาเนินการรับอาจารย์
แล้ว
เพิม่ ขึ้น ทาให้สัดส่วน
อาจารย์เกินเกณฑ์ลดลง

20

Risk
Code
S1R006

ประเภท
ความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การ
ศักยภาพด้าน
ดาเนินงาน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนของ
นักศึกษามีน้อย

ปัจจัยเสีย่ ง
การจัดการเรียน
การสอน และการ
พัฒนานักศึกษา

โอกาส รุนแรง
4

3

ผล
12

ระดับ ลาดับ
สูง

2

21

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสีย่ ง

การลด/การ
ควบคุม

จัดสอนเพิ่มเติมทักษะ รองคณบดีฝ่าย
ด้านภาษาอังกฤษโดย บริหารและ
สามารถวัดออกมา
พัฒนานักศึกษา
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการ
ได้

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ ดาเนินการ
ปี 2560

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการ จัดกิจกรรมเสริมให้กับ
แล้ว
นักศึกษาโดยใช้กิจกรรม
เป็นสื่อในการเรียนรู้ ฝึก
ทักษะฟัง และทักษะพูด
ปรับพื้นภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
Risk
Code
S2R001

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

การ
ขาดระบบสารสนเทศ การให้ได้มาซึ่ง
ดาเนินงาน เพื่อการบริหารงาน ข้อมูลเพื่อการ
ด้านวิจยั
บริหารงานด้านวิจัย
ล่าช้า

โอกาส รุนแรง
3

3

ผล
9

การตอบสนอง
ระดับ ลาดับ ความเสี่ยง
ปาน
กลาง

3

22

การลด/การ
ควบคุม

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไข
ความเสี่ยง
จัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2560

การ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
แล้ว
ภัฏยะลาในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้าน
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยมีบุคลากร
ของคณะร่วมดาเนินการ
ทาให้ได้ระบบสารสนเทศ
ที่มีข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ด้านการ
วางแผนงานส่งเสริมด้าน
การวิจยั และการบริการ
วิชาการ อาทิ ด้าน
งบประมาณ บุคลากร
ฯลฯ

Risk
Code
S2R002

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การ
อาจารย์ขาดความ
ดาเนินงาน มั่นใจในการเผยแพร่
งานวิจัย/อาจารย์มี
การเผยแพร่งานวิจัย
น้อยทั้งการเผยแพร่
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ปัจจัยเสีย่ ง
การลงทุนด้าน
งบประมาณวิจัย
ขาดความคุ้มค่า
เนื่องจากอาจารย์
เผยแพร่งานวิจยั
น้อย

โอกาส รุนแรง
3

4

ผล
12

การตอบสนอง
ระดับ ลาดับ ความเสี่ยง
สูง

2

23

การลด/การ
ควบคุม

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไข
ความเสี่ยง
จัดกิจกรรมสร้างความ
มั่นใจให้กับอาจารย์ใน
การเผยแพร่ รวมถึง
สร้างความชัดเจนถึง
นโยบายการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2560

การ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แล้ว
วิจยั ตลอด
กระบวนการวิจัย โดย
(ต้นน้า) จัดกิจกรรม
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย, (กลางน้า)
กิจกรรมพิจารณา
เครื่องมือวิจัย, (ปลายน้า)
กิจกรรมส่งเสริมการ
เผยแพร่งานวิจยั โดย
สนับสนุนงบประมาณ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ส่งผลให้
อาจารย์มีความมั่นใจและ
สามารถเผยแพร่งานวิจัย
ในจานวนเพิ่มมากขึ้น
ตามลาดับ โดยปี 60
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่มี
จานวน 65 เรื่อง คิดเป็น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 100%

Risk
Code
S2R003

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การ
จานวนอาจารย์ยังมี
ดาเนินงาน น้อยที่ได้รับ
งบประมาณทุนวิจัย
ระดับชาติ ซึ่งเป็นทุน
วิจัยใหญ่หรือทุนวิจัย
นอกจากแหล่ง
ภายนอก

