แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สานักงานวิทยาเขตแพร่

ก

คำนำ
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดทาขึ้นมาเพื่อให้
วิท ยาเขตแพร่ มี ร ะบบในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยบริห ารปั จจั ย และควบคุ ม กิ จ กรรม รวมทั้ ง
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่วิทยาเขตแพร่ จะเกิดความเสียหาย ทั้งใน
รูปแบบของงบประมาณและทรัพย์สิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ประเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ และตรวจสอบได้ อ ย่ างมี ร ะบบโดยค านึ งถึ งการบรรลุ
เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตแพร่ ประจ าปี งบประมาณ 2564
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทา
ระบบและกลไกนั่นคือ คู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงประจาปี 2564 ผนวกกับผล
การประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในองค์ป ระกอบที่ 5 การบริห ารและการจัด การ ซึ่ งเป็ น แนว
ทางการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี พ.ศ. 2564
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
1.1 ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างบริหาร
บทที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจาส่วนงาน
2.1 นโยบายบริหาร
2.2 ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง
2.3 ประเมินความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
2.4 จัดทาแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
2.5 ดาเนินงานตามแผนฯเสี่ยง และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด
บทที่ 3 สรุปผลการบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ภาคผนวก 2 ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ค่า L และ ค่า I
ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ม MCU_RM 1 ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ปีการศึกษา 2564
ภาคผนวก 4 แบบฟอร์ม MCU_RM 2 แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก 5 แบบฟอร์ม MCU_RM 3 บัญชีตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก 6 แบบฟอร์ม MCU_RM 4 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ปีการศึกษา 2564
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บทสรุปผู้บริหำร
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงประจาปี 2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ย งตามกระบวนการบริห ารความเสี่ ยง โดยมีการกาหนดความเสี่ ยง ในด้านต่างๆ การกาหนด
วัตถุประสงค์ โดยมีกรอบด้านยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาวิทยาเขตแพร่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นตัวตั้ง มีการกาหนดข้อมูลพื้นฐาน
ของความเสี่ยง กาหนดเป้าหมาย กาหนดความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ กาหนดระดับ
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การจัดกิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดาเนินงาน
โดยการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาเขตแพร่ ด าเนิ น การภายใต้ แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยไว้ 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการองค์กร
โดยได้จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง 5 ด้าน ประกอบด้วย
O = Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
F = Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน
C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
E = External Risk ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
S = Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
โดยปั จ จั ย ความเสี่ ย งดังกล่ าว วิ ท ยาเขตแพร่ ได้ มี การวิเคราะห์ และจั ดล าดับ ความเสี่ ย ง
ซึ่งพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likeihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง (Impact) โดยอาศั ยเกณฑ์ มาตรฐานที่ ได้กาหนดไว้ ท าให้ ก ารตัดสิ น ใจ
จัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นวิทยาเขต ลาดับที่ 7 ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ รวมเวลากว่า 30 ปี
วิทยาเขตแพร่ ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา จนเข้าสู่แผนพัฒ นามหาวิทยาลัยระยะที่ 12
จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่
โดยยึดตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ในช่วงแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (2560 –2564) โดยกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาฯ เน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน ทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาวิทยาเขตแพร่ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
2) เพื่อให้วิทยาเขตแพร่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการบริห ารองค์กร กาหนดตัว ชี้วัด และค่าเป้าหมายแผนพัฒ นา
วิทยาเขตแพร่ และ ประเมินผลการบริหารของวิทยาเขตแพร่
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ ที่ดียิ่งขึ้น
5) เพือ่ ให้วิทยาเขตแพร่ มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิขาการ และ งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ
6) เพื่อให้วิทยาเขตแพร่ มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ

1.3 สุภำษิต ปณิธำน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่ เป็ น วิ ท ยาเขต ล าดั บ ที่ 7
ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย (ส่ วนกลาง) ดังนั้น ในแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที่ 12 นี้ วิทยาเขตแพร่ จึงได้ยึดถือ สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา และพันธกิจ ตามมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ส่ว นกลาง ยกเว้น วิสั ยทั ศน์ ที่กาหนดให้ แคบลงตามฐานะและภู มิ
ประเทศของวิทยาเขตแพร่ ดังนี้

๒

สุภำษิต
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ปณิธำนของมหำวิทยำลัย
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ปรัชญำมหำวิทยำลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักสาคัญ ใน
ฐานะสถาบัน อุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
การนาความรู้ ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นาไปสู่
การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้านดังนี้
๑) ผลิตบัณฑิต
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลกร ที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็ น ผู้มีคุณธรรมนาความรู้ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
2) วิจัยและพัฒนา
มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และ
สันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒ นา
คุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
3) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
มุ้งเน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนา
พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติ
4) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๓

มุ่งส่ งเสริ มการศึก ษาผสมผสานทางวัฒ นธรรมและการมี ส วนร่ว มในประชาคมโลก ด้าน
พระพุทธศาสนา โดยการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ เพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่าง
มีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็ นการสร้างวัฒ นธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
องค์กรและสังคม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในภาคเหนือ
ตอนบน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นางาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบารุง ศิลปวัฒ นธรรมให้ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

1.4 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd)
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับคะแนนความพึง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
1. เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ส่วนงานจัดการศึกษา
ศึกษาต่อ / วส.
คุณภาพบัณฑิตตามนว
ดาเนินการพัฒนาบัณฑิตให้ 2. เสริมหลักสูตรปริญญาตรี
ลักษณ์ และกรอบ
มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์
/ วส.
มาตรฐานคุณวุฒิ
และตามกรอบมาตรฐาน
3. เสริมหลักสูตรระดับ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตศึกษา / วส.
(TQF : HEd)
แห่งชาติ (TQF:HEd)
4. ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
2. จานวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิต / วส.
การยกย่องหรือได้รับรางวัล
ส่วนงานจัดการศึกษา
5. ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ระดับชาติ
พัฒนากลไกที่มี
บัณฑิตศึกษา/วส.
3. ร้อยละของนิสิตชาว
ประสิทธิภาพเพื่อเตรียม
6. ปฐมนิเทศนิสิตปริญาตรี /
ต่างประเทศที่สาเร็จ
ความพร้อมและพัฒนา
วส.

๔

การศึกษาตามหลักสูตรต่อ
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้
นิสิตชาวต่างประเทศที่
สาเร็จตามหลักสูตร
รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงาน
นิสิตต่างประเทศมีส่วนร่วม
หรือปฏิบัติศาสนกิจใน
ในการจัดกิจกรรมของ
องค์กรหรือหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศต่อบัณฑิต
ที่มีงานทาหรือปฏิบัติ
ศาสนกิจ

7. ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา /วส.
8. ปัจฉิมนิเทศนิสิต /วส.
9. ตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ /วส.
10. ศึกษาดูงานทุกสาขาวิชา
/ วส.
11. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
มาตรฐานคุรุสภา
/วส.
12. ฉลองนิสิตพุทธศาสตร
บัณฑิต /วส.
13. พัฒนาชมรมนิสิต / วส.
14. พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์
เก่า / วส.

เป้าประสงค์ 2 หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
5. ร้อยละของหลักสูตรที่
4. ปรับปรุงและพัฒนา
1. ประเมินหลักสูตร / วส.
ได้รับการปรับปรุงให้
หลักสูตรให้นาหลัก
2. เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์
บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนาไป
บัณฑิต /วส.
พระพุทธศาสนากับศาสตร์
ประยุกต์เชื่อมโยงกับ
3. พัฒนาศักยภาพการจัด
สมัยใหม่
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เกิด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ /
6. จานวนหลักสูตรที่ได้รับ
องค์ความรู้ในการพัฒนา
วส.
การพัฒนา และบูรณาการ
และสร้างความเข้มแข็ง
4. ส่งเสริมนิสิต ด้าน
หลักพระพุทธศาสนากับ
ของชุมชนและสังคม
พระพุทธศาสนา และ
ศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

๕

นวัตกรรม
7. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
จิตใจและสร้างชุมชนหรือ
สังคมให้เข้มแข็งและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

นาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
จิตใจและสร้างชุมชนหรือ
สังคมเข้มแข็งและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ท้องถิ่น /วส.
5. พุทธศาสตร์สงเคราะห์ /
วส.
6. ส่งเสริมความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง /วส.

