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 คํานํา 
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย  จัดทําข้ึนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือ     
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได เพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธเปนสําคัญ อีกท้ัง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและใหเกิดสัมฤทธิผลอยางแทจริง  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหาร
องคการสมัยใหมท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และทุกสวนงานใหความสําคัญ 
เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางใน
การปองกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผูบริหารท่ีมีความสําคัญตอการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและความม่ันคงใหกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีมุงเนนให
พัฒนาระบบราชการไทย ใหมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล  

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีกําหนดไดก็ตอเม่ือไดมี
การนําแผนการบริหารความเสี่ยง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของแตละสวนงาน และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูเก่ียวของทุก
ระดับ รวมท้ังเปนประโยชนตอการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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   สวนที่ ๑ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

• วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 
มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัด

การศึกษาและพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม  ใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยาง
ยั่งยืน 

 

• พันธกิจมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงปฏิบัติพันธกิจสําคัญ ในฐานะมหาวิทยาลัย

ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูดาน
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูท่ีนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม
อยางยั่งยืน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ๕ ดาน ดังนี้ 

๑) มุงเนนการสรางบัณฑิตและบุคลากร ท่ีผานการศึกษาอบรม เปนผูมีคุณธรรมนําความรู มีปฏิปทา
นาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถและ
ทักษะในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๒) มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา เพ่ือ
สรางองคความรูใหมในการพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุลและ
สันติสุข รวมท้ังการสรางเครือขายกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหนําไปสูความเปนสากล 

๓) มุงเนนการใหบริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพ่ือใหพัฒนา
พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน มีความมุงม่ันในการใหการ
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมท้ังสงเสริมการเรียนรู และความ
รวมมืออันดีระหวางพระพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในประชาคมโลกดาน
พระพุทธศาสนา โดยการทะนุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนรากฐานของ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน
ในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและศักด์ิศรี เพ่ือเปนการสรางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงคใหเกิดข้ึนกับบุคคล องคกรและสังคม 

 

• ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
๑) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติ 
๓) การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมระดับชาติ และนานาชาติ 
๔) การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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• ยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๖) และกลยุทธ (๒๗) ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 

 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

๑) การผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

๑.บัณฑิตและบุคลากรท่ีผานการศึกษา
อบรมเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มี
ปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนํา
ทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศน
กวางไกล มีความสามารถและทักษะใน
การแกปญหามีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๑.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
คุณภาพทันสมัยและสอดคลองกับ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
๒.พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
ของอาจารยใหมีความรูความ 
สามารถในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการ 
ศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 

๒.มหาวิทยาลัยมุงพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม 

๔.สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู และระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหมี 
คุณภาพและทันสมัย 
๕. สงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ใหเปนท่ียอมรับในการเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาระดับนานาชาต ิ

๒) สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาต ิ

๓.มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 
ทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการ 
เผยแพร และประยุกตใชพัฒนา 
จิตใจและสังคมในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

๖.พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย 
ดานพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุม 
ทุกกลุมความรูและสรางเครือขาย 
ความรวมมือนักวิจัยและการวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๗.สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงาน 
วิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
๘.สงเสริมและสนับสนุนการนํา 
องคความรูจากการวิจัยไปใชในการ 
เรียนการสอน พัฒนาตน พัฒนา 
งาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะ 
สงฆท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
๙.สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการ 
อางอิง การนําเสนอ การนําไปใช 
การตีพิมพและไดรับรางวัลระดับ 
ชาติและนานาชาต ิ
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๑๐.พัฒนาระบบการบริหารการ 
จัดการงานวิจัยระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

๓) การบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกชุมชน
และสังคมระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

๔.มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการ 
ดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆ 
ชุมชนและสังคมทุกระดับ 

๑๑.พัฒนาศูนยวิปสสนา-ศูนย 
พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร 
บุคคล ใหสามารถบริการวิชาการ 
ดานพระพุทธศาสนาแกสังคม ทุก 
ระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 
๑๒.จัดระบบขอมูลและระบบการ 
จัดการทรัพยากรองคความรูเพ่ือ 
ถายทอดวิชาการท้ังทรัพยากร 
บุคคล ทักษะชํานาญการ สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถ 
สนองตอความตองการไดตาม 
เฉพาะกรณี 
๑๓.สงเสริมการสอน และเผยแผ 
พระพุทธศาสนาท้ังระดับชาติและ 
นานาชาต ิ
๑๔.พัฒนาและเปดหลักสูตร การ 
อบรม หรือสัมมนา ใหสามารถ 
ดําเนินกิจกรรมไดอยางคุมคา และ 
ยกระดับมาตรฐาน การคณะสงฆ 
หรือสังคมคุณธรรม 
๑๕.สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ 
สงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 
สวนรวมในกระบวนการจัดทํา 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
เพ่ือความม่ันคงและความเขมแข็ง 
ของสังคม 
๑๖.สงเสริมใหมีความรวมมือใน 
การบริการวิชาการอยางยั่งยืน 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับทุกภาค 
สวน และแสวงหาโจทยวิจยัเพ่ือ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน/ 
ชี้นํา และแกปญหาใหเกิดสันติสุข 
ในสังคม 

๔) การทะนุบํารุง ๕.มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียน ๑๗.รณรงคใหนิสิตและบุคลากร 
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พระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

รูดานพระพุทธศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
อยางยั่งยืน 

มีความตระหนักในเรื่องการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมี
บทบาทในการสงเสริม ทะนุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม 
รวมกับภาคประชาชน 
๑๘.มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียน 
รูดานพระพุทธศาสนา มรดกทาง 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ในระดับ 
ทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาต ิ
๑๙.พัฒนาพิพิธภัณฑ หอพุทธศิลป 
และผลงานบุรพาจารยใหเปนแหลง 
การเรียนรู 
๒๐.สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและ 
ชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

๖.มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๑.พัฒนานโยบายการบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยใหเปนแหลง 
บริการวิชาการดานพระพุทธ 
ศาสนา 
๒๒.พัฒนาระบบและกลไกการ 
ติดตามการประเมินผลวิชาการและ 
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
๒๓.พัฒนาระบบและกลไกการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
๒๔.พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ 
ของบุคลากรใหมีความเปนสากล 
๒๕. สงเสริมสวัสดิการบุคลากร 
๒๖.พัฒนาทรัพยากรและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
ระดับสากล 
๒๗.พัฒนาระบบและกลไกการ 
บริหารจัดการทางการเงินและงบ 
ประมาณของมหาวิทยาลัยใหมี 
ภูมิคุมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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   สวนที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั  
 
 

• การบริหารความเส่ียง  
คือ กระบวนการท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการการดา
เนินการตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการดาเนินการท่ีไม
เปนไปตามแผน เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ี
สามารถยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยในการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น มุงเนนแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญซ่ึงผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบ
สูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร 

• ความเส่ียง  
คือ เหตุการณ/ การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และสงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรตามท่ีระบุ
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรครบถวนทุก

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหคัดเลือกแผนงานท่ีสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการ
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร มาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
จัดการกับ การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของแผนงาน 

มหาวิทยาลัยมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห ประเมิน และจัดการความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ 

1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 
 
ท้ังนี้ ในการวิเคราะหเพ่ือระบุความเสี่ยงตาง ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงใน

หลายดาน เชน 

• ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณและเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร/วิสัยทัศน หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
หรือการรวมมือกับองคกรอิสระ ทําใหโครงการขาดการยอมรับและโครงการไมไดนาไปสูการ
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แกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริหารหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
แทจริง หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใชอยาง
ไมถูกตอง 

• ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/ บุคลากร/ ความเพียงพอของขอมูล สงผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

• ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ
สถานการณ หรือเปนความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณ
การงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการ
จัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพ่ือนามาใชในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึง
การทานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดาเนินงาน 

 
ในการวิเคราะหเพ่ือระบุความเสี่ยงตาง ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาจากปจจัยเสี่ยง โดยมีการ

ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ ใหมีความสอดคลองตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  

• ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

• ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหาร งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

• ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย และบุคลากร  

• ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



 

 

สวนที่ ๓ โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแสดงในภาพตอไปนี้   
 

 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการ โดยมีการทบทวนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  โดยในปการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัย ไดมีการทบทวนและมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี ๖๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รายละเอียดตาม     
ภาคผนวก ๑  
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   สวนที่ ๔ การกําหนดวตัถุประสงค  
 

