
 
 

 

บทสรุปผูบริหาร 

๑. ความเปนมา 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ไดมีมติใหจัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหคงรายการปจจัยความเส่ียง
รวม ๑๗ ปจจัย เพ่ือติดตามประเมินผลในปถัดไป และใหปรับแผนบริหารความเส่ียงของสวนงานท่ี   
เห็นวาผลการดําเนินการยังไมมีความกาวหนาและไมประสบผลสําเร็จ 

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังที่ ๖๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกอบดวยคณะกรรมการ
อํานวยการซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน และคณะกรรมการดําเนินงานมีรองอธิการบดีฝายบริหาร     
เปนประธาน ผูชวยอธิการบดีฝายตรวจสอบเปนกรรมการและเลขานุการ ไดประชุมพิจารณาแนวทาง    
การดําเนินงานบริหารความเส่ียง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

๑.๑ ใหดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการดานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจํา           
ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกําหนดเปาหมายของการบริหารความเส่ียงท้ัง ๑๗ ปจจัยจะตองลดลงอยูในระดับท่ี                
สภามหาวิทยาลัยกําหนด คือ คาคะแนนท่ี ≤ ๖ โดยใชเครื่องมือการประเมินความเส่ียงแบบตารางเมทริกซ        
(Risk Matrix)  โดยคํานวณจากคาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L=Likelihood) x คาผลกระทบของ    
ความเสี่ยง (I=Impact)  

๑.๒ กําหนดประเภทความเส่ียงไว ๕ ดาน รวม ๑๗ ปจจัย เปนกรอบในการทําแผนบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชมุครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย 

(๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (O = Operational Risk) มีปจจัยความเสีย่ง ๑๒ ปจจัย 

ปจจัยความเส่ียง ๑ (RF ๑) ไมมแีผนยกมาตรฐานการตพิีมพและเผยแพรและไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร

ปจจัยความเส่ียง ๒ (RF ๒) ไมมีกระบวนการสงเสริมและการมีสวนรวมในการดาํเนินการตามกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร เชน การดําเนินการใหมี มคอ. ๓, มคอ. ๔, มคอ. ๕, มคอ. ๖, มคอ. ๗ 

ปจจัยความเส่ียง ๓ (RF ๓) ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เชน 

เทคนิคการสอน การหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need) 

ปจจัยความเส่ียง ๔ (RF ๔) มจร. ยังมีแนวทางบริหารความเส่ียงในเชงิรับ การบรหิารความเส่ียงยังไมเปน

ระบบ  ไมมโีครงสราง คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯเพ่ือจัดการความเส่ียงในรปูแบบบูรณาการ และไมมี

การจัดทําคูมือการบรหิารความเส่ียง และแผนการเนินงานท่ีชดัเจน 

ปจจัยความเส่ียง ๖ (RF ๖) มจร. ยังไมมแีผนพัฒนาบุคลากรทางดานวชิาการ และกระบวนการสงเสรมิ 

และการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมท้ังบุคลากรสายวิชาการ (อัตราจาง) ไม

สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได 

ปจจัยความเส่ียง ๗ (RF ๗)   มจร.ไมมีแผนดาํเนนิการในการพัฒนาบทความ วารสาร ใหเปนมาตรฐาน   

และรปูแบบเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัย เกิดขอจํากดัในการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  และเกณฑการ

ประเมินไมสอดคลองกบัสภาพความเปนจริงของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

 

ปจจัยความเส่ียง ๘ (RF ๘)   มจร. ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีชัดเจน และไมมีการส่ือสาร

ระหวางสายวิชาการและสายปฏิบัติการวชิาชีพ และไมมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่ดแูลนิสิตกบั

สายวิชาการ 

ปจจัยความเส่ียง ๑๐ (RF ๑๐) ไมมแีผนพัฒนาบคุลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวชิาชีพ 

ปจจัยความเส่ียง ๑๑ (RF ๑๑) ไมมีเครื่องมือในการประเมินอาจารยที่เปนแบบมาตรฐานเดียวกนัท้ัง