เป้าประสงค์ 3 อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
8. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
1. พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ตาแหน่งทางวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาชีพบุคลากรสาย
9. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่
วิชาการ / วส.
บทความตีพิมพ์หรือ
กาหนด
เผยแพร่ระดับชาติและ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นานาชาติ
อาจารย์พัฒนาศักยภาพ
10. บัณฑิตมีคุณลักษณ์ที่พึง
เพื่อสร้างผลงานทาง
ประสงค์ตาม
นว
วิชาการโดยใช้เครือข่าย
ลักษณ์ 9 ประการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานและ
สถานศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
8. พัฒนากลไก ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะ
บัณฑิตตามนวลักษณ์ 9
ประการ
เป้าประสงค์ 4 ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

๖

ตัวชี้วัด
11. จานวนทรัพยากรการ
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละ
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาบัณฑิต
12. ระดับความพึงพอใจของ
นิสิต คณาจารย์ที่มีต่อ
ทรัพยากรการเรียนรู้
13. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก เพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์
9. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
11. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกเพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้

1.

2.

3.

4.

5.

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ / วส.
ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน / วข.
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่ / วช.
จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน /
วส.
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาประเทศ
เพื่อนบ้าน / วช.

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์ 5 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อ
การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
14. ร้อยละของผลงานวิจัย งาน 12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
1. พัฒนาห้องประกัน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
อาจารย์และนักวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ทางพระพุทธศาสนาเชิง
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
หน่วยวิจัย / วช.
บูรณาการที่ส่งผลต่อการ
และนวัตกรรมทาง
2. เผยแผร่ผลงานวิจัยและ
พัฒนาจิตใจและสังคมอย่าง
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณา
งานสร้างสรรค์ระดับชาติ
ยั่งยืน
การที่ส่งผลต่อการพัฒนา
/ วช.
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

๗

เป้าประสงค์ 6 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
15. ร้อยละของอาจารย์และ
13. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
1. เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งาน
และนักวิจัยเพื่อสร้าง
งานสร้างสรรค์ระดับชาติ /
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
วช.
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ในระดับชาติและ
วิชาชีพบุคลาการสาย
TCI
นานาชาติ
วิชาการ /วส.
16. จานวนผลงานวิจัย งาน
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 3. จัดทาวารสารบัณฑิตศึกษา
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ปริทรรศน์ มจร. วิทยาเขต
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
งานสร้างสรรค์และ
แพร่ /วช.
นานาชาติ
นวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ
15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนงานจัดทาวารสารและ
พัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน 1
16. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย
ในระดับชาติ
เป้าประสงค์ 7 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาจิตใจและสังคมทัง้ ในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
17. ร้อยละของผลงานวิจัย 17. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งานสร้างสรรค์และ
วิจัยพระพุทธศาสนาเชิง
จานวน 9 เรื่อง /วช.
นวัตกรรมที่ได้รับการ
บูรณาการโดยใช้การวิจัย 2. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
อ้างอิงหรือนาไปใช้
เชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ประโยชน์ในการพัฒนา
ร่วมกับชุมชน องค์กรใน
และวิจัย / วช.
จิตใจและสังคมใน
ประเทศ
ระดับชาติ
18. พัฒนาระบบสารสนเทศ

๘

18. ร้อยละของผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
จิตใจและสังคมใน
ระดับชาติ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
เชื่อมโยงเพื่อการอ้างอิง
และนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ
19. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
อาจารย์และนักวิจัยไทย
ดาเนินการร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับภำคเหนือ
ตอนบน
เป้าประสงค์ 8 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
19. ร้อยละของโครงการ
20. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1. พัฒนาคุณภาพของงานบริการ
วิชาการแก่สังคม / วช.
บริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการแก่สังคมที่
2. จัดการความรู้เพื่อเผยแผ่
ที่มีผลความพึงพอใจของ
ตอบสนองความต้องการ
พระพุทธศาสนา /วช.
ผู้รับบริการในระดับดี
ของชุมชนและยุทธศาสตร์
20. จานวนผลงานบริการ
ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม 3. เผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์ /วข.
วิชาการแก่สังคมที่ได้รับ 21. เร่งรัดการจัดทาแผนบริการ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
การยกย่องหรือได้รับ
วิชาการแก่สังคมให้
บริการวิชาการแก่สังคมกับการ
รางวัลในระดับ
ตอบสนองความต้องการ
เรียนการสอน / วช.
ภาคเหนือตอนบน
ของประเทศและเป้าหมาย
5. ปฏิบัติวปิ ัสสนากัมมัฏฐาน
21. จานวนรายวิชาที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรับประชาชนทั่วไป / วข.
การบูรณาการ
(SDGs)โดยการมีส่วนร่วม 6. ค่ายพุทธบุตร / วส.
การบริการวิชาการกับ
ของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 7. มหาจุฬารวมใจร้อยความรู้สู่
การเรียนการสอนที่
22. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้ง
ชุมชน / วส.
ส่งผลให้บัณฑิตมี
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน 8. อบรมการเรียนรู้งานศาสนพิธี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
การศึกษาพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย /วช.
ในภาคเหนือตอนบน

๙

เป้าประสงค์ 9 งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
9. สร้างขวัญและกาลังใจเพื่อ
ฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล / วส.
10. สอนธรรมศึกษาแก่นิสิต
คฤหัสถ์ / วช.
11. สอนภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา สาหรับนิสิต
ประชาชนทั่วไป /วช.
12. สวนสมุนไพรและแพทย์แผน
ไทย /วส.
13. จัดทาวารสารมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตแพร่ /วช.
14. ธรรมสัญจร / วส.
15. ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิ
การ / วช.
16. บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติ / วส.
22. ร้อยละบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ 23. ส่งเสริมและสนับสนุนงาน 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
การเรียนรู้จากการ บูรณา
บริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการแก่สังคมกับ
การการบริการวิชาการกับ
กับกระบวนการเรียนการ
การเรียนการสอน/วช.
การเรียนการสอนใน
สอนในรายวิชา การวิจัย
2. อบรมการเรียนรู้งานศาสน
รายวิชา
และทะนุบารุง
พิธีและวัฒนธรรมไทย/วช.
23. ร้อยละบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์
ศิลปวัฒนธรรม
3. สอนภาษาและวรรณกรรม
การเรียนรู้จากการ บูรณา
ล้านนาสาหรับนิสิต
การการบริการวิชาการกับ
ประชาชนทั่วไป/วช.
การเรียนการสอนการวิจัย
และการทะนุบารุง

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม
24. ร้อยละบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้จากการ บูรณา
การการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนกับการ
วิจัย
25. ร้อยละบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้จากการ บูรณา
การการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนกับการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในภำคเหนือตอนบน
เป้าประสงค์ 10 ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในภาคเหนือ
ตอนบน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
24. เร่งรัดการจัดทาแผนส่งเสริม 1. พัฒนาคุณภาพงานทานุ
26. จานวนผลงานด้าน
พระพุทธศาสนาและ
พระพุทธศาสนาและ
บารุงศิลปวัฒนธรรม/วช.
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของนิสิต
2. จัดนิทรรศการวันสาคัญ
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
และอาจารย์
ที่ได้รับ
ทางพระพุทธศาสนา -วัน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
การยกย่องหรือได้รับ
สาคัญของชาติ /วช.
รางวัล
ในภาคเหนือ 25. สนับสนุนและพัฒนางาน
3. จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ตอนบน
ประเทศ เพื่อนบ้าน/วช.
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
27. ร้อยละของนิสิตผ่านการ
4. สืบค้นแหล่งรู้
สะท้อนอัตตลักษณ์ของวิทยา
สอบนักธรรมและธรรม
พระพุทธศาสนาและ
เขต
ศึกษา
วัฒนธรรมประเทศกลุ่ม
26. สร้างพัฒนาเครือข่ายความ
อาเซียน/วช.
ร่วมมืองานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในภาคเหนือ
ตอนบน

๑๑

เป้าประสงค์ 11 นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
28. จานวนนวัตกรรมด้าน
27. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1. ส่งเสริมพระสังฆาธิการ
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนานวัตกรรมโดย
นิสิต ด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การบูรณาการส่งเสริม
และอนุรักษ์
การบูรณาการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น /
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วช.
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน การ 2. พุทธศาสตร์สงเคราะห์ /
กับการเรียนการสอนการ
วิจัยและบริการวิชาการแก่
วช.
วิจัย และบริการวิชาการ
สังคม
แก่สังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร
เป้าประสงค์ 12 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ
29. ระดับความสาเร็จของการ 28. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ 1. จัดทาแผนพัฒนา แผน
นาหลักพระพุทธศาสนามา
หลักพระพุทธศาสนา
งบประมาณ และ
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ประยุกต์ในการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี/
จัดการองค์กร
จัดการองค์กร
วข.
30. ระดับความสาเร็จของการ 29. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 2. พัฒนาระบบการประกัน
บริหารตามหลักธรรมาภิ
และกลไกการบริหาร
คุณภาพการศึกษา/วช.
บาล
จัดการองค์กรตามหลักธรร 3. พัฒนาเทคโนโลยีและ
31. ระดับความสาเร็จของงาน
มาภิบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เป็นไปตามแผนพัฒนา
30. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและวิจัย/วช.
มหาวิทยาลัยระยะที่ 12
บริหารติดตามผลการ
4. พัฒนาบุคลากรด้าน
32. ระดับความสาเร็จของ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ภาษา/วส.
แผนพัฒนาตาม พันธ 31. กากับติดตามและ
5. คัดเลือกบุคลากรดีเด่น/
กิจและแผนสนับสนุนการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
วช.
บริหารจัดการองค์กร
ตามแผนพัฒนาตามพันธ 6. พัฒนาระบบการจัดการ

๑๒

33. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณที่เป็นไปตาม
แผนงบประมาณ
34. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการ
35. ระดับความสุขของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร

กิจและแผนสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร
32. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณ
33. พัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริการจัดการองค์กร
34. ส่งเสริมการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน
35. พัฒนาระบบสวัสดิการ
บุคลากร

ความรู้และการบริหาร
ความเสี่ยง/วข.
7. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและ
นิสิต/วข.
8. ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากร
และนิสิต/วข.
9. พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพบุคลาการสาย
วิชาการ/วส.
10. พัฒนาระบบทะเบียน
ออนไลน์/วช.
11. ประเมินผลสาเร็จของ
โครงการ/วข.
12. จัดทารายงานประจาปี
และสารสนเทศเพื่อ
ประชาสัมพันธ์/วข.

