
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําสวนงาน สถาบันภาษา

ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบนัภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



คํานํา

จากการประชุมระดมความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ “บริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ภาษา” เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน โดยการ
ระดมความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีอาจเปนมูลเหตุของการเกิดความเสียหายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ
ของสถาบัน  ในคราวประชุมระดมความเห็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูเขารวมประชุมได
วิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยความเสี่ยงของสถาบันภาษา พบวา ความเสี่ยงในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ๒ ดาน
คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation : O) และความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic ricks : S) มีปจจัย
ความเสี่ยง ๔ ปจจัย ดังนี้

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๑ : บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมี
ประสิทธิภาพ

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๒ : ขาดนวัตกรรม ตํารา คูมือ ในการเรียนการสอนภาษา
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๓ : บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๔ : ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอดแผนไปยัง

บุคลากรอยางเปนระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน เพ่ือลดและปองกันความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยมุงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในดานของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากร
สถาบันภาษาหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ผูเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังเปนประโยชนตอการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตอไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจําสวนงาน สถาบันภาษา



บทสรุปผูบริหาร

๑. ความเปนมา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีคําสั่งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนรองประธาน และมีผูบริหารและ
บุคลากรสถาบันภาษา เปนกรรมการและเลขานุการ

จากการประชุมระดมความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ “บริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ภาษา” เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน โดยการ
ระดมความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีอาจเปนมูลเหตุของการเกิดความเสียหายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ
ของสถาบัน  ในคราวประชุมระดมความเห็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูเขารวมประชุมได
วิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยความเสี่ยงของสถาบันภาษา พบวา ความเสี่ยงในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ๒ ดาน
คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation : O) และความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic ricks : S) มีปจจัย
ความเสี่ยง ๔ ปจจัย ดังนี้

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๑ : บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมี
ประสิทธิภาพ

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๒ : ขาดนวัตกรรม ตํารา คูมือ ในการเรียนการสอนภาษา
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๓ : บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๔ : ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอดแผนไปยัง

บุคลากรอยางเปนระบบ

๒. สรุปผลการดําเนินงาน

๒.๑ การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงประจําสวนงาน สถาบันภาษา

จากการประชุมระดมความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ “บริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ภาษา” ไดวิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยความเสี่ยงของสถาบันภาษา พบวา ความเสี่ยงในปการศึกษา ๒๕๕๘
มี ๒ ดาน คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation : O) และความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic ricks : S)
มีปจจัยความเสี่ยง ๔ ปจจัย เปนกรอบในการทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ดังนี้



๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (เปรียบเทียบกอน – หลัง การบริหารความเสี่ยง)

จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง เม่ือไดประเมินผลคาความเสี่ยง โดยคํานวณจาก คาโอกาส
ความเสี่ยง x คาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พบวา มีปจจัยความเสี่ยงท่ีอยูระดับสูง จํานวน ๔ องคประกอบ ดังนี้

ปจจัยความเสียง
(Risk Factor)

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได

กอนการบริหารความเสี่ยง หลังการบริหารความเสี่ยง

RF ๑ ๙ ๘ ๖

RF ๒ ๙ ๖ ๖

RF ๓ ๑๒ ๖ ๖

RF ๔ ๑๕ ๑๒ ๖

RF ๑ คือ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมีประสิทธิภาพ
RF ๒ คือ ขาดนวัตกรรมตําราคูมือในการเรียนการสอนภาษา
RF ๓ คือ บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี
RF ๔ คือ ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอดแผนไปยังบุคลากรอยาง

เปนระบบ

๓. ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานพบวา จากการท่ีสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสงผลใหการปฏิบัติงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึน
ตามลําดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แตถึงกระนั้นก็พบวา ปจจัยความเสี่ยง ๒ ปจจัย คือ บุคลากรขาดความ
เช่ียวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ และ ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และการถายทอดแผนไปยังบุคลากรอยางเปนระบบ ท่ียังมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับท่ีสูงกวา
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตอไป โดย
เห็นสมควรดําเนินการดังตอไปนี้

ท่ี สวนงาน
ยุทธศาสตรท่ี จํานวนปจจัยเสี่ยง (ดาน)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ O F C E S
๑ สถาบันภาษา √ √ ๓ - - - ๑

