
สรุปผลการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร การสัมมนาการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร

ที่ ปัจจัยเสีย่ง(Risk Factor : RF) ความเสีย่ง ผลกระทบ แผนการปฏบิตัิงานที่ต้องปรบัปรงุ

๑ RF ๑ ขาดแผนยกมาตรฐานการตพิีมพ์และเผยแพร่และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร 
๑. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปฏบิัติการ ๑. ท าให้เกิดความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ๑. ความส าเร็จในคุณภาพบัณฑิต ๑. จัดท าแผนงานคัดเลือก ยกย่อง
๒. ขาดกระบวนการน าแผนไปสู่การปฏบิัติ ๒. เกิดความเส่ียงของกระบวนการด้านการบริหาร ๒. ความสามารถสนองความ   ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

๓. ขาดแผนพัฒนาการตีพิมพ์ท่ีเป็นมาตรฐานและรูปธรรม    งานวิจยั    ต้องการเฉพาะด้าน   ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ
๔. ขาดแผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ๓. ท าให้งานวิจยัและสร้างสรรค์ไม่เป็นตาม ๓.คุณภาพด้านการวิจยัของบัณฑิต    และนานาชาติ
๕. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัอยา่งต่อเนื่อง    เป้าหมายและเป็นท่ียอมรับ ๔.ส่งผลให้งานวิจยัและงานสร้างสรรค์
๖. บคุลากรขาดความรู้และวธิกีารในการเขยีนวจิยั จงึไม่สามารถ ๔. ท าใหข้าดงบประมาณในการประกนัคุณภาพ ไม่สามารถตีพมิพเ์ผยแพร่อย่างกว้างขวาง
    เข้าถึงแหล่งงบประมาณ    การศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติได้

๒ RF ๒ ขาดกระบวนการส่งเสริมและการมสี่วนร่วมในการด าเนินการตามกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เชน่ การด าเนินการให้ม ีมคอ. ๓, มคอ. ๔
๑. ขาดการปรับปรุงพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ความเส่ียงในการบริหารหลักสูตร
   ต่อการเปล่ียนแปลง

๓
๑. นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐก าหนดใหเ้รียนฟรี ๑. ท าให้เยาวชนจะมาบวชเรียนมีจ านวนลดลง ๑.จ านวนนักเรียนลดลง ๑. มีการอบรม สัมมนา ในการจดัท าแผน

๒. จ านวนประชากรลดลง ๒. ไม่สามารถใช้ระบบงานของมหาวทิยาลัย ๒. เป็นอปุสรรคต่อการท างานของบุคลากรของ   การบริหารความเส่ียงอย่างมีส่วนร่วม

๓. การเข้าส่ือออนไลน์   ผ่านระบบเครือข่ายได้    มหาวิทยาลัย ๒. ต้ังคณะกรรมการจดัท าแผน
๔. ขาดแผนและการด าเนินงาน ๓. ไม่สามารถเชื่อมต่อภายนอกผ่าน ๓. บุคคลภายนอกไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้    การบริหารความเส่ียง
๕. ขาดการวเิคราะห ์คู่มือ เครือข่าย การบริหารจัดการเชิงรุก   ระบบเครือข่าย ๔. ผลกระทบต่อการพัฒนาจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ๓. ด าเนินการ PDCA
๖. ขาดการติดตามประเมินผล ๔. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   ต่อการศึกษาค้นคว้าของนิสิต และสนับสนุนงานวิจัย

๗.การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   ของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

๘. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ยงัไม่เพยีงพอต่อสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ๕. ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

กิจกรรมกลุม่ เรื่อง “การจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง" ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗”


RF ๔ มจร. ยังมแีนวทางบริหารความเสีย่งในเชงิรับ การบริหารความเสีย่งยังไมเ่ป็นระบบ (หมายเหตวุันสัมมนา ใชห้ัวขอ้ดา้น IT)



ที่ ปัจจัยเสีย่ง(Risk Factor : RF) ความเสีย่ง ผลกระทบ แผนการปฏบิตัิงานที่ต้องปรบัปรงุ