๑) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน 
เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได เพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธเปนสําคัญ 

๒) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีระบบการบริหารความเสี่ยงใหเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและใหเกิดสัมฤทธิผลอยางแทจริง  

๓) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวามีวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามบริบทของมหาวิทยาลัยใดบางท่ี
ยังไมอยูในระดับท่ียอมรับได โดยเฉพาะการไมสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา และสามารถกําหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงไดอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
 

• ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite)  โดยใชตัวบงชี้เปาหมาย
ความสําเร็จ และตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําป  โดยกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk 
Appetite) ในระดับวัตถุประสงคขององคกร เพ่ือเปนกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ครอบคลุมความเสี่ยงท้ัง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานปฏิบัติการ 
(Operational Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(Compliance Risk) และดานเหตุการณภายนอก (External Risk) สําหรับความเสี่ยงท่ี     
ยอมรับได (Risk Appetite) ในระดับรายปจจัยเสี่ยง (Individual) ไดมีการกําหนดครบทุกปจจัย
เสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  และกําหนดคาเปาหมายของความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกรตามแผนพัฒนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
เปาหมายท่ีเปนคาเดียวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบทุกองคประกอบ ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
(Risk Appetite) จะมีคาไมต่ํากวาคาเกณฑวัดในระดับ “๖”  ในบันทึกขอตกลงตามเกณฑการ
ประเมิน สวนระดับความเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk Tolerance) ท้ังในระดับวัตถุประสงคของ
องคกร  และในระดับรายปจจัยเสี่ยง (Individual) จะมีคาเทากับคาเกณฑวัดระดับ “๖”          
 
 
 
 
 

 

10 
 



 

 

สวนที่ ๕ การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  
 

• การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
ในการระบุความเสี่ยงเริ่มตนจากการทําความเขาใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง  (Risk)”  และ 

“ปจจัยเสี่ยง    (Risk Factor)”   ดังนี้ 
(๑) ความเส่ียง ( Risk ) คือ เหตุการณ/ การกระทาใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม

แนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย  หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ความเสี่ยงนั้น   
หมายถึง  เหตุการณ หรือการกระทําใด  ๆ   ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน   และจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย  (อาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน เชน  ชื่อเสียง  การปฏิบัติและไม
ปฏิบัติตามระเบียบ  เปนตน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับ
องคกรและระดับหนวยงาน 

ตัวอยาง ความเสี่ยงโดยท่ัวไป ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ไดแก  

• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานท่ี)  

• ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

• ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหาร งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

• ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย และบคุลากร  

• ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
 
(๒) ปจจัยเสี่ยง  (Risk Factor)   หมายถึง   ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะ

ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง   เพ่ือจะ
ไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตองตัวอยาง ปจจัยเสี่ยง / ตนเหตุ / 
สาเหตุของความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง    เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยง ท่ีเก่ียวของ   เพ่ือใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง     ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยตองคํานึงถึง 

๑. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
เชน นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

๒. สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน    เชน   รูปแบบการบรหิารสั่งการ   การมอบ 
หมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร ระเบียบขอบังคับภายใน 
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ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยไว ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชมและสังคมระดับชาต ิ

และนานาชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรท้ัง ๕ ดังกลาว พบวา 
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงระดับยุทธศาสตรอยู ๓ ยุทธศาสตร จําแนกเปนประเภทความเสี่ยง ๕ ดาน    
รวมปจจัยความเสี่ยงในทุกๆดานได ๑๗ ปจจัย ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรท่ี จํานวนปจจัยเส่ียง (ดาน) หมายเหตุ 

O F C E S 
๑ ๔ - - - -  
๒ ๔ - - - ๑  
๓ - - - - - ไมมีปจจัยเสี่ยง 
๔ - - - - - ไมมีปจจัยเสี่ยง 
๕ ๔ ๒ ๑ ๑ -  

 
ประเภทความเสี่ยง จํานวน ๕ ดาน ประกอบดวย 

O = Operational Risk ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน    
F = Financial Risk ความเสี่ยงดานการเงิน   
C = Compliance Risk ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ    
E = External Risk ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก   
S = Strategic Risk ความเสี่ยงดานกลยุทธ   
  

โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดประเภทความเสี่ยงไว ๕ ดาน รวม ๑๗ ปจจัย เปนกรอบในการทําแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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สวนที่ ๖ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง  
 
เปนการนําความเสี่ ยงและปจจัย เสี่ ยงแตละปจจัย ท่ีระบุ ไวมาประเ มินโอกาส  

(Likelihood)  ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความ
เสียหาย  (Impact)  จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ีแตกตาง   ทําใหสามารถกําหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม       ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได
อยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ขางตน 

โดยคณะกรรมการความเสี่ยงฯ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยความเสี่ยง และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ เปนผูใหคะแนน ท้ังนี้มี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

1. พิจารณาโอกาส/ ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ  (Likelihood)  วามีโอกาส/ 
ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact)  ท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัย
วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

3) การวิเคราะหความเสี่ยง 
เม่ือหนวยงานพิจารณาโอกาส/ ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ    (Likelihood)   และความ

รุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง 

4) การจัดลําดับความเสี่ยง 
เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลว      นํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญและ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง   (Impact)     ท่ีประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความ
เสี่ยง   โดยจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา  และนําความเสี่ยงท่ีไดวิเคราะหดังกลาว 
มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

มจร.  ไดมีการปรับปรุงเกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และ ผลกระทบ 
(Impact: I) ท้ังนี้เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินครบทุกปจจัยเสี่ยง มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐาน
มากข้ึน  โดยในการประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง จะพิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood : 
L) และผลกระทบ (Impact: I) ของความเสี่ยง ซ่ึง มจร.ไดกําหนดระดับการพิจารณาเปน 5 ระดับเรียง
จากลําดับจากโอกาสเกิดนอยท่ีสุดจนถึงโอกาสมากท่ีสุดและผลกระทบจากนอยท่ีสุดจนถึงผลกระทบ
รุนแรงสูงสุด ดังนี้ 
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โอกาสเกดิขึ �นน้อยมาก
หรือไม่น่าจะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นน้อย
หรืออาจเกดิขึ �นได้

โอกาสเกดิขึ �นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นสูง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

สูง

โอกาสเกดิขึ �นสูงมาก
หรือมีความแน่นอนที�จะ

เกดิขึ �น

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก
ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก
หรือมีความสาํคัญน้อย

มาก

ผลกระทบรุนแรงน้อย
หรือมีความสาํคัญน้อย

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสาํคัญปานกลาง

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสาํคัญมาก

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสาํคัญมากที�สุด

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

ผลกระทบ(Impact: I)

 
• ผังแสดงระดับความเส่ียง (Risk Matrix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ผลกระทบของความเส่ียง  Impact (I) 
หมายเหตุ : 

ระดับความเส่ียง  คาชวงคะแนน สัญลักษณระดับความเส่ียง  

ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low : L )   =  1 - 3 L 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M )  =  4 - 7 M 

ระดับความเสี่ยงสูง ( High : H )    =  8 - 14 H 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme : E )    =  15 - 25 E 

 
สวนขยาย : 

5 M H E E E
4 M H H E E
3 L M H H E
2 L M M H H
1 L L L M M

1 2 3 4 5

โอ
ก

าส
ท

ี�จ
ะ

เก
ิด

ค
ว

าม
เส

ี�ย
ง 

L
ik

el
ih

oo
d

 (
L

)
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   ระดับ 
ความเสี่ยง 

   ผลกระทบ      โอกาสท่ีจะเกิด 
เหตุการณความเสียหาย 

    ชองใน 
Risk Mapping 

  แทนดวยแถบสี กลยุทธท่ีตองการ 
(ตัวอยางเทานั้น) 

    สูงสุด 
(Extreme) 

       E 

  ผลกระทบ 
  สูง – สูงสุด 
 

      โอกาสเกิดข้ึน 
        สูง-สูงมาก 

       5x5 
       5x4 
       4x5 
       4x4 

           แดง ร ะ ดั บ ท่ี ไ ม
สามารถยอมรับ
ได  จํ า เป นต อ ง
จัดการความเสี่ยง
ใหอยู ในระดับท่ี
ยอมรับไดทันที 