รวม ๒ ยุทธศาสตร ๒ ดาน คือ
ดานการปฏิบัติงาน และดานกลยุทธ



๑. กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ภายในสถาบัน

๒. สนับสนุนการเพ่ิมทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร ท้ังในลักษณะของการฝกอบรมผาน
โครงการดานภาษา การจัดใหอาจารยตางชาติประจําสถาบันหมุนเวียนการสอนแกบุคลากรและ
การสนับสนุนทุนใหบุคลากรไปเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถาบันรวมกัน
และถายทอดใหบุคลากรไดรับทราบเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป



สารบัญ
หนา

คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
บทท่ี ๑ บทนํา

๑.๑ ชื่อสวนงาน ท่ีตั้ง ๑
๑.๒ ประวัติความเปนมาโดยยอ ๑
๑.๒ ปณิธาน คานิยมหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ Motto ของสถาบัน ๒
๑.๓ โครงสรางการบริหารสถาบัน ๔

บทท่ี ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน
๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค ๕
๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปจจัยความเสี่ยง ๕
๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ๖
๒.๔ จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๑๒
๒.๕ ดําเนินงานตามแผนฯเสี่ยง และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด ๑๒

บทท่ี ๓ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน ๑๓

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ คําสั่งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๒/๒๕๕๘

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสถาบันภาษา
ภาคผนวก ๒ ตารางเกณฑการวิเคราะหประเมินปจจัยความเสี่ยง คา L และ คา I
ภาคผนวก ๓ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสี่ยง ประจําสวนงานสถาบันภาษา ปการศึกษา ๒๕๕๘
ภาคผนวก ๔ แบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก ๕ แบบฟอรม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผน

ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก ๖ แบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

บริหารความเสี่ยง ประจําสวนงาน สถาบันภาษา ปการศึกษา ๒๕๕๘



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๑

บทที่ ๑
บทนํา

๑. ช่ือสวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ

๑.๑) ช่ือสวนงาน ท่ีตั้ง

ช่ือสวนงาน : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีตั้ง : หอง D๔๐๐ ชั้น ๔
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

๑ .๒ ) ประวัติความเปนมาโดยยอ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
โดยในระดับนานาชาตินั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากชาวพุทธท่ัวโลกให
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกมาโดยตลอด  อีก
ท้ังชาวพุทธท่ัวโลกมีมติใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก ทําใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
โลกในอนาคตดังจะเห็นไดจากการท่ีมหาวิทยาลัยกําลังจัดวิททยาลัยพุทธศาสนนานาชาติข้ึน ในระดับภูมิภาค
คือ ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีโครงการความรวมมือท่ีสําคัญกับกลุมประเทศอาเซียน เชน การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังของอาเซียนและของโลก ท้ังนี้ไดกอใหเกิดความรวมมือตางๆ เชน สมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU) และศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาลุมแมน้ําโขง (Mekhong for Buddhist Studies Center: MBSC)

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการยอมรับวาเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลกท่ีสําคัญแหงหนึ่ง ท้ังนี้โดยอางอิงจากจํานวนนิสิตชาวตางประเทศท่ีใหความสนใจเขา
ศึกษาตอท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป

ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมจากดําเนินตามนโยบายดังท่ีกลาวมา ทําใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาดานภาษาตางประเทศใหแกบุคลากร ตลอดจนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยท้ังนี้โดยไดริเริ่มเสนอการจัดตั้งสถาบันภาษาครั้งแรกตั้งแตป ๒๕๕๐ ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๑๐๐.๒/
๙๒๐ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องเสนอขออนุมัติโครงการตั้งศูนยภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (MCU-LC) และไดรับความเห็นชอบตามมติของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยท่ีประชุมไดใหเปลี่ยนชื่อสวนงานศูนยภาษา
มจร เปนสถาบันภาษา มจร
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โดยวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันภาษาเบื้องตนนั้นประกอบไปดวยวัตถุประสงคหลักๆ ดังนี้คือ
๑. เพ่ือจัดการสอบวัดความรูดานภาษา และใหบริการทดสอบเทียบความรูความสามารถและทักษะ

ในการใชภาษา ตลอดจนการแปลเอกสาร และขอมูลทางวิชาการอ่ืนๆท่ีเปนภาษาตางประเทศ
๒. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาและฝกอบรมภาษาแกบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และ