   ในมหาวิทยาลัย
๔

๑. ด้านการเบิกจา่ยเงิน ๑. ความเส่ียงด้านบุคลากร ๑. ส่งผลให้ความส าเร็จของงานขาดประสิทธภิาพ ๑. ส่งเสริมใหบ้คุลากรปฏบิติัตามระเบยีบ

๒. ด้านการบริหารลูกหนี้เงินยมื ๒. ความเส่ียงด้านการปฏบิัติงาน    ๑.๑ ท าให้การเบิกจา่ยเงินผิดพลาด ๒. ส่งเสริมให้มีการอบรมของบุคลากร

๓. ด้านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร ๓. ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ    ๑.๒ ขาดความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน ๓. จดัท าคู่มือด้านการปฏบิัติงาน
๔. ด้านกฎ ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับ และประกาศ    ข้อบังคับ ๒. ส่งผลให้ผู้ยมืค้างช าระหนีห้ลังจากเสร็จส้ินโครงการ ๔.จดัอบรมด้านกฎระเบียบ 
๕. ด้านการเก็บรักษาเงินสด ๔. ความเส่ียงด้านการปฏบิัติงาน เป็นระยะเวลานาน ท าให้ มจร เสียผลประโยชน์ ๕.จดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปใีหช้ัดเจน

จากโครงการดังกล่าว ๖. ให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมรับฟงัค าชี้แจง

   ๒.๑ ท าให้มีผลต่อการเบิกจา่ยเงิน ๗. อบรมเพิ่มพูนความรู้บุคลากร
   ๒.๒ ท าให้เงินยมืเกิดความล่าช้า ๘. บริหารงบประมาณที่มีอยูภ่ายในใหเ้พรืยงพอ

๓. ส่งผลให้เอกสารขาดความสมบูรณ์ ๙. ประชุมช้ีแจงแผนงานใหบ้คุลากรทราบ

   ๓.๑ ท าให้ขั้นตอนทางการเงินล่าช้า
   ๓.๒ ท าให้ความส าเร็จของงานล่าช้า
๔. ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร
  ๔.๑ ท าให้เกิดคดีความต่างๆ
  ๔.๒ ท าให้เกิดความผิดพลาดการปฏิบัติ
๕. ส่งผลให้เกดิผลเสียหายด้านความปลอดภัย

  ๕.๑ ท าใหเ้กดิความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

  ๕.๒ ท าให้ผิดระเบียบข้อบังคับ
๕

๑. อาจารยม์ีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ๑. ส่งเสริมการศึกษาต่อใหต้รงสาขา

๒. ขาดแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร(ประจ า) ๒. ท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

RF ๕  ไมม่แีผนกลยทุธ์ทางการเงินทีส่อดคลอ้งกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลยั (อยูใ่นการทบทวนแผน) ไมม่กีารจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเปน็ระบบและการน าขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะหค่์าใชจ้า่ย

RF ๖  มจร. ยังขาดแผนพัฒนาบคุลากรทางดา้นวิชาการ และกระบวนการส่งเสริมและการมสี่วนร่วมใน การพัฒนาบคุลากรทางวิชาการ รวมทัง้บคุลากรสายวิชาการ (อัตราจ้าง)ไมส่ามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้



ที่ ปัจจัยเสีย่ง(Risk Factor : RF) ความเสีย่ง ผลกระทบ แผนการปฏบิตัิงานที่ต้องปรบัปรงุ

๓. อาจารย(์อัตราจา้ง) ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ
๖

         เกิดขอ้จ ากัดในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การประเมนิไมส่อดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ขาดแผนพัฒนาการตีพิมพ์ และเผยแพร่ท่ีเปน็มาตรฐานและรูปธรรม กระบวนการบริหารหลักสูตร หรือด้าน คุณภาพของบัณฑิต

การปฏบิัติงาน
๗

๑. แรงจงูใจในกระบวนการสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ ๑. ท าให้เกิดความเส่ียงด้านการเงิน ๑. ความส าเร็จในการจดัสรรทุนและ ๑. การส่ือสารเพือ่การถ่ายทอดแผน