     สูง 
  (High) 
     H 

   ผลกระทบ 
ปานกลาง- สูง 

      โอกาสเกิดข้ึน 
     ปานกลาง-มาก 

       5x3 
       3x5 
       4x3 
       3x4 
       5x2 
       2x5 

            สม ร ะ ดั บ ท่ี ไ ม
สามารถยอมรับ
ได  จํ า เป นต อ ง
จัดการความเสี่ยง
ใหอยู ในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

ปานกลาง 
(Medium) 
       M 

   ผลกระทบ 
นอย-ปานกลาง 

     โอกาสเกิดข้ึน 
     นอย-ปานกลาง 

       5x1 
       1x5 
       4x2 
       2x4 
       4x1 
       1x4 
       3x3 
       3x2 
       2x3 
       2x2 

         เหลือง ร ะ ดั บ ท่ี ไ ม
สามารถยอมรับ
ได  จํ า เป นต อ ง
จัดการความเสี่ยง
ใหอยู ในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

   ตํ่ามาก 
    (Low) 
       L 

   ผลกระทบ 
นอยมาก-นอย 

      โอกาสเกิดข้ึน 
      นอยมาก-นอย 

       3x1 
       1x3 
       2x1 
       1x2 
       1x1 

         เขียว 

 
 

ระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได  โดย
ไ ม ต อ ง มี ก า ร
ควบคุม และไม
ตองจัดการอะไร
เพ่ิมเติม 
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วิธีการกําหนดระดับความเสี่ยง 
คําอธิบาย 

ถาความเสี่ยงใดท่ีองคการประเมินคาคะแนนระดับความเสี่ยง ระหวางผลกระทบของความเสี่ยง 
และโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงคาคะแนนอยูระหวางระดับความเสี่ยงต่ํา (Low : L ) มีคา 1-3  และ ระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M ) ถือวาเปนความเสี่ยงในระดับท่ีองคการยอมรับได ไมตองมีมีกล
ยุทธ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม แตหนวยงานเจาของความเสี่ยงตองมีกิจกรรม
การควบคุมแตละความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน 

แตถาความเสี่ยงใด ท่ีคาคะแนนระหวางผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดอยูมากกวาระดับ 3  ข้ึนไป 
หรือระดับความเสี่ยง M (ปานกลาง) และระดับความเสี่ยงสูง – สูงมาก  (H-E)  ถือวาเปนความเสี่ยงใน
ระดับท่ียอมรับไมได ตองมีกลยุทธ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือลด
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดใหระดับความเสี่ยงนั้นใหลดลงจากเดิม 

• เกณฑการประเมินความเสี่ยง 
o เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 

 

ระดับ คาโอกาสเกิด ( L) 

5 โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรอืมี
ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน 

นาจะเกิดข้ึนในปนี้แนหรือ มี
ความนาจะเปนมากกวา 80 
% ข้ึนไป 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมา มี
เหตุการณเกิดข้ึนทุกป 

4 โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเปนไป
ไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมี
ความนาจะเปนมากกวา 60  -
80 % 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมา มี
เหตุการณเกิดข้ึน 4  ป 

3 โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือ
เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับ
ปจจัย หรือความนาจะเปน
มากกวา 40  - 60 % 

ในรอบ 5  ปท่ีผานมา มี
เหตุการณเกิดข้ึน 3 ป 

2 โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจ
เกิดข้ึนได 

ความนาจะเปนมากกวา 20  - 
40 %  

ในรอบ 5  ปท่ีผานมา มี
เหตุการณเกิดข้ึน 2 ป 

1 โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 
หรือไมนาจะเกิดข้ึน 

ไมนาจะเกิดในปนี้ หรือมี
ความนาจะเปนนอยกวาหรือ
เทากับ 20 %  

ในรอบ 5  ปท่ีผานมา มี
เหตุการณเกิดข้ึนเพียง 1  ป 
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o เกณฑการประเมินผลกระทบ(Impact: I) 
ผลกระทบตอระดับความสําเร็จตอองคกรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 
คาผลกระทบ ( I ) 

KPI  ( ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ) 

5 ผลกระทบรุนแรงสูง
มาก หรือมี
ความสําคัญมากท่ีสุด 
(ตอระดับความสําเร็จ
ตามเกณฑตัวบงชี้) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคลื่อนต่ํากวา
คาเปาหมายไมเกิยถึง
รอยละ 0 - 19 % 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ 
0- 1 

1 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน  

4 ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสําคัญ
มาก (ตอระดับ
ความสําเร็จตาม
เกณฑตัวบงชี้) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคลื่อนต่ํากวา
คาเปาหมายถึงรอย
ละ -20 % - 39 %  
ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ 
>1  -  2 

2 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง  

3 ผลกระทบรุนแรงปาน
กลาง หรือมี
ความสําคัญปานกลาง 
(ตอระดับความสําเร็จ
ตามเกณฑตัวบงชี้) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคลื่อนต่ํากวา
คาเปาหมายถึงรอย
ละ 40% - 59%  ข้ึน
ไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ 
>2  -  3 

3 การดําเนินงานระดับ
พอใช  

2 ผลกระทบรุนแรงนอย 
หรือมีความสําคัญ
นอย (ตอระดับ
ความสําเร็จตาม
เกณฑตัวบงชี้) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคลื่อนต่ํากวา
คาเปาหมายถึงรอย
ละ 60% - 79%  ข้ึน
ไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ 
>3  -  4 

4 การดําเนินงานระดับดี  

1 ผลกระทบรุนแรงนอย
มาก หรือมี
ความสําคัญนอยมาก 
(ตอระดับความสําเร็จ
ตามเกณฑตัวบงชี้) 

ผลการดําเนินงาน
คลาดเคลื่อนต่ํากวา
คาเปาหมายถึงรอย
ละ 80%  ข้ึนไป 

หากผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาระดับ 
>4 - 5 

5 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

17 
 



 

ผลกระทบตอดานอ่ืนๆ 

ประเด็น 
ระดับคะแนน 

1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
ผลกระทบของความเสี่ยง 

 
1 ตอองคกรและ
การเงิน 

 
 
ไมเกิน 10,000 
บาท 

 
 
>10,000-
50,000 บาท 

 
 
>50,000-2.5 
แสนบาท 

 
 
>2.5 แสนบาท-
10 ลานบาท 

 
 
>10 ลานบาท 
 

นอยกวา 1 
หม่ืนบาท 

1 หม่ืนบาท-1 
แสนบาท 

1 แสนบาท-5 
แสนบาท 

5 แสนบาท-10 
ลานบาท 

มากกวา 10 
ลานบาท 

≤5% >5-10% >10-15% >15-20% >20-% 
2.ตอองคกรดานเวลา ทําใหเกิดความ

ลาชาของ
โครงการไมเกิน 
1.5 เดือน 

ทําใหเกิดความ
ลาชาของ
โครงการ 
มากกวา 1.5 
เดือน ถึง 3 
เดือน 

ทําใหเกิดความ
ลาชาของ
โครงการ 
มากกวา 3 
เดือน ถึง 4.5 
เดือน 

ทําใหเกิดความ
ลาชาของ
โครงการ 
มากกวา 4.5 
เดือน ถึง 6 
เดือน 

ทําใหเกิดความ
ลาชาของ
โครงการ 
มากกวา 6 
เดือน 

3. ตอระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

เกิดเหตุรายท่ีไม
มีความสําคัญ 

เกิดเหตุราย
เล็กนอยท่ีแกไข
ได 

ระบบมีปญหา
และมีความ
สูญเสียไมมาก 

เกิดปญหากับ
ระบบ   IT ท่ี
สําคัญและ
ระบบความ
ปลอดภัยซ่ึง
สงผลตอความ
ถูกตองของ
ขอมูลบางสวน 

เกิดปญหากับ
ระบบ   IT ท่ี
สําคัญท้ังหมด 
และเกิดความ
เสียหายมากตอ
ความปลอดภัย
ของขอมูล 

4. ตอพนักงาน ไมสะดวกตอ
การปฏิบัติงาน
นานๆครั้ง 

ไมสะดวกตอ
การปฏิบัติงาน
บอยครั้ง 

ถูกทําทัณฑบน 
คุณภาพชีวิต 
และบรรยากาศ
การปฏิบัติงาน
ท่ีไมเหมาะสม 

ถูกลงโทษทาง
วินัย ตัด
เงินเดือน ไมข้ึน
เงินเดือน 

ถูกเลิกจางออก
จากงาน และ
อันตรายตอ
รางกายและ
ชีวิตโดยตรง 
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ประเด็น 
ระดับคะแนน 