ประชาชนท่ัวไป
๓. เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา พัฒนาและฝกอบรมภาษากับองคกร

การศึกษาเพ่ือรองรับกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติท้ังในประเทศและตางประเทศ
๔. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานภาษาแกบุคลากร นิสติของมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป
๕. เปนแหลงรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
๖. เปนศูนยกลางในการพัฒนาภาษาของคณาจารย และนิสิตสวนกลางและภูมิภาค
๗. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๑.๓) ปณิธาน คานิยมหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ Motto ของสถาบันภาษา

ปณิธาน
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม

คานิยมหลัก (Core Values)
Truth ยึดม่ันในความจริง
Trust ตั้งม่ันในความไวใจ
Team เชื่อม่ันในความเปนทีม
Training มุงม่ันในการพัฒนางาน

วิสัยทัศน
สถาบันภาษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานดานภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
 จัดการเรียนการสอนดานภาษา
 พัฒนางานวิจัยดานภาษา
 ใหบริการวิชาการดานภาษา
 ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย
๑. ระบบการบริหารจัดการสถาบันภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ
๒. การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. องคความรูดานภาษาท่ีไดจากการวิจัย
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๔. การบริการวิชาการดานภาษาแกสังคมท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
๕. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล

Motto
Languages Change Lives ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได
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กลุมงานบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการประจํา
สถาบนัภาษา

๑. นักจัดการงานท่ัวไป
(๒)
๒. นักจัดการงานท่ัวไป

อัตราจาง (๑)

อธิการบดี

รองอธิการบดฝีายวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ผูอํานวยการสวนวิชาการผูอํานวยการสวนงานบริหาร

กลุมงานแผนงาน

๑. นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน (๑)

๒. นักจัดการงานท่ัวไป
(อัตราจาง (๑)

อาจารยประจําสถาบัน

อาจารยประจาํหลักสูตร
ภาษาอื่นๆ (๑)

อาจารยประจาํหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (๖)

อาจารยประจาํหลักสูตร
ภาษาไทย (๓)

กลุมงานจัดการศึกษา กลุมงานบริการวิชาการ

๑. นักจัดการงานท่ัวไป (๒)
๒. นักจัดการงานท่ัวไป

อัตราจาง (๒)

๑. นักวิชาการศึกษา (๒)
๒. นักจัดการงานท่ัวไป

อัตราจาง (๒)
๓. บรรณารักษ (๑)

ผูอํานวยการสถาบันภาษาคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๑.๔ โครงสรางการบริหารสถาบัน
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บทที่ ๒
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค

๒.๑.๑ ระบุ วิเคราะห และจัดลําดับปจจัยความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน จนสงผลใหไมสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีกําหนดไว

๒.๑.๒ จัดทํากิจกรรมควบคุมเพ่ือลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
๒.๑.๓ สรางกระบวนการปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และแนวคิดเชิงระบบท่ีสามารถ

เชื่อมโยงทุกกระบวนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
๒.๑.๔ เสริมสรางการเรียนรูรวมกัน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหมีความ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริงเพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังไดอยางถูกตองตัวอยางปจจัยเสี่ยง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว

จากการประชุมระดมความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสถาบันภาษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ “บริหารความเสี่ยง
ของสถาบันภาษา” เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน
โดยการระดมความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีอาจเปนมูลเหตุของการเกิดความเสียหายในการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ของสถาบัน ในคราวประชุมระดมความเห็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูเขารวมประชุมได
วิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยความเสี่ยงของสถาบันภาษา พบวา ความเสี่ยงในปการศึกษา ๒๕๕๘ มี ๒ ดาน
คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation : O) และความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic ricks : S) มีปจจัย
ความเสี่ยง ๔ ปจจัย ดังนี้

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๑ : บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมี
ประสิทธิภาพ

ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๒ : ขาดนวัตกรรม ตํารา คูมือ ในการเรียนการสอนภาษา
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๓ : บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๔ : ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอดแผนไปยัง

บุคลากรอยางเปนระบบ



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๖

๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง

เปนการนําปจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส (Likelihood: L) ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆและ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย(Impact : I) จากความเสี่ยงเพ่ือใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ี
แตกตางทําใหสามารถกําหนดกิจกรรมควบคุมปจจัยความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไวขางตน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนระดับการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงท้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood: L) วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะ
เกิดข้ึนมากนอยเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I ) ท่ีมีผลตอมหาวิทยาลัยวามี
ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