2.2 กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559 ) ได้นามา
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ขององค์กร เพื่อนาไปสู่การ
จัดทาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (weakness)

1. วิทยาเขตแพร่ มีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
2. วิทยาเขตแพร่ เปิดสอนหลักสูตรทีม่ ีการบูรณาการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
3. วิทยาเขตแพร่ มีส่ ภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

1. บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย
2. มีการนาผลงานด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
น้อย
3. มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนน้อย

๑๓

ทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อการศึกษา
4. วิทยาเขตแพร่ บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. วิทยาเขตแพร่ มีสัดส่วนบุคคลากรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการทัง้ หมดเหมาะสม

4. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานทานุบารุง
พระพุทธศาสนากับการเรียนการสอนน้อย
5. มีจานวนนิสิตต่อห้องเรียนน้อย

โอกำส (Opportunities)

ภำวะคุกคำม (Threats)

1. นโยบายของรัฐ บาลที่ มุ่ งยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้วิทยาเขตแพร่ เปิดศูนย์
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. คณะสงฆ์ ประชาชน เอกชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี
ทัศนคติที่ดีให้การยอมรับ และให้งบประมาณสนับสนุน
วิทยาเขตแพร่
4. ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1. โครงสร้างของประชากรมีการเปลีย่ นแปลง ทาให้มี
ผลกระทบต่อจานวนนิสิต
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้
บุคลากรปรับตัวไม่ทัน
3. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมาก
ขึ้นมีผลกระทบต่อจานวนนิสิต

2.3 กำรวิเครำะห์ (SWOT Matrix )
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุมคาม ของผลการ
ดาเนินงานของวิทยาเขตแพร่ ที่ผ่านมา พอจะสรุปเป็นกลยุทธ์ เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง ของ
การดาเนินงานของวิทยาเขตแพร่ ได้ดังนี้
SO = กลยุทธ์เชิงรุก

WO = กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส่ ว นงานจั ด การศึ ก ษา เชื่ อ มโยงเพื่ อ การอ้ า งอิ ง และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ดาเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ ระดับชาติ ( W2 + O4 )
และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
แห่งชาติ (TQF:HEd) (S1+ O1 )
กระบวนการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า การวิ จั ย และ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้นาหลัก
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ( W3 + O3, O4 )
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ 3.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและสร้างความเข็ม การวิ จั ย การบริ ก าร วิ ช าการและการทะนุ บ ารุ ง
แข็งของชุมชนและสังคม ( S2 + O1, O2 )
ศิลปวัฒนธรรม ( W4+ O3, O4 )
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาเขตแพร่ พัฒนา

๑๔

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งที่เอื้อต่อการเรียนรู้
( S3 + O3, O4 )
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไลการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ( S4, S5 + O1 )
ST = กลยุทธ์เชิงป้องกัน
WT = กลยุทธ์เชิงรับ
1. พัฒนาและสนับสนุนให้วิทยาเขตแพร่เป็น ศูนย์กลาง ๑. พัฒนากลไก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาในภาคเหนือตอนบน กระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
( S1, S5 + T1, T2, T3 )
ประสงค์ ( W5 + T1, T3 )
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาพัฒนา
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้สาเร็จตามหลักสูตร
( W1+ T1, T2, T3 )

1.5 กำรวิเครำะห์จุดควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำเขตแพร่ 2563
ในปี การศึกษา 2563 วิทยาเขตแพร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการ
ดาเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม
พ.ศ.2564 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ทั้ง 7 หลักสูตร พบว่า
หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ประจาปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ วิ ท ยาลั ย ในระหว่ า งวั น ที่
29–31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยรวมทุก องค์ประกอบ
เท่ากับ 3.95 คะแนน) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี (คะแนน เฉลี่ย 4.03) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยมีคุณภาพอยู่ใน ระดับ พอใช้ (คะแนน
เฉลี่ย 2.94) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการมีคุณภาพอยู่ใน ระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องค์ป ระกอบที่ 4 การทานุ บ ารุงศิล ปะ และวัฒ นธรรมมีคุณ ภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ ย
5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการมี คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.75 )

๑๕

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. สัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกต่ออาจารย์ทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาเป็นไปตามมาตรฐานด้านกลุ่ม
สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การประเมิน ผลตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒ นานิสิ ต ประจาปี การศึกษา
2563
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
3. การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร หรือจัดทาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non
degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา หรือหลักสูตร
ข้ามสถาบัน
แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดควรพัฒนำ
1. ควรจัด ทาการประเมิน ผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการและ
กิจกรรม พัฒนานิสิต ประจาปีการศึกษา 2563 ให้สอดคลองตรงตามที่กาหนดไวในแผนฯ
เพื่อจะไดสะท้อนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างชัดเจนตรงตามที่กาหนดไวใน
แผนฯ เพื่อประโยชนต่อการปรับปรุงและ พัฒนาแผนฯ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสูงสุด
กับนิสิตตามที่คาดหวัง
2. ควรจัดทาโครงการพัฒนานิสิตให้ทั่วถึงทุกหลักสูตรตามอัตลักษณะของหลักสูตรนั้นๆ และ
ควรให้ นิสิตไดมีส่วนร่วมโดยให้มีโครงการที่เกิดจากนิสิตทุกหลักสูตร
3. ควรร่ ว มกั น ดาเนิ น การปรับ ปรุง หลั กสู ตร หรือจั ดท าหลั กสู ตรใหม่ หรือ หลั ก สู ต รไมมี
ปริญญา (non-degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา
หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน โดยสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน ตามความต้องการ
ผู้เรียน และตามศักยภาพที่มีอยู่ของวิทยาเขตทั้งในด้านบุคลากรและความพรอมในด้านอื่นๆ
ที่ตอบโจทย์วิทยาเขตและผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
จุดแข็ง
วิทยาเขตมีหน่วยวิจัยที่ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยส่งผลให้การดาเนินงานด้านการวิจัยของ
วิทยาเขตบรรลุผลระดับหนึ่ง โดยเฉพาะบทความวิจัยที่ไดการตีพิมพ์และเผยแพรจานวนมาก
แนวทำงเสริมจุดแข็ง

๑๖

1. ควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมฐานข้อมูลนักวิจัย แหล่งทุน จานวนงานวิจัย การ
เผยแพรและตีพิมพ์การใช้ประโยชน เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาเขต
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีจานวนน้อย
2. ผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชนทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนยังมีจานวนน้อย
ขอเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. วิทยาเขตควรสร้างความร่วมมือและ/หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับระดับชาติ/นานาชาติ หรือองค์กรอื่นๆ
2. ควรพัฒนาระดับงานวิจัยให้เกิดการนาไปใช้ประโยชนในชุมชนให้มากขึ้น พรอมทั้งมีการ
ติดตามการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ เหมาะกับสภาพการ
ใช้งานจริง และควร สนับสนุน ให้มีหลักฐานจากการใช้ประโยชนจากงานวิจัยที่ชัดเจน และ
เพิ่มระดับการใช้ประโยชนให้สูงขึ้น
3. ควรสร้างแรงจูงใจแกอาจารย์ในการทาสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาให้รางวัล
หรือเชิดชูเกียรติแกทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชนไดจริง หรือมีการ
นาเสนอ หรือเผยแพร ผลงาน หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
จุดแข็ง
1. วิทยาเขตแพรมีแผนงานด้านการบริการวิชาการแกสังคม และมีคณะกรรมการกากับ ดูแล
แผนการบริการวิชาการแกสังคม
2. วิ ท ยาเขตแพรมี ส ถานี วิ ท ยุ พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ น ศู น ย์ ใ ห้ ก ารบริ ก ารหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแกคณะสงฆ์และประชาชน