1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
5. อันตรายตอชีวิต/

ความปลอดภัย 
เหตุเดือดรอน

รําคาญ 
มีผูบาดเจ็บ
เล็กนอย 

มีผูบาดเจ็บท่ี
ตองไดรับการ
รักษาทาง
การแพทยมี
ความพึงพอใจ 
/>40-60% 
หรือ 3 ขาว 
/>5-7.5% 

มีผูบาดเจ็บ
สาหัส 

มีผูเสียชีวิต 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสิน

เล็กนอยไมมี
การบาดเจ็บ

รุนแรง 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสิน

พอสมควร มี
การบาดเจ็บ

รุนแรง 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินมาก มี

การบาดเจ็บ
สาหัสถึงข้ัน
หยุดงาน 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินมาก มี

การบาดเจ็บ
สาหัสถึงข้ัน
พนักงาน 

มีการสูญเสีย
ทรัพยสินอยาง
มหันตมีการ

บาดเจ็บถึงชีวิต 

6. ผลกระทบตอ
ภาพลักษณของ

หนวยงาน 

มีความพึงพอใจ 
/>80% หรือ 1 
ขาวไมมีการ
เผยแพรขาว 

มีความพึงพอใจ 
/>60-80% 
หรือ 2 ขาวมี
การเผยแพร

ขาวในวงจํากัด
ภายในประเทศ 

(1วัน) 

มีความพึงพอใจ 
/>40-60% 
หรือ 3 ขาวมี
การเผยแพร
ขาวใน
หนังสือพิมพ
ภายในประเทศ
หลายฉบับ          
(2-5 วัน) 

มีความพึงพอใจ 
/>20-40% 
หรือ 4 ขาวมี
การเผยแพร
ขาวในวงกวาง
สําหรับสื่อ
ภายในประเทศ
และมีการ
เผยแพรขาวใน
วงจํากัดของสื่อ
ตางประเทศ 

มีความพึงพอใจ 
/≤20% หรือ 
>5  ขาวมีการ
พาดหัวขาวท้ัง
จากสื่อภายใน

และ
ตางประเทศ 

7. จํานวนผูท่ีไดรับ
ความเสียหาย/ผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

≤2.5% >2.5-5% >5-7.5% >7.5-10% >10% 

8. จํานวนผูรองเรียน 
   (ตอเดือน) 

≤1 ราย 2 ราย 3 ราย 3 ราย ≥5 ราย 

 
ดังนั้น เม่ือนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาทําการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง จะเปนดังนี้ 
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การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF 1 ไมมีแผนยกมาตรฐานการตีพิมพและ
เผยแพรและขาดแผนการพัฒนา
บุคลากร  

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการสงเสริมผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจาก
การเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวนผลงาน
สรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  
 

4 4 16 สูงมาก 

 RF2 ไมมีกระบวนการสงเสริมและการมี
สวนรวมในการดําเนินการตามกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร เชน 
การดําเนินการใหมี มคอ. ๓, มคอ. 
๔, มคอ. ๕, มคอ. ๖, มคอ. ๗ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมี
ประสิท ธิภาพและมีการปรับปรุ งหลั กสู ตร ให ทันต อการ
เปลี่ยนแปลง  
 

4 4 16 สูงมาก 

 RF3 ไมมแีผนพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
เชน เทคนิคการสอน การหาความ
จําเปนในการฝกอบรม (Training 
Need)  
 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบระดับความสําเร็จในการสงเสริมและผลักดันใหการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั  

4 4 16 สูงมาก 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF5 ไ ม มี แ ผนกลยุ ท ธ ท า งก า ร เ งิ น ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย (อยูในการทบทวน 
แผน ) ไมมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบและการนํา ขอมูล
ทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย 
 
 
 

ดานการเงิน สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบในการจัดหา
และจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

5 3 15 สูงมาก 

 RF15 เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของ
บุคลากรหรือองคกร 
 
 
 

ดาน
กฎระเบียบ 

เกิดเปนคดีความตางๆ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอภาพลักษณ
องคกร และสญูเสียทางการเงิน 
 

3 4 12 สูง 

 RF8 ไมมแีผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสติท่ี
ชัดเจน และขาดการสื่อสารระหวาง
สายวิชาการและสายปฏบัิติการ
วิชาชีพ และขาดความเช่ือมโยง
ระหวางหนวยงานท่ีดูแลนิสติกับสาย
วิชาการ 
 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสาํเรจ็ในการสงเสริมใหมีการจดั
กิจกรรมนิสิตตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน  

4 3 12 สูง 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF16 มจร. ไมมแีผนการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต 

ดาน
เหตุการณ
ภายนอก 

การปฏิบัติงานตามปกติของ มจร. ตองหยุดชะงักลง   
 
 
 
 
 

2 5 10 สูง 

 RF17 ไมมวิีธีการท่ีเปนระบบในการจดัทํา
แผนปฎิบัติการ ไมมีแผนปฎิบัติการ
ระยะสั้น 1 ป และไมมคีวามชัดเจน
ถึงวิธีการถายอดแผนปฎบัิติการสูการ
ปฎิบัติท่ังท้ังองคกรไปยังบุคลากร 
 
 
 

ดานกลยุทธ ไมสามารถบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมตามแผน
ยุทธศาสตร 

5 2 10 สูง 

 RF6 มจร. ยังไมมแีผนพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการ และกระบวนการ
สงเสริมและการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมท้ัง
บุคลากรสายวิชาการ (อัตราจาง)ไม
สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได 
 
 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบระดับความสําเร็จในการสงเสริมและผลักดันให
อาจารยในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนา
องคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปใชใน
การเรยีนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาว
ของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

3 3 9 สูง 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF12 ไมมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสร า งสรรค ตามอั ต ลักษณของ
มหาวิทยาลัย และขาดการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัย 
 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปน
ระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 สูง 

 RF13 ไมมีการนําผลการประกันคณุภาพ
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคณุภาพการศึกษา ท้ัง ๙ 
องคประกอบคุณภาพ  
(peopleware) และไมมีการนําแนว
ปฏิบัติและงานวิจัยดานประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน 
 
 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการสรางระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

3 3 9 สูง 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF9 ไมมีกระบวนการในการแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูภาคปฏิบัติขาดกลไกใน
การดําเนินการวางแผน ปฏิบัติตาม
แผนติดตามและประเมินผล ปรับปรุง
แกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผล
การประเมิน ( PDCA ) 
 
 
 
 

ดานการเงิน สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการจัดสรรเงินจากภายใน
มหาวิทยาลัยและท่ีไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการ
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของมหาวิทยาลัย 

4 2 8 สูง 

 RF14 มจร ไมมีแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัอยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑติและดาน
การวิจัย และคําสั่งคณะกรรมการ 
และผูรับผดิชอบโดยตรงกระบวนการ
และทัศนคติในการทํางานบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยยังไมเปนไปในแนว
เดียวกัน ทําใหไมสามารถการบูรณา
การงานประจาํสูการจัดการความรู 
(explicit knowledge และtacit 
knowledge) ไมมกีารจัดการความรู
ระดับมหาวิทยาลัย และคูมือการ
จัดการความรู 
 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสาํเรจ็ในการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรู
เพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรยีนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมี
อยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจดักระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลยัมีความสามารถ
ในเชิงแขงขันสูงสุด   

2 4 8 สูง 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF4 มจร. ยังมีแนวทางบริหารความเสี่ยง
ในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไม
เปนระบบ  ไมมีโครงสราง คณะ
กรรมการฯ คณะทํางานฯเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและ
ไมมีการจัดทําคูมือการบริหารความ
เสี่ยง และแผนการเนินงานท่ีจัดเจน 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการสงเสริมและผลักดันให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ระดับท่ีสะทอนพัฒนาการของ
การบริหารความเสี่ยงขององคกรยังอยูในระดับนอยมากกลาวคือ 
ยังขาดการกําหนดนโยบาย/กลยุทธขององคกรในการบริหารความ
เสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยงในแตละประเภท จนถึงระดับท่ีมีการบริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือหน่ึงของการบริหารจัดการท่ีจะ
เพ่ิมมูลคาใหองคกรในภาพรวมได 
 
 