องคกรและระบบ กระบวนการขอมูลปอนกลับมายังคณาจารยผูสอน 

ปจจัยความเส่ียง ๑๒ (RF ๑๒)  ไมมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการจัดสรรงบประมาณของมหาวทิยาลัย     

เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรคตาม       

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และไมมีการนําผลการประเมินไปปรบัปรงุการสนบัสนนุพันธกิจดานการวิจัย

หรืองานสรางสรรคมหาวิทยาลัย 

ปจจัยความเส่ียง ๑๓ (RF ๑๓) ไมมีการนาํผลการประกนัคณุภาพภายในมาปรับปรงุการทํางาน และระบบ

สารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา ทัง้ ๙ องคประกอบคณุภาพ(peopleware) 

และไมมีการนําแนวปฏิบตัิและงานวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน 

ปจจัยความเส่ียง ๑๔ (RF ๑๔) มจร ไมมีแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย และคาํส่ังคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบโดยตรงกระบวนการ และ

ทัศนคติในการทํางานบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไมเปนไปในแนวเดียวกัน ทําใหไมสามารถการ 

บูรณาการงานประจําสูการจัดการความรู (explicit knowledge และtacit knowledge) ไมมีการจัดการ

ความรูระดับมหาวิทยาลัย และคูมือการจัดการความรู 

          (๒) ความเสี่ยงดานการเงิน (F = Financial Risk)  มีปจจัยความเสีย่ง ๒ ปจจัย 

ปจจัยความเส่ียง ๕ (RF ๕)    ไมมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

(อยูในการทบทวนแผน)ไมมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและการนําขอมูลทางการเงิน

ไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 

ปจจัยความเส่ียง ๙ (RF ๙)  ไมมีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตรสูภาคปฏิบัติ ไมมีกลไกในการ

ดําเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแกไขดาํเนินการใหเหมาะสมตาม

ผลการประเมิน (PDCA) 

        (๓) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (C = Compliance Risk)  มีปจจัยความเสี่ยง ๑ ปจจัย 

ปจจัยความเส่ียง ๑๕ (RF ๑๕) เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของบคุลากรหรอืองคกร 

        (๔) ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก (E = External Risk) มีปจจัยความเสีย่ง ๑ ปจจัย 

ปจจัยความเส่ียง ๑๖ (RF ๑๖) มจร. ไมมแีผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

        (๕) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (S = Strategic Risk) มีปจจัยความเสี่ยง ๑ ปจจัย 

ปจจัยความเส่ียง ๑๗ (RF ๑๗) ไมมีวิธีการท่ีเปนระบบในการจัดทําแผนปฎิบัติการ ไมมีแผนปฎิบัติการ 

ระยะส้ัน ๑ ป และไมมีความชัดเจนถึงวธิีการถายทอดแผนปฎิบัติการสูการปฎิบตัิทั่วท้ังองคกรไปยังบุคลากร 

 



 
 

๑.๓ ไดดําเนินการจัดวางระบบการบริหารความเส่ียง และจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรายงานตอประธานคณะกรรมการ

ดําเนินงานบริหารความเส่ียงไดทราบ 

๑.๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป ๒๕๕๘ 

ปรับปรุงรูปเลมใหสมบูรณแลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

๒. สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการติดตามผลดําเนินงานบริหารความเส่ียงประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัย 
โดยจะไดนําเสนอผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียงในมิติดานยุทธศาสตร ตามกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๑ ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ยุทธศาสตร พบวา 
ยุทธศาสตรท่ีอยูในความเส่ียงสูง ๓ ยุทธศาสตร ของปจจัยความเส่ียง ๑๗ ปจจัย และดานปจจัย       
ความเส่ียงเปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ โดยคํานวณจากคาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(L=Likelihood) x คาผลกระทบของความเสี่ยง (I=Impact) มีระดับความเส่ียง แบงตามชวงคะแนน 
ดังตอไปนี้ 
 