โอกาสเกดิขึน้นอยมาก
หรือไมนาจะเกดิขึน้

โอกาสเกดิขึน้นอย
หรืออาจเกดิขึน้ได

โอกาสเกดิขึน้ปานกลาง
หรือเป็นไปไดที่จะเกดิขึน้

โอกาสเกดิขึน้สูง
หรือเป็นไปไดที่จะเกดิขึน้

สูง

โอกาสเกดิขึน้สูงมาก
หรือมีความแนนอนที่จะ

เกดิขึน้
1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก
ผลกระทบรุนแรงนอยมาก
หรือมีความสาํคัญนอย

มาก

ผลกระทบรุนแรงนอย
หรือมีความสาํคัญนอย

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสาํคัญปานกลาง

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสาํคัญมาก

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสาํคัญมากท่ีสุด

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

ผลกระทบ(Impact: I)

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 5โอก
าสท
ีจ่ะเ
กดิ
คว
ามเ
สีย่
งL
ike
liho
od
(L)



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๗

หมายเหตุ :

ระดับความเสี่ยง คาชวงคะแนน สัญลักษณระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low : L ) = ๑ - ๓ L
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M ) = ๔ - ๗ M
ระดับความเสี่ยงสูง ( High : H ) = ๘ – ๑๔ H
ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme : E ) = ๑๕ – ๒๕ E

เกณฑการประเมินคาความเสี่ยง ( คาโอกาสความเสี่ยง : L และคาผลกระทบ : I )
เกณฑการประเมินความเสี่ยง
เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)
คาโอกาสเกิดตอปจจัยความเสี่ยงท้ัง ๓ ปจจัย
ปจจัยความเสี่ยงท่ี ๑ : บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ คาโอกาสเกิด ( L)
๕ โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี

ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน
นาจะเกิดข้ึนในปนี้แนหรือ มี
ความนาจะเปนมากกวา
๘๐% ข้ึนไป

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึนทุกป

๔ โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเปนไป
ไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมี
ความนาจะเปนมากกวา
๖๐ - ๘๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๔ ป

๓ โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือ
เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับ
ปจจัย หรือความนาจะเปน
มากกวา๔๐ - ๖๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๓ ป

๒ โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจ
เกิดข้ึนได

ความนาจะเปนมากกวา
๒๐ - ๔๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๒ ป

๑ โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก
หรือไมนาจะเกิดข้ึน

ไมนาจะเกิดในปนี้ หรือมี
ความนาจะเปนนอยกวาหรือ
เทากับ ๒๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึนเพียง ๑ ป



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๘

เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )
คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเสี่ยงท่ี ๑ : บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ(I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ :KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเสี่ยง

๑ ระดับความสามารถดานภาษา จากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉลี่ยมากกวารอยละ ๗๐
ข้ึนไป

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัด ให มีการหมุนเวี ยนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาตโิดยรวมเฉลี่ยมากกวารอยละ ๗๐

๒ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๗๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัด ให มีการหมุนเวี ยนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๗๐

๓ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๖๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัด ให มีการหมุนเวี ยนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๖๐

๔ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัด ให มีการหมุนเวี ยนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐

๕ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัด ให มีการหมุนเวี ยนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๙

เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )

คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเสี่ยงท่ี ๒ : ขาดนวัตกรรม ตํารา คูมือ ในการเรียนการสอนภาษา

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเสี่ยง

๑ ๑. มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดครบท้ัง
๓ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตี พิมพจํานวน
๓ หลักสูตร

๒ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดอยาง
นอย ๒ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตี พิมพจํานวน
๒ หลักสูตร

๓ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตําราคูมืออยูระหวางการตรวจพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
๓.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดอยาง
นอย ๑ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตี พิมพจํานวน
๑ หลักสูตร

๔ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.อยูระหวางการดําเนินการจัดทําตนฉบับ

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒. รางโครงสรางเนื้อหาการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร

๕ ๑.ไมมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา

ไมมีการดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๘



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๑๐

เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )

คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเสี่ยงท่ี ๓ : บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเสี่ยง

๑ รอยละ ๑๐๐ ของเอกสารทางบัญชีและการเงิน
ไมพบขอผิดพลาด

ไมมีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพ่ือ
แกไข

๒ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพ่ือแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๒๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพ่ือ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๒๐