2 3 6 ปานกลาง 

 RF10 ไมมแีผนพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ  

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย 
และการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารย
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําให
มหาวิทยาลัยสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

3 2 6 ปานกลาง 

 RF11 ไมมเีครื่องมือในการประเมินอาจารย
ท่ีเปนแบบมาตรฐานเดยีวกันท้ัง
องคกร 
และระบบ กระบวนการขอมูล
ปอนกลับมายังคณาจารยผูสอน  

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบตอระดับความสาํเรจ็ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคญั  

3 2 6 ปานกลาง 
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RF 
ปจจัยเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ผลกระทบตอเปาหมาย 

 ( สงผลให ) 
คาโอกาสเกิด 

 ( L) 
คาผลกระทบ 

 ( I ) 
ระดับความ

เสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง(คุณภาพ) 

 RF7 มจร. ไมมแีผนดําเนินการในการ
พัฒนาบทความ วารสาร ใหเปน
มาตรฐานและรูปแบบเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลยั เกิดขอจํากัดในการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ และ
เกณฑการประเมินไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

สงผลกระทบระดับความสําเร็จในการสงเสริมและผลักดันใหผล
งานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร   

3 1 3 ตํ่า 
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ในรอบ 5  ปที่ผานมา มี

เหตุการณเกิดขึ้นทุกป

ในรอบ 5  ปที่ผานมา มี

เหตุการณเกิดขึ้น 4  ป

ในรอบ 5  ปที่ผานมา มี

เหตุการณเกิดขึ้น 3 ป

ในรอบ 5  ปที่ผานมา มี

เหตุการณเกิดขึ้น 2 ป

ในรอบ 5  ปที่ผานมา มี

เหตุการณเกิดขึ้นเพียง 1  ป

หากผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 มีคาระดับ >4 - 5

หากผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 มีคาระดับ >3  -  4

หากผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 มีคาระดับ >2  -  3

หากผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 มีคาระดับ >1  -  2

หากผลการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 มีคาระดับ 0- 1

                             เกณฑ์การประเมินผลกระทบ(Impact: I)

Impact on Objective (ส่งผลให)้
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   สวนที่ ๗ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  
 
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง   เปนข้ันตอนของการบริหาร

ความเสี่ยง   โดยการนํากลยุทธมาตรการหรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีเปนเจาของความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความเสี่ยงในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมมีกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงหรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอและนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยในการวางแผนจัดการ
ความเสี่ยงตองมีเปาหมาย คือ 

1) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น 
2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปท่ีองคกร   
    หรือหนวยงานตองการหรือยอมรับได 
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง 

ทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 
1) การยอมรับ  (Take, Accept)  หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใต

การควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไม
คุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ 

2) การควบคุม   (Treat)   คือ   ความเสี่ยงท่ียอมรับไดแตตองมีการแกไขเก่ียวกับการ
ควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน    เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เชน    การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงานและการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

3) การยกเลิก   (Terminate)   หรือหลีกเลี่ยง  (Avoid)  คือ  ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ
ยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ในกลุมนี้      เชนการหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน 

4) การโอนความเสี่ยง  (Transfer)  หรือ แบง (Share)  คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไป
ใหผูอ่ืนไดเชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจาง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง  
(High)   และสูงมาก   (Extreme)  นั้นใหลดลง    ใหอยูในระดับท่ียอมรับได  สามารถปฏิบัติไดจริงและ
ใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคาในดาน
คาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนเพ่ือประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

สําหรับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ของมหาวิทยาลัย เพ่ือลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง มีดังตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

 RF 1 เพื่อใหผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพรอยางกวางขวาง
จากการเปรียบเทียบจํานวน
บทความวจิัยที่ตีพิมพและ
จํานวนผลงานสรางสรรคที่
เผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวจิัยประจํา 

ไมมีแผนยกมาตรฐานการ
ตีพิมพและเผยแพรและ
ขาดแผนการพัฒนา
บุคลากร  

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
งานวิจัย 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง
จากการเปรียบเทียบ
จํานวนบทความวจิัยที่
ตีพิมพและจาํนวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวจิัยประจํา  

สูงมาก กําหนดนโยบายในการ
ยกระดับมาตรฐานการจัดทํา
วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศนของมหาวิทยาลัย
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อใหมีรูปแบบ ตลอดจน
ระบบการอางอิง เพื่อการ
สืบคนที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

บัณฑิตวิทยาลยั รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF2 เพื่อใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและความพรอมของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ

ของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตาม
หลักเกณฑและตัวบงชี้ของ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพและมกีาร

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง  

ไมมีกระบวนการสงเสริม
และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เชน การดําเนินการใหม ี
มคอ. ๓, มคอ. ๔, มคอ. 
๕, มคอ. ๖, มคอ. ๗ 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร 

สงผลกระทบระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับความ
ตองการทางดานวิชาการ
และวิชาชพีของสังคม มี
การประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอตาม
หลักเกณฑและตัวบงชี้
ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหาร
หลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพและมกีาร
ปรับปรุงหลักสูตรใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง  

สูงมาก สรางกระบวนการสงเสริม
และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เชน การดําเนินการใหม ี
มคอ. ๓, มคอ. ๔, มคอ. ๕, 
มคอ. ๖, มคอ. ๗ 

กองวิชาการ รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF3 เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยอยาง

เหมาะสมทั้งในดานเทคนิค 
การสอนการประเมินผลการ
เรียนรู และการใชส่ือการ

สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการ

สอนโดยใชผลการเรียนรูและ
ขอมูลจากความคิดเห็นของ

ผูเรียน นอกจากนั้น ยัง
จําเปนตองมีบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคลองกบัพันธกจิและ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย  

ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชพี เชน 
เทคนิคการสอน การหา
ความจําเปนในการ
ฝกอบรม (Training 
Need)  

ความเส่ียงดาน
บุคลากร 

สงผลกระทบระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมและผลักดันให
การจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

สูงมาก จัดทําแผนแมบทการพัฒนา
บุคลากร คณาจารยในดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน 
และสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ 
เพื่อนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรที่
เฉพาะเจาะจงและตรง
ประเด็น 

กองกลาง รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

 RF5 เพื่อพัฒนาระบบในการจัดหา
และจัดสรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนพัฒนาทางดานการเงิน
ซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจาก
แหลงเงินทุนตาง ๆ ที่
สามารถผลักดันแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
ดําเนินการได มีการวิเคราะห
รายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณ แผนดินและเงิน
รายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
ไดรับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจ มี
ระบบการตรวจสอบการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินตอง
แสดงรายละเอียดการใชจาย
ในทุกพันธกจิ โครงการ 
กิจกรรม เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยได  

ไมมีแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย (อยูในการ
ทบทวนแผน) 
ไมมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบ 
และการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย 

ความเส่ียงของ
การเงิน 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบในการจัดหาและ
จัดสรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สูงมาก จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

กองคลังและ
ทรัพยสิน 

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

 RF15 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

(Compliance Objectives) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดจากความ
รูเทาไมถึงการณของ
บุคลากรหรือองคกร 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

เกิดเปนคดีความตางๆ 
อันนํามาซ่ึงความเส่ือม
เสียตอภาพลักษณองคกร 
และสูญเสียทางการเงิน 

สูง ติดตามคดีความตางๆ กองนิติการ 
สํานักงาน
อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝาย
กิจการทัว่ไป 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF8 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
นิสิตตาง ๆ  อยางเหมาะสมและ
ครบถวน ไดแก กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
มหาวิทยาลัยและโดยองคกรนิสิต 
โดยเปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมี
โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ๕ ประการ ไดแก (๑) 
คุณธรรม จริยธรรม (๒) ความรู 
(๓) ทักษะทางปญญา (๔) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/
องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  
 
 

ไมมีแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่ชัดเจน และ
ขาดการส่ือสารระหวาง
สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชพี และ
ขาดความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานที่ดูแลนิสิตกับ
สายวิชาการ 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมใหมีการจัด
กิจกรรมนิสิตตาง ๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน  

สูง จัดทําแผนปฏบิัติการเพื่อ
กระตุนและสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต(
คณะกรรมการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานิสิต) และ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู เกิดการส่ือสารกันให
มากขึ้นระหวางสวนงาน
ภายใน มหาวิทยาลัย 

กองกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ + รอง
อธิการบดีฝาย
กิจการนิสิต 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