๒. กลไกการติดตามการด าเนินงานวิจยั สร้างสรรค์ผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ ปฏบิัติการลงสู่การน าไปปฏบิัติ
๓. กฎระเบียบว่าด้วยการวิจยัระหว่างคณะกบัสถาบันวิจยัพทุธศาสตร์ ๒. การจดัใหม้ีกจิกรรมในการสร้าง

๔. ผลงานวิจยัใช้ประโยชน์และพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ดี เช่น สถาบันวิจัยพทุธศาสตร์สัญจร

๘ RF ๑๐ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏบิัตกิารวิชาชพี
๑. ขาดแผนพฒันาพฒันาบคุลากรท้ังสายวชิาการและปฏบิติัการ ๑. ท าให้เกิดความเส่ียงด้านบุคลากร ๑. ส่งผลกระทบต่อระดับความส าเร็จ
๒. บุคลากรสายวิชาการและสายปฏบิัติการวิชาชีพ ๒.ท าให้บุคลากรขาดการกระตือรือล้น ในการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์
    ไม่ตรงกับสายงาน    ในการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
๓. ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลังเกี่ยวกับการสรรหา ๓. ท าให้ขาดประสิทธิภาพด้านนโยบาย อาจารย ์เพื่อให้อาจารยติ์ดตาม
    และบรรจุ     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมท้ัง ความก้าวหน้าทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง

    การทบทวนและการวางแผนอตัราก าลัง อันจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขัน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

๙ RF ๑๑ ขาดเครื่องมอืในการประเมนิอาจารย์ที่เป็นแบบมาตรฐานเดยีวกันทั้งองค์กร และระบบ กระบวนการขอ้มลูป้อนกลับมายังคณาจารย์ผู้สอน
๑. ขาดเคร่ืองมือระบบการประเมินอาจารยท่ี์เปน็ระบบเดียวกนั ๑. กระบวนการจดัการเรียนการสอน ๑. อาจารย์ไมส่ามารถปรับปรุงการเรียนการสอน

๒. ขาดกระบวนการประเมินอาจารยท่ี์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้อยา่งเหมาะสม
๓. ขาดการน าผลการประเมินแจง้ให้อาจารยแ์ต่ละท่านทราบ ๒. ท าให้นิสิตเสียโอกาสในการเรียน

RF ๗  มจร. ขาดแผนด าเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดยีวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

RF ๙ ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยทุธศาสตรส์ู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการด าเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  ติดตามและประเมินผล ปรบัปรงุ แก้ไขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน ( PDCA )



ที่ ปัจจัยเสีย่ง(Risk Factor : RF) ความเสีย่ง ผลกระทบ แผนการปฏบิตัิงานที่ต้องปรบัปรงุ

การสอนที่เหมาะสม
๓. ท าให้การจดัการเรียนของหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของมหาวิทยาลัย

๑๐
๑. เนื่องจากการจดัท าแผนปฏบิัติการล่าช้า ๑. ท าให้การจดัสรรงบประมาณล่าช้า ๑. ไม่สามารถด าเนนิการตามโครงการและกิจกรรม

๒. การส่ือสารแผนไปสู่การปฏบิัติ ๒. ไม่สามารถปฏบิติัตามแผนปฏบิติัการได้   ท่ีต้ังไว้ได้
๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ๓. ขาดผลสัมฤทธิใ์นงาน ๒. ไม่ส าเร็จตามแผนที่ก าหนด
๔. ไม่สามารถควบคุมปัจจยัภายนอกได้ ๔. เกิดความล่าช้าในการได้รับการสนับสนุน ๓. งานไม่ส าเร็จตามที่ต้ังไว้
๕. บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏบิัติการ    งบประมาณ ๔. โครงการเกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏบิติัการได้

    และน าแผนไปปฏบิัติ ๕. ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน ๕. งานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

RF ๑๗ ขาดวธิีการที่เปน็ระบบในการจัดท าแผนปฎิบตัิการ ไม่มีแผนปฎิบตัิการระยะสั้น ๑ ป ีและขาดความชัดเจนถึงวธิีการถ่ายทอดแผนปฎิบตัิการสู่การปฎิบตัิทั่งทั้งองค์กรไปยงับคุลากร