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรมีการติดตามการดาเนินการโครงการที่ไดดาเนินการเพื่อการพั ฒ นาชุมชุน ให้ มีความ
เข้มแข็งมายิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาเขตแพรควรมีการกากับดูแลการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริการวิชาการให้
ชัดเจน

๑๗

2. วิท ยาเขตแพรควรมีการกาหนดชุมชนกลุ่ มเป้า หมายอย่างชัดเจนเพื่อพั ฒ นาชุมชนให้
เข้มแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาเขตแพรควรมีการรายงานประเมินผลความสาเร็จของแผนการให้บริการวิชาการแก
สังคมให้ชัดเจน
2. วิทยาเขตแพรควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการในเว็บไซต์ ของวิทยาเขตแพร
เพื่อ การประชาสัมพันธ์และเผยแพรกิจกรรมงานบริการวิชาการให้เป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. สภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคือมีวัตถุดิบใน
พื้นที่ เช่น การอนุรักษ์การฟ้อนกองอึด หรือ การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น
2.ผู้ บ ริห าร และผู้ รับ ผิดชอบ รวมทั้งชุมชนให้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม สั งเกตจาก
ผลงานทีผ่ ่านมาของแต่ละโครงการ หลายโครงการมีเขาร่วมงานเป็นจานวนมาก
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ความมีการติดตามการและการพั ฒ นาโครงการที่ ไดทาเพื่ อการท านุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม
เพื่อให้ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นที่รูจักและสืบทอดจากรุ่นสูรนุ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีมากเกินไปทาไหไมโดดเดน และมุ่งเป้าจึงควรจะลดลง
แลว มุ่งเน้นโครงการที่จะทาให้เกิดอิมแพค จนสามารถโดดเด่นในระดับชาติหรือนานาชาติได
2. กระบวนการในการดาเนินงานยังไมชัดเจน เพราะมีการกากับติดตามน้อย สังเกตจากการ
ประชุม 2 ครั้ง ทาให้เวลาในการกับกับติดตามน้อย
3. ยังไมไดเห็นรายงานการประเมินความสาเร็จของทุกโครงการที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรจะแยกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมออกมาเป็นกลุ่มงานต่างหาก เพื่อ
ขับเคลื่อนงานโดยขึ้นตรงกับผู้อานวยวิชาการ
2. วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณรายได หรือจัดหากองทุนเข้ามาสนับสนุนโดยไมหวังพึ่งงบ
จากรัฐเพียงอย่างเดียวเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
3. ลดโครงการลงให้เหลือไมเกิน 4 โครงการแล้วมุ่งเน้นให้เกิดอิมแพคให้มาก ให้มีความโดด
เดน มีผลสาริดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

๑๘

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร จุดแข็ง
มี ก ารจั ด ท าแผนที่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ ทุ ก ด้ า นที่ มุ่ ง พั ฒ นาวิ ท ยาเขตสู ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
การศึกษา พระพุทธศาสนาตามวิสัยทัศน์วิทยาเขต
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. ควรเพิ่มกิจกรรรม/โครงการที่สอดรับกับพันธกิจและตัวชี้วัดที่กาหนดไวให้ครอบคลุมทุก
ตัวชี้วัด
2. ควรเพิ่มพันธกิจที่มุ่งตรงสูการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต โดยยึดวิสัยทัศน์
ของ วิทยาเขตเป็นเข็มทิศสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2. การจัดการความรู KM)
3. การพัฒนาผลงานของอาจารย์
ขอเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนำ
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรควรกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน
ทั้งระยะ สั้นและระยะยาว เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการบรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อตอบโจทย์ไดว่าในแต่ละปีบรรลุเป้าหมายตามแผนหรือไม และการ
พัฒนาบุคลากรจะบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ ในปีใด ในแผนพัฒนาบุคลากร ควรระบุเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่ ครอบคลุมคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตามบริบ ทและความต้องการขององค์กร (คุณ วุฒิ ตาแหน่ งทาง วิ ชาการ ความรู เพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น)
2. ควรเพิ่มแผนการจัดการองค์ความรูเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีให้ครอบคลุมตามพันธกิจของ
วิทยาเขต อย่างน้อยให้ครอบคลุมตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยซึ่งถือเป็น
พันธกิจสาคัญที่ส่งผลต่อการ พัฒนาองค์ความรูของอาจารย์และการนาองค์ความรูไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรรมเพื่อการ พัฒนานิสิตคุณภาพต่อไป
3. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม ให้ มีคุณ ค่าหรือคุณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ จะไดรับรางวัล ระดับชาติห รือ
นานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 2
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2564
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตแพร่ มีเครื่องมือที่ ใช้ในการกากั บดูแลการ
ด าเนิ น งาน เช่ น การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง เพื่ อ บริ ห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรม รวมถึ ง
กระบวนการการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุของและโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะเป็นสาคัญ

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง
โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจการ รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
คณะฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่าคุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
คณะฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งคณะฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ
3. ให้มีการติดตาประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
4. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
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ขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