 RF16 เพื่อให มจร. ไดเตรียมความ
พรอมลวงหนาในการรับมือ
กับสถานการณฉุกเฉิน หรือ
เหตุการณความเสียหายตาง 
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและไม
สามารถคาดการณได 
 
 
 
 
 
 

มจร. ไมมีแผนการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

การปฏิบัติงานตามปกติ
ของ มจร. ตองหยุดชะงัก
ลง   

สูง  แผนการบริหารความ
ตอเนื่องขององคกรในกรณี
เกิดเหตุอุทกภยั 

กองคลังและ
ทรัพยสิน (กลุม

งานอาคาร
สถานที่) 

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

 RF17 เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวม  

ไมมีวิธีการที่เปนระบบในการ
จัดทําแผนปฎบิัติการ ไมมี
แผนปฎิบัติการระยะส้ัน 1 ป 
และขาดความชัดเจนถึง
วิธกีารถายอดแผนปฎิบัติการ
สูการปฎิบัติทั่งทั้งองคกรไป
ยังบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงดาน
ยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย 

ไมสามารถบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมตามแผน
ยุทธศาสตร 

สูง กําหนดวธิีการที่เปนระบบใน
การจัดทําแผนปฎิบัติการ
ระยะส้ัน 1 ป และแนวทางที่
ชัดเจนถึงวิธีการถายอดแผน
ปฎิบัติการสูการปฎิบัติทั่วทั้ง
องคกรไปยังบุคลากร 

กองแผนงาน  รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF6 เพื่อสงเสริมใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยทาํการศึกษา
วิจัยเพือ่แสวงหาและพัฒนา
องคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพื่อนําไปใชในการเรียนการ
สอน รวมทั้งการแกไขปญหา
และพัฒนาประเทศ การ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มจร. ยังไมมีแผนพัฒนา
บุคลากรทางดานวิชาการ 
และกระบวนการสงเสริม
และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ รวมทั้งบุคลากร
สายวิชาการ (อัตราจาง)ไม
สามารถขอตําแหนงทาง
วิชาการได 

ความเส่ียงดาน
บุคลากร 

สงผลกระทบระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมและผลักดันให
อาจารยในมหาวิทยาลัย
ทําการศึกษาวิจยัเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองค
ความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําไปใชใน
การเรียนการสอน รวมทั้ง
การแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปน
ส่ิงสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง จัดทําแผนแมบทการพัฒนา
บุคลากรในดานวิชาการ  
ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัย มี
แผนแมบทระยะยาว และ
ระบบพื้นฐานที่จาํเปนในการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตร และ
เพื่อใหสามารถใชเปน
แนวทางในการพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารย
ดานตําแหนงทางวิชาการ ให
มีคุณภาพ  ตลอดจนเพือ่ให
สามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผลงานโดยรวม มหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิผล 

กองกลาง รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RF12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
มีคุณภาพมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมี
กลไกสงเสริมสนับสนุน
ครบถวน เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ที่
กําหนดไว ทั้งการสนับสนุน
ดานการจัดหาแหลงทุนวจิัย
และการจัดสรรทุนวจิัย การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
แกนักวิจัยและทีมวจิัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จาํเปน 
ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมือ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกีย่วของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
และการสนับสนุนพันธกจิ
ดานการวจิัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และไมมี
การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุน  
พันธกิจดานการวิจยัหรือ
งานสรางสรรค
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพมี
แนวทางการดําเนินงานที่
เปนระบบและมีกลไก
สงเสริมสนับสนุน
ครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และ กาํหนด
กระบวนการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

RF13 
 

เพื่อสรางระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงค และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจน
หนวยงานที่เกีย่วของ มีการ
วัดผลสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เปน
แบบอยางที่ดี การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในถอื
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการสราง
จิตสํานึกใหเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปน

ไมมีการนําผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และระบบ
สารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้ง ๙ 
องคประกอบคุณภาพ  
(peopleware) และไมมี
การนําแนวปฏบิัติและ
งานวิจัยดานประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช
ประโยชน 

ความเส่ียงของระบบ
การประกันคุณภาพ 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการสราง
ระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงค 
และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

สูง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ คณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยมีการ
กําหนดกลยุทธ ตัวบงชี้ 
เปาหมายของการพัฒนาที่
สามารถดําเนินการไดในแต
ละป เพื่อแสดงถึงแนวโนม
ของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในอนาคต และมี
การกํากับผลลัพธของตัวบงชี้
ในแตละปวาบรรลุตาม
เปาหมายหรือไม 

สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

หลักประกันแกสาธารณชน
ใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

 RF9 เพื่อจัดสรรเงินจากภายใน
มหาวิทยาลัยและที่ไดรับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการทําวจิัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย  

ไมมีกระบวนการในการ
แปลงแผนย ุทธศาสตรสู
ภาคปฏิบัติขาดกลไกใน
การดําเนินการวางแผน 
ปฏิบัติตามแผน  ติดตาม
และประเมินผล ปรับปรุง
แกไขดําเนินการให
เหมาะสมตามผลการ
ประเมิน ( PDCA ) 

ความเส่ียงของ
งบประมาณ 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการจัดสรร
เงินจากภายใน
มหาวิทยาลัยและที่ไดรับ
จากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่
สนับสนุนการทําวจิัยหรือ
งานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและ
จุดเนนของมหาวิทยาลัย 

สูง จัดใหมีกระบวนการในการ
แปลงแผนยุทธศาสตรการ
วิจัย ส่ือสาร ถายทอดสู
ภาคปฏิบัติใหเหมาะสมมาก
ขึ้น 

สถาบันวิจัย 
พุทธศาสตร 

รองอธิการบดี 
ฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

 RF14 เพื่อสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู  ซ่ึงตองมีการ
จัดการความรูเพื่อมุงสู
สถาบันแหงการเรียนรู โดยมี
การรวบรวมองคความรูที่มี
อยูในมหาวิทยาลัยซ่ึงกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนใน
มหาวิทยาลัยสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธภิาพ อันจะ
สงผลใหมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด   

มจร ไมมีแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย และคําส่ัง
คณะกรรมการ และ
ผูรับผิดชอบโดยตรง
กระบวนการและทัศนคติ
ในการทํางานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยยังไมเปนไป
ในแนวเดียวกัน ทําใหไม
สามารถการบูรณาการงาน
ประจําสูการจัดการความรู 
(explicit knowledge 
และtacit knowledge) 
ไมมีการจัดการความรู
ระดับมหาวิทยาลัย และ
คูมือการจัดการความรู 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการสราง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู  ซ่ึงตองมีการ
จัดการความรูเพื่อมุงสู
สถาบันแหงการเรียนรู 
โดยมีการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูใน
มหาวิทยาลัยซ่ึงกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให
เปนระบบ เพื่อใหทุกคน
ในมหาวิทยาลัยสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  

สูง พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ( KNOWLEDGE 
MANAGEMENT - KM)  
เพื่อใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  ซ่ีงตองการ
องคประกอบหลายดาน  
ไดแก ความรู ความสามารถ
ของบุคลากร   การบริหาร
ความรูอยางเปนระบบ  
ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะอยางตอเนื่องและมี
แผนงาน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
ตองจัดต้ังหนวยงานจัดการ
ความรูดูแลเร่ือง KM และ
ควรบูรณาการระบบและ
เคร่ืองมือตางๆ ที่มีใหมุงไปสู
ทิศทางเดียวกันและประสาน
เปนเร่ืองเดียวกัน  เพื่อใหทั้ง
ผูบริหารและคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย ไมเกิดความ
สับสน และรูสึกวามีระบบ
หรือเคร่ืองมือจํานวนมากที่
กลายเปนภาระ   

สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 5 

 RF4 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารความเส่ียง โดยการ
บริหารและควบคุมปจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุ
ของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน 
เชน ชื่อเสียง และการฟูอง
รองจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุมคา) เพื่อให
ระดับความเส่ียง และขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยูในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได เพื่อ
การบรรลุเปาหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตรหรือ 
กลยุทธเปนสําคัญ 

มจร. ยังมีแนวทางบริหาร
ความเส่ียงในเชิงรับ การ
บริหารความเส่ียงยังไมเปน
ระบบ  ไมมีโครงสราง 
คณะกรรมการฯ 
คณะทํางานฯเพื่อจัดการ
ความเส่ียงในรูปแบบ
บูรณาการและไมมีการ
จัดทําคูมือการบริหาร
ความเส่ียง และแผนการ
เนินงานที่จัดเจน 

ความเส่ียงของ
กระบวนการ
บริหารงานและการ
จัดการ 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมและผลักดันให
องคกรมีการบริหารความ
เส่ียงที่ดี ระดับที่สะทอน
พัฒนาการของการ
บริหารความเส่ียงของ
องคกรยังอยูในระดับนอย
มากกลาวคือ ยังขาดการ
กําหนดนโยบาย/กลยุทธ
ขององคกรในการบริหาร
ความเส่ียง การระบุความ
เส่ียง การประเมินความ
เส่ียง และการบริหาร
ความเส่ียงในแตละ
ประเภท จนถึงระดับที่มี
การบริหารความเส่ียง
แบบบูรณาการ ซ่ึงจะเปน
เคร่ืองมือหนึ่งของการ
บริหารจัดการทีจ่ะเพิ่ม
มูลคาใหองคกรใน
ภาพรวมได  
 
 
 
 
 

ปานกลาง กําหนดแนวทางบริหารความ
เส่ียงใหเปนระบบ  โดยจัดให
มีโครงสราง คณะกรรมการฯ 
คณะทํางานฯเพื่อจัดการ
ความเส่ียงในรูปแบบบูรณา
การและ จัดทําคูมือการ
บริหารความเส่ียง และ
แผนการดําเนินงานชัดเจน 

สํานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF10 เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
คณาจารย เนื่องจากเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน รวมทั้ง
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย เพื่อให
อาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง อันจะทําให
มหาวิทยาลัยสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ 

ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชพี  

ความเส่ียงดาน
บุคลากร 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพของคณาจารย 
และการสงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย เพื่อให
อาจารยติดตาม
ความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง อัน
จะทําใหมหาวิทยาลัย
สามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง จัดทําแผนแมบทการพัฒนา
บุคลากร คณาจารยในดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน 
และสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ 
เพื่อนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรที่
เฉพาะเจาะจงและตรง
ประเด็น 

กองกลาง รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF11 เพื่อใหกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปตาม

แนวทางที่กาํหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและยืดหยุน โดย
การมีสวนรวมจากบุคคล 

สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  
มีการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่คํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนิสิต ซ่ึงเปน
เร่ืองที่สําคัญมากตอความ

สนใจใฝรูและตอศักยภาพใน
การแสวงหาความรูของนิสิต 

 
 
 
 
 
 

ไมมีเคร่ืองมือในการ
ประเมินอาจารยที่เปนแบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้ง
องคกร 
และระบบ กระบวนการ
ขอมูลปอนกลับมายัง
คณาจารยผูสอน  

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร 

สงผลกระทบตอระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเปนไปตาม
แนวทางที่กาํหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

ปานกลาง จัดทําระบบเคร่ืองมือในการ
ประเมินอาจารยที่เปนแบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร ( 
Online ) เพื่อใชในการ
ประเมินการสอนของอาจารย
แตละทาน และแตละรายวิชา 
และนําผลการประเมินมา
ประมวลผลและทํารายงาน 
เพื่อเปนขอมูลปอนกลับไปยัง
อาจารยแตละทาน และนํามา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน 

สํานักทะเบียน
และวัดผล 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

 RF7 เพื่อใหผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ทั้งนี้เนื่องจากเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่แสดงถึงความ
เปนผูนําทางความคิด 
ความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ การนําเสนอผลงาน 
มีทักษะในการวิจยั ทักษะ
และภูมิปญญาในฐานะ
นักวิชาการและนกัวิชาชีพขั้น
สูง 

มจร. ไมมีแผนดําเนินการ
ในการพัฒนาบทความ 
วารสาร ใหเปนมาตรฐาน
และรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย เกิดขอจํากัด
ในการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ และเกณฑการ
ประเมินไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร 

สงผลกระทบระดับ
ความสําเร็จในการ
สงเสริมและผลักดันใหผล
งานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร   

ต่ํา จัดทําแผนพัฒนาให
มหาวิทยาลัย เปนศูนยกลาง
ในการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเปนแหลง
สนับสนุนใหผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ตีพิมพผลงานมากยิ่งขึ้นกวา
ตองพึ่งพิงจากแหลงตีพิมพ
ภายนอกอยางเดียว เพื่อให
ผลงานแพรหลายในวงกวาง  
( 2) อาจารยผูรับผิดควรจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอม
นิสิตระหวางการศึกษา เชน 
การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชวิจัยเปน (Research 
Based Learning) เพื่อ
ตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ซ่ึงเปนตัวบงชี้
คุณภาพวิทยานิพนธที่เปนที่
ยอมรับทางดานวิชาการ การ
พัฒนาอาจารยใหมีงานวิจยั 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษา   
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร RF 
การกําหนดวตัถุประสงค/
เปาหมายของภารกิจหลัก 

ปจจัยเสีย่ง 
   (เน่ืองจาก ) 

ความเสี่ยง  
 ( ทําให ) 

ผลกระทบตอเปาหมาย  
( สงผลให ) 

ระดับความเสี่ยง
(คุณภาพ) 

การตอบสนองความเสีย่ง  
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
รองอธิการบดีที่

กํากับดแูล 

( 3 ) อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธและนิสิตควร
รวมกันวางแผนการพัฒนา
ผลงาน ตลอดจนการตีพิมพ
ผลงานใหสอดคลองกับ
ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  
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 สวนที่ ๘ แนวทางการถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงลงสูการปฏิบตั ิ  
 
แนวทางการถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สําหรับปการศีกษา ๒๕๕๘         

ลงสูการปฏิบัติมีแนวทางท่ีจะดําเนินการ ดังนี้ 
1. ดําเนินการสงแผนการตอบสนองความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก

จัดทํารายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการระบุแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan ) แผนการตอบสนองความเสี่ยง หรือกิจกรรมซ่ึงสอดคลองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย (แบบฟอรม MCU_RM ๒ ) 

2. ดําเนินงานชี้แจงเปนรายหนวยงานเพ่ือใหมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย สําหรับปการศีกษา ๒๕๕๘ เพ่ือใหผูรับผิดชอบระดับสถาบัน และระดับหนวยงาน ดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงท่ีกําหนด เพ่ือนําผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานมาประเมิน
การบรรลุผลตามตัวชี้วัดในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

3. สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สําหรับปการศีกษา ๒๕๕๘  ผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ ไดแก อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผูบริหาร เปนตน 
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   สวนที่ ๙ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
 

• การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว    จะตองมีการรายงานและ

ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง หรือฝายบริหารทราบตามแบบรายงาน ท้ังนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลท่ีตอง
ติดตามหรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 
2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง   (Separate Monitoring)   เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป  

2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring)   เปนการติดตามท่ีรวมอยูใน
การดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน 

 

• การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ผูจัดทําระบบการจัดการความเสี่ยง      จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจําปตอผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหม่ันใจวามหาวิทยาลัย มีการ
บริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสมเพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความ
เสี่ยง  (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับ
ได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ   (Residual 
Risk)   อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการ
ดําเนินงาน 

 

• การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง     เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก

ข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเปนประจําอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ๑  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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1 สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 



                   เนือ้หาการนําเสนอ (Agenda) 2 

 การบริหารความเส่ียง คืออะไร  

3 

1 

 ระบบการบริหารความเส่ียง มจร 

 ปัจจยัความเส่ียง วทิยาลัยสงฆ์นครลาํปาง 

2 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 



1. การบริหารความเส่ียงคืออะไร ? 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

ความเส่ียงคืออะไร? 

Risk 
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 คือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ และ มีผลกระทบ ทาํให้

เกิดความเสียหายหรือทาํใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายของ....... 

ความเส่ียงคอือะไร? 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

Risk is the potential of losing something of value, 
weighed against the potential to gain something of 
value. Values (such as physical health, social 
status, emotional well being or financial wealth) can 
be gained or lost when taking risk resulting from a 
given action, activity and/or inaction, foreseen or 
unforeseen. Risk can also be defined as the 
intentional interaction with uncertainty. 

 "Risk Management - An Analytical Study" . IOSR 
Journal of Business and Management. Feb 2014. 
pp. 83–89. Retrieved 6 June2016. 

http://iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol16-issue3/Version-3/K016338389.pdf
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

อดตี-ปจัจบุนั อนาคต 

ปัญหา ความเส่ียง 
ปัญหา ความเส่ียง 

แก้ไข ป้องกัน 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

ปจัจบุนั อนาคต 

ความเส่ียงจะเกดิเมือ่ตั้งเป้าหมาย 



Internal Control 
 

Weak of  Control 
Internal Risk Factor  

Risk Factor 
 

Risk Factor 
 

Risk Factor 
 

Risk Factor 
 

Risk 
Management 

 

*Objective  > Safety* 

Internal Control 
&  

Risk Management 
 

 
 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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 คือ การบริหารปจัจยัและการควบคุมกิจกรรมรวมท ัง้กระบวนการ

ดาํเนินงานต่างๆ โดยลดมลูเหตทุีจ่ะทาํใหอ้งคก์รเกดิความเสยีหาย เพือ่ให ้

ระดบัและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดบัที่

องคก์ารยอมรบัได ้ประเมนิได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ย่างมรีะบบ 

โดยคาํนงึถงึการบรรลเุป้าหมายขององคก์ารเป็นสาํคญั 

รบัรู ้จาํกดั ควบคมุ มูลเหต ุเพื่อลดโอกาสเกดิและปรมิาณความเสยีหาย 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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1)    สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 สภาพแวดลอ้มในองคก์ร เช่น วฒันธรรมองคก์ร นโยบายของ

ผูบ้ริหาร แนวทางการปฏิบติังานบุคลากร กระบวนการทาํงาน ระบบ

สารสนเทศ ระเบียบ เป็นตน้ เป็นพื้นฐานสาํคญัในการกาํหนดทิศทางกรอบ

การบริหารความเส่ียง 

2)    การกาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

 องคก์รตอ้งพิจารณากาํหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง ให้

มีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้เพื่อ

วางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน และเหมาะสม 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  

มี 8 องคป์ระกอบ 
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3)    การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

 รวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจยัเส่ียงท่ีเกิด

จากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบติังาน การเงิน 

ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบญัชี ภาษีอากร เพ่ือทาํความเขา้ใจต่อ

เหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือใหผู้บ้ริหารสามารถพิจารณากาํหนดแนวทางและ

นโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4)    การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

 จาํแนกและพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงท่ีมีอยู ่โดยการประเมิน

จากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเส่ียง

ไดท้ั้งจากปัจจยัความเส่ียงภายนอกและปัจจยัความเส่ียงภายในองคก์ร 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  

มี 8 องคป์ระกอบ 
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5)    การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

 หลงัจากบ่งช้ีความเส่ียงขององคก์รและประเมินความสาํคญัของความ

เส่ียงแลว้ จะตอ้งนาํความเส่ียงนั้นไปดาํเนินการตอบสนองดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

องคก์รยอมรับได ้

6)    กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 กาํหนดกิจกรรมและการปฏิบติัท่ีกระทาํเพื่อลดความเส่ียง และทาํให้

การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  

มี 8 องคป์ระกอบ 
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7)    สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

 ตอ้งมีระบบสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ

เป็นพื้นฐานท่ีจะนาํไปพิจารณาดาํเนินการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตาม

กรอบและขั้นตอนการปฏิบติัท่ีองคก์รกาํหนด 

8)    การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 ตอ้งมีการติดตามผลเพื่อทราบถึงผลการดาํเนินการวา่มีความเหมาะสม

และสามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  

มี 8 องคป์ระกอบ 
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ถ่ายโอน 

ปฏเิสธ ยอมรับ 

ลดขนาด 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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 พิจารณาจาก ความน่าจะเป็นไปได้(Likelihood) ท่ีจะ

เกิดข้ึน และ ผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมาย กลยุทธ์และ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร  

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

             ความน่าจะเป็นไปได ้x ผลกระทบ 



18 

ความน่าจะเป็นไปได ้x ผลกระทบ 
ความน่าจะเป็นไปได ้ x ผลกระทบ รวมคะแนนความเสีย่ง 

1 X 5 5 

2 X 4 8 

3 X 3 9 

4 X 2 8 

5 X 1 5 

1 = นอ้ยท่ีสุด ...  5 = มากท่ีสุด 

Example 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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ความน่าจะเป็นไปได ้x ผลกระทบ 
ความน่าจะเป็นไปได ้ x ผลกระทบ รวมคะแนนความเสีย่ง 

1 X 5 5 

2 X 4 8 

3 X 3 9 

4 X 2 8 

5 X 1 5 

1 = นอ้ยท่ีสุด ...  5 = มากท่ีสุด 

Example 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

 ระบบการบริหารความเส่ียง 



แนวคดิความเสีย่งกบัการดาํเนินการตามยุทธศาสตร ์ 

มจร 

ในปัจจุบนั 
วสัิยทศัน์ มจร  

ปัจจุบัน เราอยู่ ณ จุดไหน  
ในอนาคต  

เราต้องการไปสู่ จุดไหน  

 ยุทธศาสตร์ 

เราจะไปสู่จุดน้ันได้อย่างไร 

                การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ 

ปัจจัยเส่ียง 
ความเส่ียง ความเส่ียง 

เราจะต้องทําหรือปรับเปลีย่น อะไรบ้าง 

 เพือ่ไปถงึจุดน้ัน 

 แผนงาน / 

โครงการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

แผนงาน / 

โครงการ 

แผนงาน / 

โครงการ 
วส.นครลาํปาง 

วสัิยทัศน์ 

วส.นครลาํปาง 

ความเส่ียง 



โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ของมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มงานบริหารความเส่ียง 
สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                 
ประจาํส่วนงาน วข. วส.  

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

ระดบันโยบาย 

ระดบัปฏิบติั 



S2 
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S3 

S1 

S4 

S5 

         การทะนุบาํรุงพระพทุธศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5         พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

         การผลิตบณัฑิตและการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

         และมาตรฐาน 
         ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ 

         การวจิยัทางพระพุทธศาสนานานาชาติ 
         การบริการวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่ชุมชน 

         และสังคมระดบัชาติและนานาชาติ 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 



F 

24 

C 

O 

E 

S 

         ความเสีย่งดา้นเหตกุารณภ์ายนอก   

O 

F 

C 

E 

S          ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

          ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  
          ความเส่ียงดา้นการเงิน  
          ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

ประเภทความเส่ียง 5 ด้าน 
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RF : Risk Factor  คอื ปัจจัยความเส่ียง     

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

ดานการปฏิบัติงาน 

RF   
๑ 

RF   
๓ 

RF  
๔ 

RF   
๖ 

RF   
๗ 

RF 
๑๐ 

RF   
๑๒ 

RF  
๑๔ 

ดานการเงิน 

RF    
๕ 

ดานเหตุการณภายนอก 

RF 
๑๖ 

ดานกลยุทธ 

RF 
๑๗ 

สนง.
วิชาการ 

สนง.
วิชาการ 

สนง.
วิชาการ 

สนง.
วทิยาลัย 

สนง.
วทิยาลัย 

สนง.
วิทยาลัย 

สนง.
วิทยาลัย 

สนง.
วิทยาลัย 

สนง.
วิทยาลัย 

สนง.
วิทยาลัย 

สนง.
วทิยาลัย 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 



28 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน rm.mcu.ac.th 



เป้าหมายองคก์รมีอะไรบา้ง? 
ตอ้งทาํอะไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น? 

ถา้ไม่บรรลุเป้าหมาย องคก์รจะเป็นอยา่งไร? 
อะไรเป็นปัจจยัท่ีจะขดัขวางไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น? 





เป้าหมาย วส.ลาํปาง มีอะไรบา้ง? 
ตอ้งทาํอะไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น? 

ถา้ไม่บรรลุเป้าหมาย วส.ลาํปางจะเป็นอยา่งไร? 
อะไรเป็นปัจจยัท่ีจะขดัขวางไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น? 



ตวัอย่างแผนบรหิารความเสีย่ง 
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ตดิต่อเรา 

rm.mcu.ac.th 

กลุ่มงานบริหารความเส่ียง สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

            ห้อง ๒๐๘ ชัน้ ๒ อาคารสาํนักงานอธิการบดี 

          ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ภายใน ๘๗๘๖ 

          rm.mcu@hotmail.com  

          http://rm.mcu.ac.th/ 

          กลุ่มงานบริหารความเส่ียง มจร 

                    ID Line :@rmmcu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก  ๓  ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
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ภาพกิจกรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มจร 
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