ปัจจัยเสีย่ ง
จานวนงานวิจัยและ
งบประมาณการ
วิจัยของอาจารย์มี
น้อย

โอกาส รุนแรง
3

4

ผล
12

การตอบสนอง
ระดับ ลาดับ ความเสี่ยง
สูง

2

24

การลด/การ
ควบคุม

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไข
ความเสี่ยง
ส่งเสริม/สนับสนุนให้
อาจารย์มีองค์ความรู้
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ระดับชาติ ทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2560

การ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการ จัดกิจกรรม KM โดยให้
แล้ว
นักวิจยั อาวุโสที่มีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ ถ่ายทอด
เคล็ดลับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั อีก
ทั้งส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ
เพื่อให้ได้แนวทางการ
อนุมัติทุนจากแหล่งทุน
โดยตรง ส่งผลให้จานวน
อาจารย์และงบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยระดับชาติทุนวิจัย
ใหญ่รวมถึงทุนวิจยั จาก
ภายนอกมีจานวนเพิ่มขึ้น
ถึง 14 โครงการ รวม
งบประมาณ 4,845,500
บาท คิดเป็นสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
200%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
Risk
Code

ประเภท
ความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

โอกาส รุนแรง

ผล

ระดับ ลาดับ

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

S3R001

การ
ระบบและกลไกการ
ดาเนินงาน บริหารงานบริการ
วิชาการ

อาจารย์เขียน
ข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการไม่
ถูกหลัก
มาตรฐานสากล

3

4

12

สูง

2

การลด/การ
ควบคุม

อบรมสร้างความรู้
รองคณบดีฝ่าย
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง วิจัยและบริการ
โดยเชิญวิทยากรซึ่ง
วิชาการ
เป็นกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ มาให้
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง รวมถึง
ถ่ายทอดประสบการณ์
ถึงลักษณะโครงการ
บริการวิชาการที่ไม่
ผ่านการพิจารณา
อนุมัติ

ปี 2561

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

มีแผนดาเนินงานในไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2561 ซึ่งคาดว่าน่าจะทัน
ก่อนส่งข้อเสนอโครงการปี
62 (การส่งข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ
เป็นแบบดาเนินงาน
ล่วงหน้า ทั้งนี้การส่ง
โครงการบริการวิชาการ
ของปี 61 ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว)

S3R002

การ
นักศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินงาน นาความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชน
หรือท้องถิ่นได้

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ

4

3

12

สูง

2

การลด/การ
ควบคุม

อบรมสร้างความรู้ ความ รองคณบดีฝ่าย
เข้าใจที่ถกู ต้อง โดยเชิญ วิจัยและบริการ
วิทยากรมาให้ความรู้ใน วิชาการ
การบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอน

ปี 2560

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

รอดาเนินการในเดือน ก.ค.
2560

25

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Risk
Code

ประเภท
ความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

S4R001

การเงิน

การใช้งบประมาณไม่ การติดตามและ
เป็นไปตามแผน
เร่งรัดการใช้
งบประมาณกาหนด งบประมาณ

S4R002

การ
บุคลากรไม่มีความ
ไม่มีระบบการ
ดาเนินงาน ปลอดภัยต่อชีวิตและ ติดตาม
ทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกที่
เข้า-ออกอาคาร

โอกาส รุนแรง

ผล

ระดับ ลาดับ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไข
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1

1

1

ต่า

4

การลด/การ
ควบคุม

พัฒนาระบบการ
ติดตามและเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี

ปี 2560

ดาเนินการ
แล้ว

ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณทุกเดือน โดย
รายงานผลเป็นจานวนเงิน
และร้อยละ แบ่งเป็น งบ
แผ่นดิน งบ บก.ศ. งบ
กศ.ปช. และ งบบัณฑิต
ศึกษา พร้อมแจ้งให้คณบดี
ทราบ ในการให้ขอ้ มูลเพื่อ
เข้าประชุม ทบม.

3

4

12

สูง

2

การลด/การ
ควบคุม

การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด

ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี

ปี 2560

ดาเนินการ
แล้ว

กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในปี
2560 ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ จะมีการตั้ง
งบประมาณเพื่อติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพิ่มในปี
2561

26