กาหนดวัตถุประสงค์
ประเมินความเสี่ยง

วางแผนจัดการความเสี่ยง

แจ้งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงาน

ดาเนินงานตามแผน

ติดตามการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขต

รายงานผลการดาเนินงานไปยังส่วนกลาง
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2. แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ให้ นิ ย ามความเสี่ ย งว่ า “Risk is the possibility that an even will
occur and adversely affect the achievement of an objective”
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พงประสงค์ ที่ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่กาหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ าด้วยการกาหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน
พ.ศ. 2554)
กรอบงานการบริหารความเสี่ยง
COSO ได้ประกาศใชกรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ( Enterprise Risk
Management-Integrated Framework:
COSO-ERM) โดย กาหนดองค์ประกอบ 8 ด้าน ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO (COSO-ERM)
COSO กาหนดกรอบงานบริหารความเสี่ยง 8 ด้าน คือ
1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นแนวคิด นโยบายและบรรยากาศ ใน
การบริหารระดับ สูง ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์ กร การมอบอานาจและหน้าที่
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ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล เป็นต้น
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็ น สิ่ งที่ ต้ อ งการท าให้ ส าเร็จ หรื อ
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ โดยแสดง ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ด้วยตัวชวดและค่าเป้าหมายที่ชั ดเจน มองเห็นได้ทั้งในเชิง
ปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท้าทายความสามารถ เชื่อถือได้และกาหนดระยะเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง
กาหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์จากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ที่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อความสาเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ โดยแยก
เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสออกจากความเสี่ยง เพื่อนาไปกาหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร โดยเลือก เหตุการณ์
ที่สังเกตเห็นได้และเกี่ยวข้องกับ วัตถุ ประสงค์ จากแหล่งข้อมูลที่เชอถือได้ โดยที่ปัจจัย ภายนอก ได้แก่
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น ส่วน
ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน พนักงาน กระบวนการ และเทคโนโลยี เป็นต้น เทคนิคในการ
ระบุเหตุการณ์ อาจใช้ วิธีการประชม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การวิ เคราะห์ SWOT Analysis การ
วิ เ คราะห์ Flowchart Analysis หรื อ การวิ เ คราะห์ Fishbone Analysis เป็ น ต้ น จากนั้ น นา
เหตุการณ์มาจัดประเภท อาจจัดตามวัตถุประสงค์ 4 ด้านของ COSO ก็ได้ (strategic, operations,
reporting and compliance) และดาเนินการแยกโอกาสออกจากความ เสี่ยง เพื่อนาไปกาหนดเป็นกล
ยุทธ์ใหม่ขององค์กร
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง ที่
มีผลกระทบต่อกิจการ โดยประเมินจากสองมิติ คือ (1) ระดับความน่าจะเกิดเหตุการณ์/โอกาสใน การ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood or Probability) แ ล ะ ( 2 ) ร ะ ดั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ( Impact or
Consequence or Exposure) เพื่อช่วยให้องค์กรทราบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการซึ่งเป็นความ
เสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) และหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) เป็นวิธีการที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ ใน
การจัดการกับความเสี่ยงโดยพิ จารณาจากระดับความน่าจะเกิดและระดับผลกระทบ ความคุ้มค่า และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร วิ ธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 ประเภทหลัก คือ (1)
การยอม รั บ ความเสี่ ย ง (Take or Acceptance) (2) การเลิ ก การห ลี ก เลี่ ย ง (Terminate or
Avoidance) (3) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer or Sharing or Diversify) และ (4) การ
แก้ไข (Treat or control or Mitigate)
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นนโยบาย วิธีการ และการกระทาที่ กาหนดขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่กาหนดขึ้น ทาให้ความเสี่ยงอยู่
ในระดับยอมรับ ได้อย่างมีป ระสิทธิ ภ าพในระยะเวลาที่ กาหนด โดยการควบคุมอาจ แบ่งออกเป็น 4
ประเภทตามหน้ าที่และวัตถุป ระสงค์ของการควบคุม คือ (1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive
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Control) (2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) (3) การควบคุมแบบ ส่งเสริม (Directive
Control) และ (4) การควบคุ ม แบบใหม่ เ พื่ อ แก้ ไ ขและชดเชย (Corrective or Automated or
Mitigating Control) โดยที่การควบคุมไม่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างพิ เศษ แต่ควรเป็น กิจกรรมปกติที่
แทรกหรือบูรณาการอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน เชน การสอบทานโดยผู้บริหาร
ทุกระดับ การควบคุมความปลอดภั ยทางกายภาพของทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้ ตัววัดผล
การดาเนินงาน การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศทั้งการควบคุมทั่วไปและควบคุมระบบงาน
เป็นต้น
7) สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication) เป็นการกาหนดให้
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง ควรได้รับการระบุ บันทึก มีการเผยแพร่ในรูปแบบและภาย ใน
เวลาที่ เหมาะสม โดยมุ่ งที่ ค วามทั น เวลา และความสะดวกในการเข้ า ถึ งและมี ก ารสื่ อ สารโดยใช
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และควรแทรกอยู่ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารใน การ
บริหารการปฏิบัติงาน
8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขการบริห าร ความเสี่ยง
ตามความจาเป็น ด้วยการติดตามผลของผู้บริหาร การประเมินผลอิสระ และการประเมินตนเอง โดยการ
ติดตามผล มีการดาเนินได้ 3 รูปแบบ คือ (1) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (2) การประเมินผล
เป็นรายครั้ง และ (3) การรายงานข้อบกพร่องและการสั่งการแก้ไข ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาเลือกประเด็น/
แผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับ
แรก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยง
และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบายแล้วพิจารณาหา
แนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินกิจการตามแผนที่
กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้
นา แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละแผนงาน/
โครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อัน
จะนาไปสู่ความเสี่ยงที่แผนงาน/โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โดยองค์ ก ร เช่ น กฎระเบี ย บ
ข้ อ บั งคั บ ของส่ ว นราชการ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร นโยบายการบริ ห าร ความรู้ /ความสามารถของบุ ค ลากร
กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
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2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ จะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O)
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น เป็ น ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากระบบงานภายในขององค์กรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ใช้
บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงิน
ไม่ถูกต้อง ไม่ เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ
เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ รวมทั้ง การทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
นั้น นอกจากส่ วนราชการจะพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
3.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี
ส่วนร่วม
3.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
3.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
3.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค ทั้งนี้
ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)
4. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event Risk : E)
5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับ
องค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนา
การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
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การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่
ดาเนินการภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการองค์กร
และได้จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง 5 ด้าน ประกอบด้วย
O = Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
F = Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน
C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
E = External Risk ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
S = Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง
ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องกาหนด
เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกาหนดเกณฑ์ได้ทั้ งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลสภาพแวดล้ อมในหน่ ว ยงานและดุลยพินิจการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงฯ และ
ผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใช้
ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวน
เงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่าตาราง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสี ย หายจากความเสี่ ย ง เพื่อให้ เห็ น ถึงระดับของความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน ทาให้ ส ามารถกาหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
3.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใด
3.4 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ ย งที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจ ารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ล ะสาเหตุของความเสี่ ยงที่ สาคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัม พันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูง
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มาก สูง ปานกลาง ต่า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมิ น ความเสี่ ย งจะต้องมีก ารกาหนด แผนภูมิ ค วามเสี่ ยง (Risk Profile) ที่ ได้ จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับ ความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ระดับ ความเสี่ ย ง = โอกาสในการเกิด เหตุการณ์ ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุ การณ์ ต่า งๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
(1) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกาหนดเป็น
สีเขียว ( )
(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเหลือง ( )
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกาหนด
เป็นสีส้ม ( )
(4) ระดับ ความเสี่ย งสู งมาก (Extreme) คะแนนระดับ ความเสี่ ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กาหนดเป็นสีแดง ( )

ขั้นตอนที่ 4 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล

32

ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
4.1 การยอมรั บ (Take, Accept) หมายถึ ง การที่ ค วามเสี่ ย งนั้ น สามารถยอมรับ ได้ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
4.2 การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบ
วิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4.3 การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
ดาเนิ นงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
4.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่น
ได้ เช่น การทาประกัน ภัย /ประกัน ทรัพย์สิ นกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
เมื่อได้ป ระเมิน ความเสี่ ย งและกาหนดกลยุท ธ์ในการจัดการความเสี่ ยงแล้ว จึงดาเนินการ
กาหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่
ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กาหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้ น ต อ น ที่ 6 ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง (Information and
Communication)
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเผ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพือ่ ให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมี
การปฏิบัติจริง สามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๑. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโดยสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
4.1 การยอมรับความเสี่ยง ( Take )

33

ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้และมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ/
ควบคุมดูแลสูงกว่าผลประโยชน์
4.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ( Treat )
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
4.3 การโอนหรือกระจายความเสี่ยง ( Transfer )
การโอนความเสี่ยงให้บุคคลที่สามรับผิดชอบ เช่น การทาประกันภัย การจ้างบริการหรือให้
บุคคลภายนอกดาเนินการแทน
4.4 การหยุดหรือหลีกเลียงความเสี่ยง ( Terminate )
เป็นการยุติไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยหยุด หรือเปลี่ยนรูปแบบการ
ทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
๒. การติดตามการดาเนินงาน
- จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
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บทที่ 3
การรายงานการบริหารความเสี่ยง
รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประกอบด้วย
3.1 แบบฟอร์ม MCU_RM 1 ระบุ ปั จจัยความเสี่ ยง ประเมิน ความเสี่ ยง และจัดล าดับ ความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจาปี 2564
3.2 แบบฟอร์ม MCU_RM 2 แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจาปี 2564
3.3 แบบฟอร์ม MCU_RM 3 บัญชีตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจาปี 2564
3.4แบบฟอร์ ม MCU_RM 4 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจาปี 2564

ระบุปัจจัยควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และจัดลำดับควำมเสี่ยง ประจำส่วนงำน วิทยำเขตแพร่

MCU_RM 1

ประจำปีกำรศึกษำ 2564
ปัจจัยควำมเสีย่ ง
(เนื่องจำก )

2

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ
หลัก

L

I

D=LxI

จำนวนนิสิตลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง

O หลั ก สู ต รไม่ เป็ น ไปตำมเกณฑ์ 4

4

16

6

1.วิเครำะห์สำเหตุของกำรจำนวน นิสิตที่
ไม่เป็นไปตำมแผนรับนิสิต
2.ประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรรับนิสิต
3.กิจกรรมเดินสำยแนะแนว หลักสูตร
4.ป ระสำน ควำมร่ ว ม มื อ เครื อ ข่ ำ ย
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ มั ธ ยมศึ ก ษำ และ
โรงเรียนปริยัติธรรม
5. One teacher : two students
6.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรรับนิสิต

Take

วส.

วข./วช.

บริบทของมหำวิทยำลัยไม่เอื้อ
ต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเชิงบูรณำกำร

O ทรัพ ยำกรของมหำวิทยำลัยไม่ 4

4

16

6

1.มอบหมำยหน่วยงำนวิจยั วิเครำะห์บริบท
ของมหำวิทยำลัยต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเชิงบูรณำกำร
2.จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรสร้ำงนวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเฃิงบูรณำกำร
3.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงพระพุทธศำสนำเชิงบูรณำกำร

Take

วช.

วข./วส.

ที่

1.

วิธีกำร
จัดกำรควำม
เสี่ยง
(Take,
Treat,
Transfer,
Terminate
)

ระดับ
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ได้

ลำดับ

ประเ
ภท
ควำม
เสี่ยง

กำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ยงก่อน
มีกิจกรรมควบคุม

ผลกระทบต่อเป้ำหมำย
( ส่งผลให้ )

มำตรฐำนหลั ก สู ต รและตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

เอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม

กิจกรรมควบคุม

ส่วนงำนที่
สนับสนุน

MCU_RM 1

ประเ
ภท
ควำม
เสี่ยง

ลำดับ

ปัจจัยควำมเสีย่ ง

ที่

(เนื่องจำก )

3

กำรปฏิ บั ติ ตำมกฎระเบี ย บที่
กำหนด

C

ผลกำรดำเนินกำรไม่เป็นไป 4 4
ตำมเป้ำหมำย

4

แนวโน้ มกำรลดลงของสภำพ
คล่ อ งของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ของ มหำวิทยำลัย

F

กำรดำเนิน ไม่มี
ประสิทธิภำพ

5

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกต่อกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่
ตอบสนอง

S

ผลกระทบต่อเป้ำหมำย

กำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ยงก่อน
มีกิจกรรมควบคุม
ระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้
กิจกรรมควบคุม

( ส่งผลให้ )

ผลกำรดำเนินกำรไม่เป็นไป
ตำมเป้ำประสงค์

3

4

3 3

ระดับ
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ได้

กิจกรรมควบคุม

วิธีกำร
จัดกำรควำม
เสี่ยง
(Take,
Treat,
Transfer,
Terminate
)

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ
หลัก

ส่วนงำนที่
สนับสนุน

วส./วช.

16

6

1.อบรมให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ
2. ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง น ำ เส น อ
คณะกรรมกำรบริหำรของวิทยำเขต

Take

วข.

12

6

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ ควำม
เคลื่ อ นไหว ของกระแสรำยรั บ และ
กระแสรำยจ่ำย ให้สอดคล้องกับสภำวะ
ปัจจุบัน
2.จัดสรรงบประมำณแบบสมดุล
3.ใช้ ง บประมำณตำมแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ
1. มีกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยใน
และภำยนอก ที่ เปลี่ ย นแปลงต่ อ กำร
กำหนดยุทธศำสตร์และ กลยุทธ์
2. กำหนดยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เพี่ อ
รองรับ ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3.ชี้แจงแนวทำงกำร ดำเนินงำนร่วมกัน

Treat

วข.

9

6

วส./วช.

วส./วช.
วข.

MCU_RM 1

ลำดับ
ที่

ปัจจัยควำมเสีย่ ง
(เนื่องจำก )

ประเ
ภท
ควำม
เสี่ยง

ผลกระทบต่อเป้ำหมำย
( ส่งผลให้ )

กำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ยงก่อน
มีกิจกรรมควบคุม
ระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้
กิจกรรมควบคุม
L

6

ปัญหำทำงสังคม /ชุมชน เช่น
ปัญหำด้ำนยำเสพติด

E

กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 4
ตำมนวลักษณ์ ของ
มหำวิทยำลัย

I

4

ระดับ
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ได้

D=LxI

16

6

กิจกรรมควบคุม

วิธีกำร
จัดกำรควำม
เสี่ยง
(Take,
Treat,
Transfer,
Terminate
)

ในแต่ ละยุ ท ธศำสตร์ กั บ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4 .ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ำ ร
ดำเนินงำนตำม ยุทธศำสตร์ทุกเดือน
5.รำยงำน ผ ล ก ำรด ำ เนิ น งำน ต ำม
ยุ ท ธศำสตร์ต่ อ มหำวิท ยำลั ย ทุ ก เดื อ น
เพื่อพิจำรณำและให้ ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงผลกำรปฏิบั ติ รำชกำรทุกไตร
มำส
1. เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำร Transfe
ขอควำมร่ วมมื อจำกส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข r /
จั งหวั ดในกำรสุ่ มตรวจปั สสำวะในกลุ่ มผู้ มี Share
พฤติกรรมเสี่ยง อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ให้ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
3. ติดตำมและสรุปผลกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
ปัญหำยำเสพติด

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ
หลัก
ส่วนงำนที่
สนับสนุน

วข.

วส / วช

คำอธิบำยตัวย่ อ
RF = Risk Factor(ปัจจัยความเสี่ ยง)
L = ค่าโอกาสความเสี่ ยง ๑-๕ จากน้อยไปมาก
D=LxI ค่าโอกาสความเสี่ ยง x ค่าผลกระทบ เป็ นค่าคะแนนระดับความเสี่ ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM ๐
ประเภทควำมเสี่ ยง จำนวน ๕ ด้ำน ดังนี้
O = ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
F = ความเสี่ ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง จำนวน ๔ ประเภท ดังนี้
Take = กำรยอมรับ
Terminate = กำรหลีกเลี่ยง

Transfer = กำรโอนถ่ำย

I = ค่าผลกระทบ ๑-๕ จากน้อยไปมาก

E = ความเสี่ ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
Treat = การปรับปรุ งแก้ไข

S = ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 2

RF : 1 จำนวนนิสติ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : วิเครำะห์สำเหตุของกำรจำนวน นิสติ ที่ไม่เป็นไปตำมแผนรับนิสติ ประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรรับนิสติ กิจกรรมเดินสำยแนะแนว หลักสูตร ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยระดับอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ และ โรงเรียน
ปริยัตธิ รรม One teacher : two students ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรรับนิสติ
1. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงำน : 1. จำนวนนิสติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำกจำนวนนิสติ ในปีก่อน
2 เป้ำหมำย : นักเรียน และประชำชนทั่วไปมีควำมสนใจที่จะเข้ำรับกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
3. งบประมำณ :

5,000 บำท

4. ผูร้ ับผิดชอบ/ ส่วนงำน : วิทยำลัยสงฆ์แพร่
รายละเอียดกิจกรรม

ลาดับที่

p (plan) คือการวางแผนดาเนินงานอย่างรอบครอบ
1 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรดำเนินงำน
2 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ
3 กำหนดตัวชี้วัดและตัง้ เป้ำหมำย
4 วิเครำะห์สำเหตุของกำรจำนวน นิสติ ที่ไม่เป็นไปตำมแผนรับนิสติ
5 วำงแผนกำรดำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุง แก้ไข และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมต่ำงๆ
D (Do) คือการดาเนินงาน/การลงมือปฏิบัติ
6 กำหนดแนวทำงกำรออกประชำสัมพันธ์เชิงรุก เส้นทำงและผูร้ ับผิดชอบในกำรเดินสำยแนะแนว
ประชำสัมพันธ์
7 ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยระดับอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ และ โรงเรียนปริยัตธิ รรม
8 แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรกองงำนเลขำนุกำรงำนประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ
9 จัดทำคู่มือ โบรชัวร์ สือ่ ประชำสัมพันธ์ทั้งรูปแบบเอกสำร และสือ่ ออนไลน์
C (Check) คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

%ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ปีการศึกษา 2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ

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

วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่

%ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)

รายละเอียดกิจกรรม

ลาดับที่

10 สรุปผลกำรดำเนินกำร และทบทวนตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์ทุกสิน้ ปีกำรศึกษำ
A (Act) คือ การเสนอแนวทางการปรับปรุง
11 วิเครำะห์ผลสำเร็จของกิจกรรมแนะแนวประชำสัมพันธ์กำรศึกษำ

100
100
100
100
100
100
100
100
1
1

12 นำเสนอต่อผูบ้ ริหำร
13 จัดทำแผนขยำยผลเพื่อต่อยอดกำรปรับปรุง
% ควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย (Cumulative Target Planning )
% ควำมก้ำวหน้ำงำนตำมแผนงำน (Cumulative Target Planning )
Target Bar
Actual Bar

ปีการศึกษา 2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ

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

วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 2

RF : 6 ปัญหำทำงสังคม /ชุมชน เช่นปัญหำด้ำนยำเสพติด
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : 1. เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำรขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรสุม่ ตรวจปัสสำวะในกลุม่ ผูม้ ีพฤติกรรมเสีย่ ง อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ให้ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. ติดตำมและสรุปผลกำรเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด
1. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงำน : 1. บัณฑิตให้มีคุณภำพตำมนวลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย
2 เป้ำหมำย : บัณฑิตให้มีคุณภำพตำมนวลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย
3. งบประมำณ :

3,000 บำท

4. ผูร้ ับผิดชอบ/ ส่วนงำน : สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
รายละเอียดกิจกรรม

ลาดับที่

p (plan) คือการวางแผนดาเนินงานอย่างรอบครอบ
๑ กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรดำเนินงำน

%ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)

ปีการศึกษา 2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่

D (Do) คือการดาเนินงาน/การลงมือปฏิบัติ
๖ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรกองงำนเลขำนุกำรโครงกำรเพื่อดำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุง
แก้ไข และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมต่ำงๆ

100
100

สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่

๗ ติดต่อประสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรสุม่ ตรวจปัสสำวะในกลุม่
ผูม้ ีพฤติกรรมเสีย่ ง

100
100

๘ จัดทำคู่มือ โบรชัวร์ สือ่ ประชำสัมพันธ์ทั้งรูปแบบเอกสำร และสือ่ ออนไลน์

100
100
100
100

สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่

๒ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๓ กำหนดตัวชี้วัดและตัง้ เป้ำหมำย
๔ วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ
๕ วำงแผนกำรดำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุง แก้ไข และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมต่ำงๆ

๙ ติดป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ในพื้นที่มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งจัดหำพื้นที่สบู บุหรี่ภำยในมหำวิทยำลัย
C (Check) คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

%ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)

รายละเอียดกิจกรรม

ลาดับที่

๑๐ สรุปผลกำรดำเนินกำร และทบทวนตรวจสอบ
A (Act) คือ การเสนอแนวทางการปรับปรุง
๑๑ วิเครำะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม

๑๓ จัดทำแผนขยำยผลเพื่อต่อยอดกำรปรับปรุง เพื่อจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
% ควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย (Cumulative Target Planning )
% ควำมก้ำวหน้ำงำนตำมแผนงำน (Cumulative Target Planning )
Target Bar
Actual Bar

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ

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

100
100

สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่

100

สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่
สำนักงำนวิทยำเขต
แพร่

100
100
100
100
100
100%
100%

๑๒ นำเสนอต่อผูบ้ ริหำร

ปีการศึกษา 2564

บัญชีตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 3

RF : 1 จำนวนนิสิตลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : วิเครำะห์สำเหตุของกำรจำนวน นิสิตที่ไม่เป็นไปตำมแผนรับนิสิต ประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรรับนิสิต กิจกรรมเดินสำยแนะแนว หลักสูตร ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำย
ระดับอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ และ โรงเรียนปริยัติธรรม One teacher : two students ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรรับนิสิต
1. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงำน : 1. จำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำกจำนวนนิสิตในปีก่อน
2 เป้ำหมำย : นักเรียน และประชำชนทั่วไปมีควำมสนใจที่จะเข้ำรับกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
3. งบประมำณ :

15,000 บำท

4. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงำน : วิทยำลัยสงฆ์แพร่
% ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)

ผู้รับผิดชอบ

1 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรดำเนินงำน

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

3 กำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้ำหมำย

10

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

4 วิเครำะห์สำเหตุของกำรจำนวน นิสติ ที่ไม่เป็นไปตำมแผนรับนิสติ

20

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

5 วำงแผนกำรดำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุง แก้ไข และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมต่ำงๆ

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

6 กำหนดแนวทำงกำรออกประชำสัมพันธ์เชิงรุก เส้นทำงและผู้รับผิดชอบในกำรเดินสำยแนะ
แนวประชำสัมพันธ์

3

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

7 ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยระดับอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ และ โรงเรียนปริยัตธิ รรม

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกองงำนเลขำนุกำรงำนประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ

20

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

9 จัดทำคู่มือ โบรชัวร์ สื่อประชำสัมพันธ์ทั้งรูปแบบเอกสำร และสื่อออนไลน์

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

10 สรุปผลกำรดำเนินกำร และทบทวนตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์ทุกสิ้นปี
กษำผลสำเร็จของกิจกรรมแนะแนวประชำสัมพันธ์กำรศึกษำ
11 วิกำรศึ
เครำะห์

10

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

2

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

12 นำเสนอต่อผู้บริหำร

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

13 จัดทำแผนขยำยผลเพื่อต่อยอดกำรปรับปรุง

5

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

/

ลาดับ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวม

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
1

2

3

4

5

6

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

7

8

9

P

D

C

A

/

100

/

/

ลาดับ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

% ของงาน
(แต่ละ
ขั้นตอน)

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

ผู้รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

D

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle
P (Plan) คือ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำรกำหนดหัวข้อที่ต้องกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
อำจประกอบด้วย กำรกำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
D (Do)
คือ กำรลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมทำงเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนกำร วำงแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติด้วยว่ำได้ดำเนินไปในทิศทำงที่ตั้งใจหรือไม่
พร้อมกับสื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบด้วย
C (Check) คือ กำรประเมินผลที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติในขั้นที่สองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทรำบว่ำ
ตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยครัง้ แค่ไหน ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป
A (Act)
คือ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้เหมำะสมจะพิจำรณำผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
หำกเป็นกรณีแรกให้นำแนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัตินั้นมำจัดทำให้เป็นมำตรฐำน พร้อมทั้งหำวิธีกำรที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ถ้ำหำกเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนที่วำงไว้ เรำควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มำวิเครำะห์ และพิจำรณำว่ำควรจะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
ที่มา : http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195

C

A

บัญชีตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 3

RF : 6 ปัญหำทำงสังคม /ชุมชน เช่นปัญหำด้ำนยำเสพติด
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : 1. เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำรขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรสุม่ ตรวจปัสสำวะในกลุม่ ผูม้ ีพฤติกรรมเสีย่ ง
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ให้ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง
3. ติดตำมและสรุปผลกำรเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด
1. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงำน : 1. บัณฑิตให้มีคุณภำพตำมนวลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย
2 เป้ำหมำย : บัณฑิตให้มีคุณภำพตำมนวลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย
3. งบประมำณ :

3,000 บำท

4. ผูร้ ับผิดชอบ/ ส่วนงำน : สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดกิจกรรม
กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรดำเนินงำน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
กำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้ำหมำย
วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ

% ของ
งาน (แต่
ละ
ขั้นตอน)

1

5
5
10
20

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

5 วำงแผนกำรดำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุง แก้ไข และกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริ
ต่ำงๆ กรรมกำรกองงำนเลขำนุกำรโครงกำรเพื่อดำเนินกำรทั้งในส่วน
6 แต่
งตั้งมคณะอนุ
ของกำรปรับปรุง แก้ไข และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมต่ำงๆ

5
3

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

7 ติดต่อประสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรสุม่
ตรวจปัสสำวะในกลุม่ ผูม้ ีพฤติกรรมเสีย่ ง

5

8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกองงำนเลขำนุกำรงำนประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ

20

9 จัดทำคู่มือ โบรชัวร์ สือ่ ประชำสัมพันธ์ทั้งรูปแบบเอกสำร และสือ่ ออนไลน์
10 ติดป้ำยห้ำมสูบบุหรี่ในพื้นที่มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งจัดหำพื้นที่สบู บุหรี่ภำยใน
มหำวิทยำลัย

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

2

3

4

5

6

7

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

8

9

P
/
/
/

D

/
/

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

/
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

/

5
10

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

/
/
/

C

A

ลาดับ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

11 สรุปผลกำรดำเนินกำร และทบทวนตรวจสอบ
12 นำเสนอต่อผูบ้ ริหำร
13 จัดทำแผนขยำยผลเพื่อต่อยอดกำรปรับปรุง เพื่อจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
รวม

% ของ
งาน (แต่
ละ
ขั้นตอน)

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
1

2

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

5
5
100

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

2

3

4

5

6

7

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

8

9

P

D

C

A

/

สำนักงำนวิทยำเขตแพร่

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle
P (Plan) คือ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำรกำหนดหัวข้อที่ต้องกำรปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำสิง่ ใหม่ๆ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
อำจประกอบด้วย กำรกำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
D (Do)
คือ กำรลงมือปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตำมทำงเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนกำร วำงแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติด้วยว่ำได้ดำเนินไปในทิศทำงที่ตั้งใจหรือไม่
พร้อมกับสือ่ สำรให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องรับทรำบด้วย
C (Check) คือ กำรประเมินผลที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ทำให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติในขั้นที่สองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทรำบว่ำ
ตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป
A (Act)
คือ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้เหมำะสมจะพิจำรณำผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
หำกเป็นกรณีแรกให้นำแนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัตินั้นมำจัดทำให้เป็นมำตรฐำน พร้อมทั้งหำวิธีกำรที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ถ้ำหำกเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนที่วำงไว้ เรำควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มำวิเครำะห์ และพิจำรณำว่ำควรจะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
ที่มา : http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195

/
/
/

MCU_RM 4

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำส่วนงำน วิทยำเขตแพร่ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
รำยงำนครั้งที่ 1 ณ วิทยำเขตแพร่
ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่

ลำดับ
ปัจจัยเสี่ ยง

ที่

1

RF 1 จำนวนนิสิตลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง

ประเภทเสี่ ยง

O

กิจกรรมควบคุม

1.วิ เครำะห์ ส ำเหตุ ข อง
กำรจ ำนวน นิ สิ ต ที่ ไ ม่
เป็นไปตำมแผนรับนิสิต
2.ประชำสั ม พั น ธ์เชิงรุก
ด้ำนกำรรับนิสิต
3.กิจกรรมเดินสำยแนะ
แนว หลักสูตร
4.ประสำนควำมร่วมมือ
เ ค รื อ ข่ ำ ย
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ ำ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
โรงเรียนปริยัติธรรม
5. One teacher : two
students
6.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรรับนิสิต

โอกาสเกิด ผลกระทบ

คะแนน

L

I

D=LxI

2

2

4

ระดับ

สถานะดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่

ความ

ยอมรับได้

6

%

ผลการติดตาม/
ข้ อสั งเกต/
ข้ อเสนอแนะ

สาเร็จ

/

80

1.นักเรียน
และประชำชน
ทั่วไปมีควำม
สนใจที่จะเข้ำ
รับกำรศึกษำ
ต่อใน
มหำวิทยำลัย

ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่
ระดับ

ลำดับ
ปัจจัยเสี่ ยง

ที่

ประเภทเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

โอกาสเกิด
L

2

สถานะดาเนินการ

RF 2 บริบทของมหำวิทยำลัย

O

ไม่เอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงพระพุทธศำสนำเชิง
บูรณำกำร

1.มอบหมำยหน่วยงำนวิจยั
วิเครำะห์บริบทของ
มหำวิทยำลัยต่อกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเชิงบูรณำ
กำร
2.จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเฃิงบูรณำ
กำร
3.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร

ผลกระท
บ
I

คะแนน
D=LxI

ความ

ความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้

สาเร็จ

4

4

16

6

/

4

4

16

6

/

สร้ำงนวัตกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเชิงบูรณำ
กำร

3

RF 3 กำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบที่กำหนด

C

1.อบรมให้ ควำมรู้ เรื่อ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
2 .ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง
น ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรของวิทยำเขต

%

ผลการติดตาม/
ข้ อสั งเกต/
ข้ อเสนอแนะ

ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่
ระดับ

ลำดับ
ที่

ปัจจัยเสี่ ยง

ประเภทเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

โอกาสเกิด
L

4

สถานะดาเนินการ

RF 4 แนวโน้มกำรลดลงของ

F

สภำพคล่องของเงินทุน
หมุนเวียนของ มหำวิทยำลัย

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ ควำมเคลื่อนไหว
ของกระแสรำยรับ และ
กระแสรำยจ่ำย ให้
สอดคล้องกับสภำวะปัจจุบัน
2.จัดสรรงบประมำณแบบ
สมดุล
3.ใช้งบประมำณตำม

ผลกระท
บ
I

คะแนน
D=LxI

ความ

ความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้

สาเร็จ

3

4

12

6

/

3

3

9

6

/

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

5

RF 5 กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกต่อกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่
ตอบสนอง

S

1 . มี ก ำ ร วิ เค ร ำ ะ ห์
สภำพแวดล้ อ มภำยใน
แ ล ะ ภ ำ ย น อ ก ที่
เป ลี่ ย น แป ล งต่ อ ก ำร
กำหนดยุทธศำสตร์และ
กลยุทธ์
2. ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์
และกลยุ ท ธ์ เพี่ อ รองรั บ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง

%

ผลการติดตาม/
ข้ อสั งเกต/
ข้ อเสนอแนะ

ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่

ลำดับ
ที่

ปัจจัยเสี่ ยง

ประเภทเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

โอกาสเกิด ผลกระทบ
L

3.ชี้ แจ งแน ว ท ำงกำร
ดำเนิ นงำนร่วมกัน ในแต่
ล ะ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ กั บ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4 . ติ ด ต ำ ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม
ยุทธศำสตร์ทุกเดือน
5 .ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ต่ อ
มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก เดื อ น
เพื่ อ พิ จ ำรณ ำแ ล ะ ให้
ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก ำ ร
ปรั บ ปรุ ง ผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรทุกไตรมำส

I

คะแนน
D=LxI

ระดับ
ความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้

สถานะดาเนินการ

%
ความ
สาเร็จ

ผลการติดตาม/
ข้ อสั งเกต/
ข้ อเสนอแนะ

ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่

ลำดับ
ที่

6

ปัจจัยเสี่ ยง

ปัญหำทำงสังคม /ชุมชน เช่น
ปัญหำด้ำนยำเสพติด

ประเภทเสี่ ยง

E

กิจกรรมควบคุม

1. เฝ้ำระวังและป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดโดยกำรขอ
ควำมร่วมมือจำกสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดในกำรสุม่
ตรวจปัสสำวะในกลุ่มผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
2. ให้ข้อมูลสถำนกำรณ์
ปัญหำยำเสพติดอย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
3. ติดตำมและสรุปผลกำร

โอกาสเกิด ผลกระทบ

คะแนน

L

I

D=LxI

2

2

4

ระดับ

สถานะดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่

ความ

ยอมรับได้

6

%

ผลการติดตาม/
ข้ อสั งเกต/
ข้ อเสนอแนะ

สาเร็จ

/

95

1.กำรสุ่มตรวจ
ปัสสำวะในกลุ่ม
ผู้มีพฤติกรรม
เสี่ยง ครัง้ ที่ 1 ไม่
พบผู้เสพสำรเสพ
ติดในปัสสำวะ
2.บัณฑิตให้มี
คุณภำพตำมนว

เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำ

ลักษณ์ ของ

ยำเสพติด

มหำวิทยำลัย

........................................................ผู้ ร ำยงำนผลกำรดำเนิ น กำร
( นำยสุพจน์ แก้วไพฑูรย์)
รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตแพร่

คำสั่งมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่
ที่ ๐๕๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔
--------------------------

เพื่อให้การจัดการบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ ให้ ดาเนิ นไปด้วยความเรีย บร้อย มีประสิทธิภ าพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึ ง ออกค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
ประธานที่ปรึกษา
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษา
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ที่ปรึกษา
๔. ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ที่ปรึกษา
๕. ผู้อานวยการสานักวิชาการวิทยาเขตแพร่
ทีป่ รึกษา
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ประธานกรรมการ
๗. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
รองประธานกรรมการ
๘. ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
๙. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาสังคมศึกษา
กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๑๔. เลขานุการบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่
กรรมการ
๑๕. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
๑๖. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๑๗. นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๘. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
กรรมการและเลขานุการฯ
๑๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
มีหน้ำที่ กาหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริห ารความเสี่ยงองค์กรและกรอบการบริห าร
จัดการความเสี่ยง กากับดูแล และสนับสนุ นให้มีก ารดาเนินงานด้านการบริห ารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ต่อ คณะผู้บริหารเพื่อนาไปดาเนินการพิจารณารายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาหนดมาตรการ
ควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒ นาระบบการจัด การบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระราชเขมากร,ผศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ระเบียบวาระการประชุม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
**********************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง แจ้งแผนการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การกาหนด และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
สรุปข้อเสนอแนะ แนวทาง การติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแนนจัดการความร้้และบริหารความเสี่ยง ประจาปี ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ประธานที่ประชุม
๑. พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.
น้้เข้าประชุม ๒๐ รูป/คน
๒. ดร.ธาดา เจริญกุศล
๓. พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.
๔. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร.
๕. นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
๖. พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.
๗. นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง
๘. นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง
๙. ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
๑๐. ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
๑๑. ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคา
๑๒. ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
๑๓. ดร.สายัณห์ อินนันใจ
๑๔. นายปัญญา สุนันตา
๑๕. รศ.รวีโรจน์ ศรีคาภา
๑๖. นายมงคล มานพกวี
๑๗. นายกริช อินเต็ม
๑๘. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์
๑๙. นายธีรวัฒน์ จันทร์จารัส
๒๐. นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร
น้้ไม่เข้าประชุม – คน
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อานวยการสานักวิชาการ วิทยาเขตแพร่
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรฯสาขาพระพุทธศาสนา
ประธานหลักสูตรฯสาขาสังคมศึกษา
ประธานหลักสูตรฯสาขารัฐศาสตร์
ประธานหลักสูตรฯสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เลขานุการบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อผู้เข้าประชุมมาพร้อมกันแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวนาบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง แจ้งแนนการจัดการความร้้และบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔
ตามที่ฝ่ายแผนฯได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความรู้ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ทั้งด้า นการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อไป จึงใคร่จะขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกคนให้ ความ
ร่วมมือเพื่อดาเนินการตาขั้นตอนต่อไป
จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การกาหนด และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งสรุปข้อเสนอแนะ แนวทาง การติดตาม และประเมินนลการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ ปัจ จัยความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ดาเนินการ
ภายใต้แผนพัฒ นามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๒) พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๓) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๔) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕) การบริหารจัดการองค์กร
และได้จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๕ ด้าน ประกอบด้วย
O = Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
F = Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน
C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
E = External Risk ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
S = Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม
ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่
พบว่า การดาเนินงานของวิทยาเขตแพร่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๑
ด้าน จานวน ๑ ปั จจั ยเสี่ ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๑ ด้าน จานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จาแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน รวม ๔ ปัจจัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

จานวนปัจจัยเสี่ยง (ด้าน)
O
F
C
E
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
S
๑

ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF1 จานวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF2 บริบทของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มี ๔ ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
ปัจจัยเสี่ยงในด้านการเงิน (Financial Risk : F) ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF4 แนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ มหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF5 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกต่อการกาหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง
ปัจจัยเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E) ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- RF16 ปัญหาทางสังคม /ชุมชน เช่นปัญหาด้านยาเสพติด

วาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
วาระที่ ๓
เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
วาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

(พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานที่ประชุม

(นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์)
รักษาการผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