๓ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพ่ือแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๓๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพ่ือ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๓๐

๔ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพ่ือแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๔๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพ่ือ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐

๕ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพ่ือแกไขเกินกวารอยละ ๕๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพ่ือ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๑๑

เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )

คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเสี่ยงท่ี ๔ : ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการ
ถายทอดแผนไปยังบุคลากรอยางเปนระบบ

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเสี่ยง

๑ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้ง
ไว รอยละ ๑๐๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีตั้งไว
รอยละ ๑๐๐

๒ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้ง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีตั้งไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐

๓ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้ง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๗๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีตั้งไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๗๐

๔ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้ง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีตั้งไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐

๕ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้ง
ไว ไดนอยกวารอยละ ๖๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีตั้งไว
นอยกวารอยละ ๖๐

๒.๓.๓ การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
เม่ือสวนงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ(Likelihood: I) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact : I) ของปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ระดับความเสี่ยงซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหเพ่ีอประเมินปจจัยความเสี่ยง ท่ีชื่อวา Risk Matrix ทําใหทราบ
ถึงคาคะแนนระดับความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงตอไป

๒.๓.๔ การจัดลําดับปจจัยความเสี่ยง
เ ม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลวนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญและเหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) ท่ีประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยงโดยจัดเรียง
ตามลําดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ําและต่ํามากและนําความเสี่ยงท่ีไดวิเคราะหดังกลาวมาจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๑๒

๒.๔ จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
จัดทํากระบวนการแผนบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle หรือ Deming Cycleดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนด
หัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี ๒ D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนการ
วางแผน ในข้ันนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไมพรอมกับสื่อสาร
ใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบดวย

ข้ันตอนท่ี ๓ C (Check) คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําใหทราบวาการ
ปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม ตองทราบวาตรวจสอบ
อะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป

ข้ันตอนท่ี ๔ A (Act) คือ ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ
ซึ่งมีอยู ๒ กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวหากเปนกรณีแรกใหนํา
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก
ถาหากเปนกรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว เราควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมา
วิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป

๒.๕ ดําเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผูบริหารสูงสุดท่ีสังกัด

เม่ือดําเนินการครบถวนแลว นําเสนอผูบริหารสูงสุดประจําสถาบัน ลงนามรายงานผลการดําเนินงาน
ตอกลุมงานบริหารความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมวิเคราะหการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตอไป



แผนการบริหารความเสี่ยงประจาํสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปการศึกษา ๒๕๕๘:- หนา ๑๓

บทที่ ๓
การรายงานการบริหารความเสี่ยง

รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงาน ประกอบดวย
๓.๑ แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง

ประจําสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๒ แบบฟอรม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๓ แบบฟอรม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

ประจําสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๔แบบฟอรม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

ประจําสวนงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘



ภาคผนวก ๑
คําสั่งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ภาคผนวก ๒
ตารางเกณฑการวิเคราะห
การประเมินคาความเสี่ยง

(คาโอกาสความเสี่ยง : L และ คาผลกระทบ : I)



เกณฑการประเมนิคาความเสีย่ง ( คาโอกาสความเสีย่ง : L และคาผลกระทบ : I )
เกณฑการประเมินความเส่ียง
เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)
คาโอกาสเกิดตอปจจัยความเส่ียงทั้ง ๓ ปจจัย
ปจจัยความเส่ียงที่ ๑ : บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ คาโอกาสเกิด ( L)
๕ โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี

ความแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน
นาจะเกิดข้ึนในปน้ีแนหรือ มี
ความนาจะเปนมากกวา
๘๐% ข้ึนไป

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึนทุกป

๔ โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเปนไป
ไดท่ีจะเกิดข้ึนสูง

อาจเกิดข้ึนไดมาก หรือมี
ความนาจะเปนมากกวา
๖๐ - ๘๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๔ ป

๓ โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือ
เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน

อาจเกิดข้ึนได โดยข้ึนอยูกับ
ปจจัย หรือความนาจะเปน
มากกวา๔๐ - ๖๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๓ ป

๒ โอกาสเกิดข้ึนนอยหรืออาจ
เกิดข้ึนได

ความนาจะเปนมากกวา
๒๐ - ๔๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึน ๒ ป