ระดับความเสีย่ง ชวงคะแนน 
ต่ํา ๑-๓ 

ปานกลาง ๔-๗ 
สูง ๘-๑๔ 

สูงมาก ๑๕-๒๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เมื่อไดประเมินผลคาความเส่ียง โดยคํานวณจาก คาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (L=Likelihood)  x  
คาผลกระทบของความเส่ียง (I=Impact) พบวา ความเส่ียงท่ีอยูระดับสูงมาก ๔ ปจจัย และระดับ   
ความเส่ียงคงท่ี ๙ ปจจัย สวนท่ีเหลือมีผลการบริหารความเส่ียงท่ีมีพัฒนาการดีขึ้น ทําใหระดับ      
ความเส่ียงลดลงจํานวน ๔ ปจจัย และระดับความเส่ียงท่ีลดลงในระดับท่ียอมรับได คือ คาคะแนนท่ี ≤ ๖   
จํานวน ๔ ปจจัย  ตามตาราง ดังตอไปนี ้

 
ยุทธศาสตร ปจจัย   

ความเสี่ยง 

ระดับความเสีย่ง ผลการบริหารความเสี่ยงป ๕๘  
ประเภทความเสี่ยง 

ป ๕๗ ป ๕๘ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สถานะระดับ
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตรที่  ๑  การผ ลิต
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร      
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

RF๒ ๑๖ ๑๖ คงที ่ สูงมาก ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๘ ๑๒ ๑๒ คงที ่ สูง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๑ ๙ ๖ ลดลง ปานกลาง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๓ ๙ ๙ คงที ่ สูง ดานการปฏิบัตงิาน 

คาเฉลี่ยปจจัยความเสี่ยง 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

๔ ปจจัย ๑๒ ๑๑ ลดลง สูง  

ยุท ธศาสตร ที่  ๒  ส ง เ ส ริ ม    
การวิจัยและพัฒนาองคความรู 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทาง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ร ะ ดั บ
นานาชาต ิ

RF๑ ๒๕ ๑๖ ลดลง สูงมาก ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๗ ๑๒ ๓ ลดลง ต่ํา ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๒ ๙ ๙ คงที ่ สูง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๔ ๘ ๘ คงที ่ สูง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๗ ๑๐ ๑๐ คงที ่ สูง ดานกลยุทธ 

คาเฉลี่ยปจจัยความเสี่ยง 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

๕ ปจจัย ๑๓ ๙ ลดลง สูง  

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม ห ลั ก      
ธรรมาภิบาล 

RF๓ ๑๖ ๑๖ คงที ่ สูงมาก ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๔ ๑๕ ๖ ลดลง ปานกลาง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๕ ๑๕ ๑๕ คงที ่ สูงมาก ดานการเงิน 

RF๖ ๑๒ ๙ ลดลง สูง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๙ ๑๐ ๘ ลดลง สูง ดานการเงิน 

RF๑๐ ๙ ๖ ลดลง ปานกลาง ดานการปฏิบัตงิาน 

RF๑๕ ๑๕ ๑๒ ลดลง สูง ดานกฎระเบียบ 

RF๑๖ ๑๐ ๑๐ คงที ่ สูง ดานเหตุการณภายนอก 

คาเฉลี่ยปจจัยความเสี่ยง 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

๘ ปจจัย ๑๓ ๑๐ ลดลง สูง  



 
 

 

๓. ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

จากผลการดําเนินงานพบวา การท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเส่ียงและการติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานในภาพรวมจะพบวามีพัฒนาการของการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นตามลําดับ สงผลให

ระดับความเส่ียงลดลง และยังมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ความเส่ียงตอไป 

โดยเห็นสมควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

๓.๑ เห็นควรมอบหมายใหมีการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรตอไป โดยมอบหมายใหมี สวนงาน 

หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการวิเคราะห จัดทําแผน ติดตาม ประเมินผล อยางเปนระบบ และ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

๓.๒ เห็นควรใหมีการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบโดย 

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจําป ท้ังสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย และ

สวนงานในกํากับอื่นๆ 

 ๓.๓ เห็นควรใหใชผลการประเมินแผนบริหารความเส่ียงประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการ

ประเมินการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ      

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เปนฐานขอมูลประกอบการวิเคราะหจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตอไป 

๓.๔ เห็นควรใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการประเมนิคณุภาพการศกึษาการรายงานผล

การดําเนินงานประจําป เปนฐานขอมูลในการวิเคราะหความเส่ียง 


