แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”
๒. ชื่อหน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สานักงานตรวจสอบภายใน
๔. ความสอดคล้องกับ
๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ ข้อที่ ๒๒ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลวิชาการและการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผลผลิต :  ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจาเป็น
มหาวิทยาลัยได้วางระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การ
กาหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติ งานตลอดจนการใช้ทรัพ ยากรต่างๆ อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้
สภาวะการดาเนิน งานของทุ กๆ องค์ กรล้ว นมี ค วามเสี่ย ง ความไม่แน่ นอนที่จะส่ งผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดย
การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกาหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยต้องคานึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๗.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๗.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน และจัดลาดับปัจจัยความเสี่ยง เพื่อจัด
กิจกรรมควบคุม เพื่อลด และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๗.๓ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

๒

๘. ลักษณะกิจกรรม
๘.๑ การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง
๘.๒ การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) การวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน
จัดลาดับปัจจัยความเสี่ยง และกระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
๘.๓ ติดตามผลการดาเนินงาน นาเสนอการระบุ วิเคราะห์ จัดลาดับปัจจัยความเสี่ยง และ
แผนบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยง
๙. ผลการดาเนินการ
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จานวนเป้าหมายของโครงการทีต่ ั้งไว้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด
แบ่งเป็น (แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น
ผู้บริหาร
อาจารย์
บุคลากรสายปฏิบัติการ
อืน่ ๆ(อัตราจ้าง)

๘๗
๘๖

รูป/คน
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕

๑๗
๑๒
๔๙
๘

รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๖
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๕
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๗
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐

๙.๒ เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ๘๐ รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
- ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
รายการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากร
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้
รวม

จานวน

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

X
๔.๑๗
๔.๐๔
๔.๒๗
๔.๑๑
๔.๒๐

S.D.
.๕๙
.๔๘
.๕๙
.๕๘
.๕๖

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

๓

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน
ให้มีการอบรม หรือทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปตามส่วนงาน เพื่อสร้าง
กิจกรรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง กับบุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ
- ต้องการให้มกี ารจัดโครงการแบบนี้อกี คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของผู้ทาแบบประเมินทัง้ หมด
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๑) จัดทาวารสาร เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง
๒) จัดทาตัวอย่างให้มีหลายมิติมากขึ้น เพื่อประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
๙.๓ เชิงเวลา
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๐. งบประมาณดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 งปม.แผ่นดิน
 งปม.รายได้
 งปม.อืน่ ๆ ...........................
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. กิจกรรมการดาเนินงาน
๑) การเตรียมงานเบื้องต้น
๒) การออกหนังสือนิมนต์/เชิญ
๓) การเดินทางและการต้อนรับ
๔) สถานที่ (สถานที่พัก และสถานที่จัดงาน)
๕) เอกสารและอุปกรณ์ห้องประชุม/จัดกิจกรรม
๖) การลงทะเบียนประจาวัน
๗) การบันทึกภาพและเสียง
๘) เกียรติบัตร
๙) ของที่ระลึก
๑๐) อาหาร
๑๑) การประเมินโครงการ
๑๒. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
๓. ติดต่อประสานงาน
๔. ดาเนินการตามโครงการ
๕. สรุปผลการดาเนินงาน
๖. ส่งรายงานสรุปผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔

๑๓. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม ๑ และห้องประชุม ๒
อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
๑) บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีความรู้และ
เข้ าใจ การระบุ วิ เคราะห์ จั ด ลาดั บปั จ จัย ความเสี่ ยง เพื่ อ จัด กิ จกรรมควบคุ ม เพื่อ ลด และป้ องกั น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๒) ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาส่วนงาน
๓) ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถนา
ผลการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา
ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา
ขาดแนวทาง และเครื่องมือการวิเคราะห์อุปสรรค สร้ า งระบบและกลไก การบริ ห ารความเสี่ ย ง
หรือสแกนกระบวนการทางาน (Workflow) ว่า มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย และ
ขั้น ตอนไหน ส่ง ผลให้ไ ม่ส ามารถดาเนิ น การตาม จัดทาแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ และให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ
๕ ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
๑) ขาดแผนการกากับ ติดตาม ทาให้ไม่สามารถรับรู้ ความก้าวหน้าของรายละเอียดกิจกรรม
การดาเนินงาน ว่าล่าช้ากว่ากาหนดหรือไม่
๒) การวางรูปแบบและองค์ประกอบกระบวนการเป็นแบบหลวม ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม
ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ผิดพลาดในการสื่อสาร และเป็นปัญหาในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
๓) ขาดความเอาจริงเอาจังและใส่ใจ worst case scenario ของโครงการ จึงไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้าเพียงพอ

๕

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะนาผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจ
อื่นๆของมหาวิทยาลัยอย่างไร
๑) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการ
๒) มีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบ สอบทาน
และติดตามเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
๓) นาการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุง
ระบบงาน
(นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร)
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สานักงานตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รก.ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนก่อนนาส่ง

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
๑) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
๒) สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๓) รายละเอียดการใช้จ่ายตามโครงการ(ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ)
๔) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
๕) กาหนดการโครงการ
๖) ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป)
๑๐) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมี
หลักฐานข้อนี้)
๑๑) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ…………………………………………….