๑ โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก
หรือไมนาจะเกิดข้ึน

ไมนาจะเกิดในปน้ี หรือมี
ความนาจะเปนนอยกวาหรือ
เทากับ ๒๐ %

ในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
เหตุการณเกิดข้ึนเพียง ๑ ป



เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )
คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเส่ียงที่ ๑ : บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ(I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ :KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง

๑ ระดับความสามารถดานภาษา จากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉล่ียมากกวารอยละ ๗๐
ข้ึนไป

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัดให มี การห มุนเ วียนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉล่ียมากกวารอยละ ๗๐

๒ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๗๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัดให มี การห มุนเ วียนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๗๐

๓ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๖๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัดให มี การห มุนเ วียนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๖๐

๔ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัดให มี การห มุนเ วียนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐

๕ ระดับความสามารถดานภาษาจากการทดสอบ
ของบุคลากรโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐

๑. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
๒ . จัดให มี การห มุนเ วียนบุคลากร ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําสถาบันภาษา
๓. ผลการทดสอบของบุคลากรหลังเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารยตางชาติโดยรวมเฉล่ียนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐



เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )
คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเส่ียงที่ ๒ : ขาดนวัตกรรม ตํารา คูมือ ในการเรียนการสอนภาษา

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง

๑ ๑. มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดครบท้ัง
๓ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตีพิมพ จํานวน
๓ หลักสูตร

๒ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดอยาง
นอย ๒ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตีพิมพ จํานวน
๒ หลักสูตร

๓ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.ตําราคูมืออยูระหวางการตรวจพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
๓.ตนฉบับเสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ ไดอยาง
นอย ๑ หลักสูตร

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒.ตนฉบับตํารา/คู มือ พรอมตีพิมพ จํานวน
๑ หลักสูตร

๔ ๑.มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา
๒.อยูระหวางการดําเนินการจัดทําตนฉบับ

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษาท่ีไดรับอนุมัติในกรอบการจัดสรรประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
๒. รางโครงสรางเน้ือหาการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร

๕ ๑.ไมมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดาน
ภาษา

ไมมีการดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๘



เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )
คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเส่ียงที่ ๓ : บุคลากรขาดทักษะดานการเงินและบัญชี

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง

๑ รอยละ ๑๐๐ ของเอกสารทางบัญชีและการเงิน
ไมพบขอผิดพลาด

ไมมีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อ
แกไข

๒ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพื่อแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๒๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๒๐

๓ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพื่อแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๓๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๓๐

๔ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพื่อแกไขนอยกวาหรือเทากับรอยละ
๔๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๔๐

๕ เอกสารทางบัญชีและการเงินพบขอผิดพลาด
และสงกลับเพื่อแกไขเกินกวารอยละ ๕๐

มีการสงคืนเอกสารทางบัญชีและการเงินเพื่อ
แกไขท้ังปการศึกษา ๒๕๕๘ นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ ๕๐



เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact : I )
คาผลกระทบตอระดับปจจัยความเส่ียงที่ ๔ : ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอด
แผนไปยังบุคลากรอยางเปนระบบ

ระดับ ความหมายคาผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI
ตามเปาหมายของแผนฯเส่ียง

๑ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีต้ัง
ไว รอยละ ๑๐๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีต้ังไว
รอยละ ๑๐๐

๒ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีต้ัง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีต้ังไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐

๓ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีต้ัง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๗๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีต้ังไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๗๐

๔ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีต้ัง
ไว มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีต้ังไว
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐

๕ โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนท่ีต้ัง
ไว ไดนอยกวารอยละ ๖๐

ผลการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปงบประมาณสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนท่ีต้ังไว
นอยกวารอยละ ๖๐



ภาคผนวก ๓
แบบฟอรม MCU_RM ๑ ระบุปจจัยความเสี่ยง
ประเมินคาความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง

ประจําสวนงาน สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปการศึกษา ๒๕๕๘



ภาคผนวก ๔
แบบฟอรม MCU_RM ๒

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง



ภาคผนวก ๕
แบบฟอรม MCU_RM ๓

บัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฎิบตังิานบริหารความเสี่ยง



ภาคผนวก ๖
แบบฟอรม MCU_RM ๔

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง
ประจําสวนงาน สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘


