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๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

คํานํา 
 

ด้วยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงระบุและจัดลําดับปัจจัยเสี่ยงตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๒ ตัว  ด้านการเงิน จํานวน ๒ ตัว 
ด้านกฎระเบียบ จํานวน ๑ ตัว ด้านเหตุการณ์ภายนอกจํานวน ๑ ตัว และด้านกลยุทธ์จํานวน ๑ ตัว รวมปัจจัย
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีจํานวน ๑๗ ตัวโดยให้คงรายการปัจจัยความเสี่ยงเดิมนี้ไว้ เพื่อติดตามประเมินผล
ในปีถัดไป และปรับแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานที่มีผลการดําเนินการไม่ก้าวหน้า 

เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
๑. ความเป็นมา 

หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการตามคําส่ังดังกล่าวได้มี
การประชุมเพื่อดําเนินการ จํานวน ๔ คร้ัง ดังนี้ 

การประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๐สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๐ ชั้น ๔อาคารเรียนรวมโดยที่ประชุมได้
พิจารณาภาระงานของส่วนงานที่ต้องดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และจะต้องจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําส่วนงานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มีมติครอบคลุม
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย : ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความ 
เสี่ยง ในวันพุธท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรียน โซน บี ๔๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ท้ังบัณฑิตวิทยาลัยและสันติศึกษาเข้า
ร่วมจํานวนท้ังสิ้น ๒๖ รูป/คน ตามมติที่ประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๖มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาและเสริมความรู้ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้กําหนดประเด็นสําคัญตามมติท่ีประชุม
ของบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวให้พัฒนาและปรับปรุงแผนและระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด คือ ค่าคะแนนท่ี ≤๖ (รายละเอียดตามแบบ 
MCU_RM ๑) 

๒. การบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงาน : ระบุความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายในด้านกล 
ยุทธ์เพิ่มอีก ๑ ด้าน คือ ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี
ไปยังบุคลากรในส่วนงานอย่างเป็นระบบ (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM ๑) 
          การประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ เ ม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๓ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย  
B ๔๐๐ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมีมติมอบหมาย
ให้กรรมการและเลขานุการจัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ครอบคลุมสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

๑. ระดมความคิดเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานและเป้าหมายตามแผนฯเสี่ยง  งบประมาณ 
รายละเอียดกิจกรรม ผลสําเร็จของงานแต่ละข้ันตอน ทั้งนี้ให้ใช้กรอบเวลาตามปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ให้ 
ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงตามมติคณะกรรมการในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑ (รายละเอียดตามแบบMCU_RM ๒) 

การประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๗กุมภาพันธ์๒๕๖๓ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย B ๔๐๐ อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรรมการและ
เลขานุการจัดทําบัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครอบคลุมสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

๑. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิต 
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อดู
ความก้าวหน้าของงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ ถ้าพบว่ามียังไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ
งานและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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๒. จัดทําบัญชีตรวจสอบผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM ๓) 

 การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๕มิถุนายน๒๕๖๓ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย B ๔๐๐ อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการและ
เลขานุการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผลความสําเร็จร้อยละ ๘๐ จากนั้น ที่
ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ 

๑. เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง  
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่เลขานุการนําเสนอ (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM 
๔) 

๒. มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

๓. ให้กรรมการและเลขานุการรวบรวมสรุปผลการติดตาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อนําไป 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
๒. สรุปผลการดําเนินงาน 

๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงประจําส่วนงาน สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานอธิการบดี 
ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชมและสังคมระดับชาติ และนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
จากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ดังกล่าว พบว่า มหาวิทยาลัย

มีความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์อยู่ ๓ ยุทธศาสตร์ จําแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๕ ด้าน รวมปัจจัยความเสี่ยงใน
ทุกๆด้านได้ ๑๗ ปัจจัย ดังน้ี 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ จํานวนปัจจัยเสี่ยง (ด้าน) หมายเหต ุ

O F C E S 

๑ ๔ - - - -  
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๒ ๔ - - - ๑  

๓ - - - - - ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

๔ - - - - - ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

๕ ๔ ๒ ๑ ๑ -  

 
ประเภทความเสี่ยง จํานวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
O = Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน    
F = Financial Risk ความเสีย่งด้านการเงิน   
C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ    
E = External Risk ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก   
S = Strategic Risk ความเสีย่งด้านกลยุทธ์   

  
 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดประเภทความเสี่ยงไว้ ๕ ด้าน รวม ๑๗ ปัจจัย เป็น
กรอบในการทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

กล่าวเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงานได้ระบุ วิเคราะห์ และ
ประเมินค่าความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า การ
ดําเนินงานของส่วนงานยังมีปัจจัยความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จําแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๒ ด้าน รวม ๒ 
ปัจจัย ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง (เปรียบเทียบก่อน – หลัง การบริหารความเสี่ยง) 

 จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง เม่ือได้ประเมินผลค่าความเสี่ยง โดยคํานวณจาก ค่าโอกาสความ
เสี่ยงx ค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ปัจจัยความเสียง ระดับความเสี่ยง 

ที ่ ส่วนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ จํานวนปัจจัยเสี่ยง (ด้าน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ O F C E S 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย         √ ๑ - - - ๑ 

 รวม ๑ ยุทธศาสตร์  
๒ ด้าน คือ  

ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านกลยุทธ์ 
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(Risk Factor) ก่อนการบริหารความเสี่ยง หลังการบริหารความเส่ียง 

RF๑ ๒๕ ๑๖ 

RF๒ ๒๕ ๑๒ 

  
 RF ๑คือ มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิง รับ การบริหารความเสี่ยงยังไ ม่เป็นระบบ 
 RF ๒ คือ ขาดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีไปยัง
บุคลากรในส่วนงานอย่างเป็นระบบ 
 
๓. ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

จากผลการดําเนินงานพบว่า จากการท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในมีแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ได้ดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมส่งผลให้การปฏิบัติงานมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน
ตามลําดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ถึงกระนั้นก็พบว่าความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าคะแนนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงต่อไป โดยเห็นสมควรดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

๑. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการเพิ่มรูปแบบการนําเสนอระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงที่น่าสนใจมากข้ึนผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เน้นให้บุคคลากรในทุกส่วนงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดถึงพัฒนาเทคนิควิธีการจัดทําแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 

๒. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เช่น กําหนดปฏิบัติงานตาม 
รายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความถ่ีมากข้ึน เช่น จากการติดตามทุก ๖ เดือน เป็นการ
ติดตามทุก ๓ เดือน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

๓. พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหาร 
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

๔. พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างมีส่วนร่วม และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีไปยังบุคลากรในส่วนงานอย่างเป็นระบบ 
 

 

 

สารบัญ 
     หน้า 
คํานํา     ก 
บทสรปุผู้บรหิารข 
สารบัญ     ค 
บทที่ ๑ บทนํา   ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑ 
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 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ๑ 
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างบริหาร  ๒ 
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ๓ 
 ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์ ๓ 
 ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง ๓ 
 ๒.๓ ประเมินความเส่ียง และจัดลําดับความเสี่ยง ๔ 
 ๒.๔ จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๑๐ 
 ๒.๕ ดําเนินงานตามแผนฯเสี่ยง และจัดทํารายงานเสนอผูบ้ริหารสูงสุดท่ีสังกัด ๑๐ 
บทที่ ๓สรปุผลการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ๑๑ 
 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ๑   คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาํส่วนงาน 
 ภาคผนวก ๒  ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเส่ียง ค่า L และ ค่า I  
 ภาคผนวก ๓   แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  
                              และจัดลําดับความเสี่ยง  
 ภาคผนวก ๔   แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง  
 ภาคผนวก ๕   แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดาํเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง  
 ภาคผนวก ๖  แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจาํส่วนงาน  
 ภาคผนวก ๗  แบบฟอร์ม MCU_RM ๕ รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจาํส่วนงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
๑) ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง  
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บัณฑิตวิทยาลัย   
ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๕ วัดมหาธาต ุท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
ชั้น ๔  ห้อง B๔๐๐  บัณฑิตวทิยาลัย  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.
พระนครศรีอยุธยา 
 
๒ )  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกเพื่อพัฒนาการศึกษา และอํานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงข้ึนไป  ตาม
ประกาศต้ังบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ ลงนามโดย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ สภานายกมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
๑.๒ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑.๒.๑ ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  จัดการศึกษาดา้นพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 
 ๑.๒.๒ ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตําราด้านพระพุทธศาสนา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรอย่างเหมาะสม มีปฏิปทา     น่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 
 ๑.๒.๓ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบนัจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒.๔ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑) ด้านผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่คิด เป็นผู้นํา
จิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและ
พัฒนาสังคม 
  ๒) ด้านการวิจัยและพัฒนา : จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข 
  ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งม่ันในการให้บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม อัน
เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
  ๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็น
ภารกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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๑.๓ โครงสร้างบริหาร 

 

 

๑.๕ รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบรหิาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

ลําดับที ่ ชื่อ ตําแหน่ง 

๑ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี 

๒ พระราชวรเมธี,รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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๔ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระราชวรมุนี, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๖ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
๗ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแผ ่

๘ พระศรีญาณวงศ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๙ พระเทพปัญญาสธุ ี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑๐ พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
๑๒ พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๓ พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 

๑๔ พระราชเขมากร, รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
๑๕ พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๖ พระราชปริยัติ, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 
๑๗ สมเด็จพระพุทธธินวงศ์, ศ.พิเศษ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

นครปฐม 
๑๘ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๙ พระราชปริยัติมุนี, รศ. ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
๒๐ พระราชสุตาภรณ์, รศ. ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๑ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
๒๒ พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
๒๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

๒๔ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๕ พระสุธวีีรบัณฑิต, ดร. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

 

กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

ลําดับที ่ ช่ือ ตําแหน่ง 

๑ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒ พระราชปริยัติกวี, ศ. ดร. อธิการบดี 
๓ นายการุณ สกุลประดษิฐ ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสาํนักงบประมาณ 



บทนํา  ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย ๑๑ 
 

  

๖ ดร.เมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๗ ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา 
๘ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๙ พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจา้อาวาสวัดปากนํ้า 
๑๐ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการสาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๑ พระธรรมกิตติวงค์ ราชบัณฑิต 
๑๒ ศ.(พิเศษ)จาํนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 

๑๓ พระราชวรเมธี,รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑๔ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๕ พระราชปริยัติมุนี, รศ. ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร ์

๑๖ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๑๗ พระราชวรมุนี, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๑๘ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, ศ.พิเศษ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

๑๙ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
๒๐ พระราชเขมากร, รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 



 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โครงการหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ผอ.โครงการประจําหลักสูตร

นานาชาติ

คณะกรรมการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศกึษา คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร

บุคคลากรตําแหน่งสายวิชาการ เลขานุการสํานักงานคณบดี

ผอ.โครงการหลักสูตรพทุธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมนิเทศ

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตสาขาวชิาปรัชญา

 



 
 

  

โครงสร้างภาระงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผอ.โครงการ
หลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบณัฑิต

และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

ผอ.โครงการ
หลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตร
พุทธศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชา
ธรรมนิเทศ

ผู้อํานวยการหลักสูตร     

หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต

(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลกัสตูรพทุธศาสตร

มหาบณัฑิต

(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ผอ.โครงการหลักสูตร
พุทธศาสตร

มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต

สาขาวิชาสันติศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒  

กระบวนการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

  

 
๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.๑ระบุ วิเคราะห์ และจัดลําดับปัจจัยความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลสําเร็จที่กําหนดไว้ 
 ๒.๑.๒ จัดทํากิจกรรมควบคุม เพื่อลด หรือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒.๑.๓สร้างกระบวนการปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และแนวคิดเชิงระบบท่ีสามารถ
เชื่อมโยงทุกกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 ๒.๑.๔ เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 
๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงหมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้องตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ 
          สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาระสืบเน่ือง เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติผล
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุและจัดลําดับปัจจัยความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย พบว่า ความเสี่ยงในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มี ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  มีปัจจัยความเสี่ยง  ๑๒  ตัว 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน  มีปัจจัยความเสี่ยง  ๒  ตัว 
 ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  มีปัจจัยความเสี่ยง  ๑  ตัว 
 ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก  มีปัจจัยความเสี่ยง  ๑  ตัว 
 ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  มีปัจจัยความเสี่ยง  ๑  ตัว 
 โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้จัดทําแผนเรื่องการวิจัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคง
รายการความเสี่ยงเดิมไว้ทั้งหมด เพื่อติดตามประเมินผลในปีถัดไป และควรมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนงานที่เห็นว่าผลการดําเนินการยังไม่ก้าวหน้า และไม่ประสบผลสําเร็จ 

ซ่ึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ต้องเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบหลักมี ๑ ปัจจัยความเสี่ยง๑ 
ด้าน ดังน้ี 

 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) 
 ปัจจัยความเสี่ยง๑ คือ มจร. ยังมีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเส่ียงยังไม่
เป็นระบบ 



 
 

  

และส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก ๑ ปัจจัยความเสี่ยง ๑ 
ด้าน ได้แก่ 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 
 ปัจจัยความเสี่ยง ๒ คือ ขาดวธิีการที่เป็นระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และความ
ชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรในส่วนงาน    
 
๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง  
 เป็นการนําปัจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส  (Likelihood: L)  ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย(Impact : I)  จากความเส่ียงเพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่
แตกต่างทําให้สามารถกําหนดกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซ่ึงจะช่วยให้สามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกําลังคนหรือเวลาที่มีจํากัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดเกณฑ์   การให้คะแนน
ระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงท้ังน้ีมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี  

๒.๓.๑พิจารณาโอกาส/ ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood: L)  ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
          ๒.๓.๒พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact : I )  ท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามี
ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

 

• ผังแสดงระดบัความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 
 
 

 

 

 

โอกาสเกดิขึ �นน้อยมาก
หรือไม่น่าจะเกิดขึ �น

โอกาสเกิดขึ �นน้อย
หรืออาจเกดิขึ �นได้

โอกาสเกดิขึ �นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

โอกาสเกิดขึ �นสูง
หรือเป็นไปได้ที�จะเกดิขึ �น

สูง

โอกาสเกดิขึ �นสูงมาก
หรือมีความแน่นอนที�จะ

เกดิขึ �น

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

หรือมีความสําคัญน้อย
มาก

ผลกระทบรุนแรงน้อย
หรือมีความสาํคัญน้อย

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสําคัญปานกลาง

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสําคัญมาก

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสําคัญมากที�สุด

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

ผลกระทบ(Impact: I)
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ผลกระทบของความเสี่ยง  Impact (I) 

หมายเหตุ : 

ระดับความเสี่ยง  ค่าช่วงคะแนน สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง  

ระดับความเส่ียงต่ํา (Low : L )   = ๑  - ๓  L 

ระดับความเส่ียงปานกลาง ( Medium : M )  = ๔ - ๗ M 

ระดับความเส่ียงสูง ( High : H )    = ๘ – ๑๔ H 

ระดับความเส่ียงสูงมาก ( Extreme : E )    = ๑๕ – ๒๕ E 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมินค่าความเสีย่ง ( ค่าโอกาสความเสีย่ง : L และค่าผลกระทบ : I ) 

 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 
ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย 
ปัจจัยความเสี่ยง ๑ : อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยขาดผลงานวิชาการและงานวิจัย 
 

ระดับ ค่าโอกาสเกิด ( L) 
๕ โอกาสเกิดข้ึนสูงมากหรือมี

ความแน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน 
น่าจะเกิดข้ึนในปีนี้แน่หรือ มี
ความน่าจะเป็นมากกว่า 
๘๐% ข้ึนไป 

ในรอบ ๕  ปีท่ีผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนทุกปี 



 
 

  

๔ โอกาสเกิดข้ึนสูงหรือเป็นไป
ได้ที่จะเกิดข้ึนสูง 

อาจเกิดข้ึนได้มาก หรือมี
ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๖๐  - ๘๐ % 

ในรอบ ๕  ปีท่ีผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๔  ปี 

๓ โอกาสเกิดข้ึนปานกลางหรือ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึน 

อาจเกิดข้ึนได้ โดยข้ึนอยู่กับ
ปัจจัย หรือความน่าจะเป็น
มากกว่า ๔๐  - ๖๐ % 

ในรอบ ๕  ปีท่ีผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๓ ปี 

๒ โอกาสเกิดข้ึนน้อยหรืออาจ
เกิดข้ึนได้ 

ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๒๐  - ๔๐ %  

ในรอบ ๕  ปีท่ีผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๒ ปี 

๑ โอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมี
ความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๐ %  

ในรอบ ๕ ปีท่ีผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนเพียง ๑  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I ) 
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยขาดผลงานวิชาการและ
งานวิจัย 
 
ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ :KPI 

ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ๑. ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ระบบ 

มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 

มีแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ของมหาวิทยาลัย 

๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 



 
 

  

ส่วนงาน ในมจร.ส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง 
มีแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน  
จํานวน ๒๒ ส่วนงานข้ึนไป 

๒ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
มีแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ของมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน ในมจร.ส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ร้อยละ ๗๐ – 
๗๙ 

๑. ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ระบบ 
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๔. ส่วนงานในส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงประจําส่วนงาน จํานวน ๑๙ – ๒๑ ส่วนงาน 

๓ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
มีแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ของมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน ในมจร.ส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ร้อยละ ๖๐ – 
๖๙ 
 
 
 

๑. ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ระบบ 
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๔.ส่วนงานในส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงประจําส่วนงาน จํานวน ๑๗ – ๑๘ ส่วนงาน 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๔ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
มีแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ของมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน ในมจร.ส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน ร้อยละ ๕๐ – 
๕๙ 

๑. ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ระบบ 
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๔.ส่วนงานในส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงประจําส่วนงาน จํานวน ๑๔ – ๑๖ ส่วนงาน 

๕ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 
มีแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ของมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน ในมจร.ส่วนกลาง มีแผนปฏิบัติงาน

๑. ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ระบบ 
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ เล่ม 



 
 

  

บริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐  

๔.ส่วนงานในส่วนกลางน้อยกว่า ๑๔ ส่วนงานที่จัดทํา
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเส่ียง ๒ : อาจารย์ประจําบัณฑิตมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ ได้ผลงานตามเป้าหมายร้อยละ๘๐ข้ึนไป สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลงานร้อยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

๒ ได้ผลงานตามเป้าหมายต้ังแต่ร้อยละ๗๐ – ๗๙ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานตั้งแต่
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

๓ ได้ผลงานตามเป้าหมายต้ังแต่ร้อยละ๖๐ – ๖๙ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

๔ ได้ผลงานตามเป้าหมายต้ังแต่ร้อยละ๕๐ – ๕๙ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 



 
 

  

๕ ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ๕๐ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลงานน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเส่ียง ๓ : เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการวิชาชีพมีจํานวนลดลง 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ ได้ผลงานตามเป้าหมายร้อยละ๘๐ข้ึนไป สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน ประจํา
ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

๒ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ๗๐ – 
๗๙ 

สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจําส่วน
งาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

๓ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ๖๐ – 
๖๙ 

สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจําส่วน
งาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

๔ ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ๕๐ – 
๕๙ 

สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจําส่วน
งาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

๕ ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ๕๐ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจําส่วน
งาน บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 ๒.๓.๓การวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียง 
  เม่ือส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood: I) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ  (Impact : I) ของปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง



 
 

  

ระดับความเสี่ยงซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์เพี่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่ชื่อว่า Risk Matrix ทําให้ทราบ
ถึงค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเพื่อนําไปจัดลําดับปัจจัยความเสี่ยงต่อไป 
 ๒.๓.๔ การจัดลําดับปัจจัยความเสี่ยง 
  เม่ือได้ค่าระดับความเส่ียงแล้วนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญและเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง   (Impact : I)  ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยจัดเรียง
ตามลําดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ําและต่ํามากและนําความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 
 
๒.๔ จัดทําแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง 
จัดทํากระบวนการแผนบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle หรือ Deming Cycleดังนี้ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนท่ี ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนด
หัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
อาจประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  
 ข้ันตอนท่ี ๒ D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้กําหนดไว้ในข้ันตอนการ 
วางแผน ในข้ันนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดําเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่พร้อมกับสื่อสาร
ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบด้วย 
 ข้ันตอนท่ี ๓ C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยคร้ังแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สําหรับข้ันตอนถัดไป 
 ข้ันตอนท่ี ๔ A (Act) คือ ข้ันตอนการดําเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ซ่ึงมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไวห้ากเป็นกรณีแรกให้นํา



 
 

  

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําให้เป็นมาตรฐาน พร้อมท้ังหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไปอีก
ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซ่ึงก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ เราควรนาํข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์ และพิจารณาวา่ควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 
 
 
๒.๕ ดําเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สงักัด 
 เม่ือดําเนินการครบถ้วนแล้ว นําเสนอผู้บริหารสูงสุดประจําส่วนงาน ลงนามรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวิเคราะห์การดําเนินงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๓ 
 

การรายงานการบรหิารความเสี่ยง 
 

รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย 



 
 

  

๓.๑ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลาํดับความเสี่ยง                 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๒แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจาํส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๓.๓ แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๔แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๕ แบบฟอร์ม MCU_RM ๕ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ที่      / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๔ 

------------------ 

เพื่อให้การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  

 ๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  ประธานกรรมการ 

 ๒. พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองประธานกรรมการ 

 ๓. พระศรีธรรมภาณี,ดร.  กรรมการ 

 ๔. พระมหาทวี  มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.  กรรมการ 

 ๕. พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ 

 ๖. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ.ดร.   กรรมการ 

 ๗. พระมหาพรชัย  สิริวโร, ผศ.ดร.        กรรมการ 

 ๘. พระมหาธนวุฒิ  โชติธมฺโม  กรรมการ 

 ๙. พระเสถียร สุทธิสทฺโธ  กรรมการ 

 ๑๐. พระอุทิศ  อาสภจิตฺโต, ดร.  กรรมการ 

 ๑๑. รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร  กรรมการ 

 ๑๒. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม  กรรมการ 

    ๑๓. ผศ.ดร.บุญเลิศ  โอฐสู   กรรมการ 

    ๑๔. ผศ.ดร.ตวงเพชร  สมศรี   กรรมการ 

    ๑๕. ดร.อุดม  จันทิมา    กรรมการ 



 
 

  

    ๑๖. นายสังวร  อ่อนสนิท              กรรมการ 

    ๑๗. นายภพปภพ  เทพธานี   กรรมการ 

    ๑๘. นายจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด  กรรมการ 

    ๑๙. นายไพฑูรย์  อุทัยคาม   กรรมการ 

    ๒๐. นางสาวเจริญรัตน์  พงศ์พิพัฒน์พันธุ์ กรรมการ 

    ๒๑. พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท,ดร  กรรมการและเลขานุการ   

    ๒๒. ดร.สมคิด  เศษวงศ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

    ๒๓. นายวิทยา ปานไข่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๒๔.  แม่ชีอัญชิญา  สู่ภิภักดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       

 

 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่ ดังน้ี 

 ๑.  กําหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 

 ๒.  ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 

 ๓  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 

 ๔.  ผลักดัน  และติดตามรายงานสถานการณ์ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 

๕.  ติดตามการพัฒนาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน 

๖.  ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการ 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง
ความเสี่ยงและการควบคุมความเส่ียงของส่วนงาน 

๗.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการลดความเสี่ยงของส่วนงาน ตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 

 



 
 

  

 

 สั่ง      ณ    วันท่ี       เดือน                  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 ( พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายตัวย่อคําอธิบายตัวย่อคําอธิบายตัวย่อคําอธิบายตัวย่อ    
RF = Risk Factor(ปัจจัยความเสี่ยง)  L  = ค่าโอกาสความเสี่ยง ๑-๕ จากน้อยไปมาก     I  = ค่าผลกระทบ ๑-๕ จากน้อยไปมาก  
D=LxI ค่าโอกาสความเสี่ยง x ค่าผลกระทบ เป็นค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM ๐             
ประเภทความเสีย่งประเภทความเสีย่งประเภทความเสีย่งประเภทความเสีย่ง จํานวน ๕ ด้าน ดังนี้ 
O  = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน    F = ความเสี่ยงด้านการเงิน    C  = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ    E  =  ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก    S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
วิธกีารจดัการความเสีย่งวิธกีารจดัการความเสีย่งวิธกีารจดัการความเสีย่งวิธกีารจดัการความเสีย่ง จํานวน ๔ ประเภท ดังนี้ 
Take  = การยอมรับ   Terminate = การหลีกเลี่ยง  Transfer = การโอนถ่าย   Treat = การปรับปรุงแก้ไข 

ลําดับ 

ที่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

   (เนื่องจาก ) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อเป้าหมาย 

 ( ส่งผลให้ ) 

การประเมินค่า    
ความเสี่ยงก่อน        

มีกิจกรรมควบคุม 
ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 

กิจกรรมควบคุม 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 
(Take, 

Terminate, 
Transfer,Treat) 

 

สัญญาณเตือนภัย ส่วนงานที่
รับผิดชอบหลัก 

 

ส่วนงานที่
สนับสนุน 

L I D=LxI 

๑ จํ านวนนิ สิต ในห ลัก สู ตร มี
จํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

s ขาดกระบวนการและแผนการบริหาร
จัดการ เ กี่ยว กับแรงจู ง ใจ ในการ
สนับสนุนใ ห้นิ สิตเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร 

๔ ๕ ๒๐ ๖ สร้ างแผนงานใน
การสนับสนุนและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
อย่างต่อเนื่อง 

Treat 

 

 

มีแนวโน้นที่จะทํา
ใ ห้ นิ สิ ต ล ด ล ง
เ นื่อ งจ ากภ าว ะ
ท า ง สั ง ค ม ที่
เปลี่ยนแปลง 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

MCU_RM ๑ 

ระบปุัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

  

 

 

ลําดับ 

ที่    
ปจัจัยเสี่ยงปจัจัยเสี่ยงปจัจัยเสี่ยงปจัจัยเสี่ยง    

    

ประเภทเสี่ยงประเภทเสี่ยงประเภทเสี่ยงประเภทเสี่ยง    
 

กิจกรรมควบคมุกิจกรรมควบคมุกิจกรรมควบคมุกิจกรรมควบคมุ    

ระดบัความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่ระดบัความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่ระดบัความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่ระดบัความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่    ระดบัระดบัระดบัระดบั    
ความเสีย่งที่ความเสีย่งที่ความเสีย่งที่ความเสีย่งที่    
ยอมรบัได้ยอมรบัได้ยอมรบัได้ยอมรบัได้    

สถานะดําเนนิการสถานะดําเนนิการสถานะดําเนนิการสถานะดําเนนิการ    %%%%    

ความความความความ    

สาํเร็จสาํเร็จสาํเร็จสาํเร็จ    

ผลการตดิตามผลการตดิตามผลการตดิตามผลการตดิตาม////
ขอ้สงัเกตขอ้สงัเกตขอ้สงัเกตขอ้สงัเกต////

ขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะ    โอกาสโอกาสโอกาสโอกาสเกดิเกดิเกดิเกดิ    
LLLL    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    
IIII    

คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
DDDD    ====    LLLL    xxxx    IIII    

        

๑ บุคลากรประจําบัณฑิตวิทยาลัยไม่มีเลข
บรรจุตําแหน่งในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพ
และไม่มีความมั่นคงในการทํางาน 

s จัดทําแผนขอตําแหน่งทาง
สายปฏิบัติการวิชาชีพอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ 

๕ ๕ ๒๕ ๖  / ๒๐% มีการส่งเสริมให้
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สายปฏิบั ติการ
วิ ช า ชี พ ไ ด้ รั บ
ความมั่นคงใน
การทํางานและ
ส นั บ ส นุ น
ส่งเสริมในการ
หาตําแหน่งเพื่อ
ความมั่นคงยังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู ้ร ายงานผลการดาํ เนินการ  

          
        (.......................................................................) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

รายงานครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓  ระยะเวลา ๖ เดือน 

MCU_RM ๔ 



 
 

  

๒ จํานวนนิสิตในหลักสูตรมีจํานวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

s จัดทําแผนบริหารและการ
ประชาสัมพันธ์ในการรับ
สมัครนิสิตในหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕ ๔ ๒๐ ๖  / ๑๐
% 

มีการส่งเสริมให้
บุ ค ล า ก ร
ประชาสัมพันธ์
ในการรับสมัคร
นิสิตในหลักสูตร 

 
  

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู ้ร ายงานผลการดาํ เนินการ  
          
        (.......................................................................) 
 



 

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่

 

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกภารกิจมีความเสี่ยงสูงมา
น้ัน(นําข้อมูลไปใส่ในแบบปค.มจร. ๕

๑.๑เร่ืองด้านการผลิตบัณฑติ
๑.๒วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
๑.๒.๒ บัณฑิตเป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจ
๑.๒.๓ บัณฑิตมีจิตอาสาพัฒนาสังคม
 

๒. ภารกิจงาน/กิจกรรมน้ันมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้างหรือทําอย่างไรทีจ่ะทําใหบ้รรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒.๑มีการส่งเสริมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเขียนบทความวิชาการให้มี
มาตรฐาน 

๒.๒สร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต
๒.๓แต่งตั้งคณะกรรมการในการกํากับติดตามความก้าวหน้า
๒.๔ให้คําแนะนําและชี้แนะ 

 

๓. ให้วิเคราะห์ว่าข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง

ข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติ 
(จากข้อ๒)  

๑.มีการส่งเสริมในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
เขียนบทความวิชาการให้มี
มาตรฐาน 

 
๒.สร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต 

 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม๒๕๖3 

ความเส่ียงสูงมา๑เร่ืองพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน
๕ช่องที่๑)  

เรื่องด้านการผลิตบัณฑติ 

บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บัณฑิตเป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจ 
บัณฑิตมีจิตอาสาพัฒนาสังคม 

นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้างหรือทําอย่างไรทีจ่ะทําใหบ้รรลุตาม

มีการส่งเสริมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเขียนบทความวิชาการให้มี

สร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต 
แต่งตั้งคณะกรรมการในการกํากับติดตามความก้าวหน้า 

 

ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

เพื่อลดความเสี่ยงอะไร 
(ปค.มจร. ๕ช่องที๔่)  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
(นําข้อมูลไปใส่แบบปค

ช่องที่

 ส่งนิสิตรับเข้ารับการอบรมในด้าน
วิชาการตา่งๆ

 
 

 มีการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตใน

Assessment : CSA) 

พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน/กิจกรรม

นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้างหรือทําอย่างไรที่จะทําใหบ้รรลุตาม

มีการส่งเสริมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเขียนบทความวิชาการให้มี

ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
นําข้อมูลไปใส่แบบปค. มจร. ๕

ช่องท่ี๕)  

ส่งนิสิตรับเข้ารับการอบรมในด้าน
วิชาการตา่งๆ 

 
 

มีการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตใน



 
 

  

การนําเสนอผลงานวชิาการ 
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
กํากับติดตามความก้าวหน้า 

ให้คําปรึกษาแก่นิสิตในการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

จัดคลีนิกให้ความรู้แก่นิสิตด้าน
วิชาการ 

๔.ให้คําแนะนําและชี้แนะ ลดความผิดพลาดในการเขียนงาน
วิชาการ 

ให้คําแนะนําแก่นิสิตท่ีเข้าคลีนิก 

 

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ผลการประเมินเป็นอย่างไร(บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความ
เสี่ยงอะไร 

๔.๑จากการประเมินผลการควบคุม(นําข้อมูลไปใส่ในแบบปค.มจร. ๕ช่องที่๖) พบว่าในเบ้ืองต้นถือว่า
บรรลุวัตถุประสงค์เพราะคณาจารย์เจา้หน้าท่ีให้ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตในด้านการเขียนงานวิชาการ 

๔.๒ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง(นําข้อมูลไปใส่ในแบบปค.มจร. ๕ช่องท่ี๗) 
จากการดําเนินงานพบวา่ยังมีความเสี่ยงที่ทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังน้ี 
จากการติดตามพบวา่ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างคือคณาจารย์เจา้หน้าที่บางทา่นยังขาดความเข้าใจในทักษะ

การเขียนงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงทีพ่บว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะแก้ไขอย่างไรใครเป็นผู้
แก้ไขเสร็จสิ้นเม่ือไหร่ 

ปัญหา / สาเหต ุ
 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นําข้อมูลไปใส่ในแบบ 

ปค.มจร. ๕ช่องที่๘)  
 

ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ 
(นําข้อมูลไปใส่ในแบบปค.มจร. ๕ช่อง

ที่๙) 

ปัญหา: 
จํานวนนิสิตในหลักสูตร
ลดลง 
สาเหตุ : 
ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและ
ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 

 

 

 



  

รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแต่วันที่        

ส้ินสุดวันที่                เดือน                        พ

(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของ
ความซ่ือตรงและจริยธรรม 
 
 
๑.๒ผู้กํากับดูแลของส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดา
เนินการเก่ียวกับควบคุมภายใน 
 
๑.๓หัวหน้าส่วนงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการ
บังคับบัญชาอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน
ภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล 
 
๑.๔ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจู ง ใจพัฒนาและ รักษา บุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วน
งาน 
 
๑.๕ส่วนงานกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

 
 
 

 

 

รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ส่วนงาน   บัณฑิตวิทยาลัย 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่วันที่        เดือน              พ.ศ.๒๕๖๔

สิ้นสุดวันที่                เดือน                        พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน /ข้อสรุป

ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของ

ผู้กํากับดูแลของส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีกากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดา

หัวหน้าส่วนงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการ
บังคับบัญชาอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่

สมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน
 

ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจู ง ใจพัฒนาและรักษาบุคลากร ท่ี มีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วน

ส่วนงานกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

 

๑.๑บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือในเรื่อง
ของความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมพ

๑.๒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าท่ีในการ
กํากับดูแลและรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน
ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว ้

 
๑.๓บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรตาม
โครงสร้างท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดพร้อมทั้งกํา
อํานาจหน้าท่ีและได้จัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงานให้
เหมาะสมกับภาระงานตามโครงสร้าง 

 

๑.๔บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรของส่วนงานโดยมีแผนพัฒนาบุคลากรประจา
ปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานและเพื่อความก้าวหน้าในสาย
งานของตนเอง 

๒๕๖๔ 

ข้อสรุป 

สริมให้บุคลากรยึดถือในเร่ือง
ของความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๕๕ 

นาจและหน้าที่ในการ
กับดูแลและรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน

ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตาม

ได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรตาม
หนดพร้อมทั้งกําหนด

นาจหน้าที่และได้จัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงานให้
 

คัญเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรของส่วนงานโดยมีแผนพัฒนาบุคลากรประจา
ปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานและเพื่อความก้าวหน้าในสาย



 
 

  

ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
 

๑.๕บัณฑิตยาลัยได้กําหนดภาระหน้าท่ีและงานท่ีต้อง
รับผิดชอบของบุคลากรภายในส่วนงานโดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถของ 

 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ส่วนงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
๒.๒ส่วนงานระบุความเสี่ยงที่ มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งส่วนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้น 

 

๒.๓ส่วนงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
๒.๔ส่วนงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

 
๒.๑บัณฑิตยาลัยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยได้กําหนด
เป็นตัวชี้วัดและเผยแพร่ให้บุลากรภายในส่วนงาน
รับทราบ 
๒.๒บัณฑิตยาลัยได้ ร่วมกันวิ เคราะห์เพื่อกําหนด
ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในโดยผู้บริหารและบุคลากร
ภายในส่วนงานร่วมกันระบุปัจจัยความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
๒.๓บัณฑิตยาลัยได้พิจารณาโอกาสต่อการเกิดการ
ทุจริตจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง
พร้อมท้ังได้กําหนดมาตรการและวางแนวทางในการ
ป้องกันโดยยึดหลักตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และถือปฏิบัติตามแนวทาง 

การควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒.๔บัณฑิตยาลัยมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้น
ลดลงโดยมีการวางแผนและกําหนดมาตรการเพื่อเป็น
การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการความคุมภายใน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 
 
 
๓.๒ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

๓.๑บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านการควบคุม
ภายในให้มีความเหมาะสมกับภาระงานท่ีมีอยู่โดยมี
การกําหนดข้ันตอนการทางานและแผนการพัฒนาซ่ึง
ผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงานช่วยกันกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๓.๒บัณฑิตวิทยาลัยได้ระบุแผนการพัฒนาและ



 
 

  

 

๓.๓ส่วนงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไว้
ในนโยบายประกอบด้วยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีของส่วนงานโดยมีการ 

สํารวจและมีการปรับเปลี่ยนให้ให้มีความทันต่อ
เหตุการณ์และปัจจุบันอยู่เสมอ 
๓.๓บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมโดยกําหนดเป็นแผนนโยบายของส่วนงานซ่ึงมี
ค่ า ตั ว ชี้ วั ด ผ ล สํ า เ ร็ จ อั นจ ะนํ า ไ ป สู่ ก า ร บร รลุ
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ส่วนงานมีการจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
 
๔.๒ส่วนงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายในซ่ึงมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

 

 

๔.๓ส่วนงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 
 

 

๔.๑บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความเหมาะและทันต่อสถานการณ์อยู่ เสมอซ่ึง
สามารถนามาใช้ในการบริหารและในการตัดสินใจเพื่อ
การปฏิบัติงาน 
๔.๒บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ประจําส่วนงานโดยมีการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับภาระงานของส่วนงาน
พร้อมท้ังได้เผยแพร่ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ีสนใจนาข้อมูล
ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

๔.๓บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทาแบบประเมินส่วนงาน
เพื่อให้ผู้ท่ีติดต่อกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกได้
แสดงความคิดเห็นด้านต่างๆเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของส่ วนงาน เพื่ อส่ วนงานจะ ได้ นา ข้อ มูลหรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงและเพื่อเป็นการลด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕.๑ส่วนงานระบุพัฒนาและดาเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็น
รายคร้ังตามท่ีกําหนดเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
๕.๒ส่วนงานประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ

 

๕.๑บัณฑิตวิทยาลัย ได้ต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในและเพื่อเป็น
การนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาและปรับปรุงให้
ดียิ่งข้ึน 
๕.๒ในการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการ



 
 

  

จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย 

บริหารและผู้กากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

ควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการรายงาน 

ต่อผู้บริหารเป็นระยะๆเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูล
และได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร้างในการควบคุมภายในท้ัง๕องค์ประกอบของการควบคุมภายในแม้ว่าบาง
องค์ประกอบจะยังไม่สามรถควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้แต่ก็มีการกําหนดการ
ควบคุมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส่วนด้านการควบคุมด้านความเสี่ยงนั้นได้มีการวางแผนและกําหนด
กิจกรรมดาเนินการเพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ 

 

ลายมือช่ือ..................................................................................... 
(พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.) 

ตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ................. 



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

 

ชื่อส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่๙ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของส่วนงานพร้อม

วัตถุประสงค์ 
 

(๔) 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู ่ 

 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ 
 

(๖) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(๗) 
ส่วนงาน/บุคลากร

ที่รับผิดชอบ 
 

(๘) 
สถานะ

ดําเนินการ 
 

(๙) 
วิธีการ

ติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน

ข้อคิดเห็น 

ภารกิจตามแผนงานดําเนินการ 
๑. ภารกิจ : ผลิตบัณฑิต 
วตัถุประสงค์:  

๑.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.บัณฑิตเป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจ 
๓.บัณฑิตมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

 
มีการ

ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 
มีนิสิตมาสมัครใน

หลักสูตรมี
จํานวนน้อย 

 
มีการติดตามและ
ประชาสัมพันธไ์ป
ยังกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆตาม
สถานศึกษาทั้งใน
และนอกสถาบัน 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
กําลัง

ดําเนินการ 

 

ประเมิน
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
การสัมมนา
และ
สัมภาษณ์ 

๒.ภารกิจ : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วตัถุประสงค์:  

๑.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
๒.งานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทาง

 
สรรหาบุคลากรใน
การจัดกิจกรรม

เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 
ขาดพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องและ
แหล่งศึกษา 

 
การสนับสนุนยัง
ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของ
ชุมชน 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
กําลัง

ดําเนินการ 

 
ติดตาม

ความสาํเร็จ
ของกิจกรรม 



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

พระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจและสร้างสรรค์
สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

ลายมือชื่อ........................................................................ 

ตําแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

ชื่อส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) 
ภารกิจ 

 

(๔) 
ความเสี่ยงสําคัญ 

 

(๕) 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู ่ 

 

(๖) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๘) 
การปรบัปรงุการ
ควบคุมภายใน 

 

(๙) 
ส่วนงาน/
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 

 

(๑๐) 
กําหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ภารกิจตามแผนงานดําเนินการ 
๑. ภารกิจ : ผลิตบัณฑิต 
วตัถุประสงค์:  

๑.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
๒.บัณฑิตเป็นผู้นําด้านการพัฒนา
จิตใจ 
๓.บัณฑิตมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

 
-นิสิตลดลง 

 
มีการ

ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 
มีการรับนิสิต

เพิ่มขึ้นและขยาย
เวลารับสมัครนิสิต 

 
มีนิสิตมาสมัครใน
หลักสูตรมีจํานวน

น้อย 

 
มีการติดตามและ
ประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆตาม
สถานศึกษาทั้งใน
และนอกสถาบัน 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
มกราคม-
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

๒.ภารกิจ : พัฒนางานวิจัยสู่
ความเป็นสากล 
วตัถุประสงค์:  

๑ . ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้ 
๒.งานวิจัยได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๓.เครือข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 
-งานวิจัยที่นาํไปใช้
ประโยชน์มีน้อย 

 
ส่งเสริมให้

อาจารย์และ
บุคลากรทํา

ผลงานวิชาการที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 
ยังขาดผลงานวิจัย
ที่ใช้ประโยชน์ได้

จริง 

 
งานวิจัยยังไม่เป็น

นวัตกรรม 

 
มีการมอบหมาย

ให้บุคลากรติดตาม
ผลงานวิชาการ
และจัดหาแหล่ง

ทุน 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
ในปี

การศึกษา 
๒๕๖๔ 



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

๓.ภารกิจ : บริการวิชาการ
แก่สังคม 
วตัถุประสงค์:  

๑.งานบริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของสั งคมตาม
มาตรฐานสากล 
๒.การบูรณาการวิชาการเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 
-ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุน
กิจกรรมในการ

ดําเนินงาน 
 

 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-รวบร่วมจํานวน
การเบิกจ่ายของ
ส่วนงานย้อนหลัง 
-เสนอขอ
งบประมาณจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด 
-รับบริจาคงบ
จากหน่วยงาน
ภายนอกและผู้มี
ศรัทธา 
-ออกแบบ
กิจกรรมและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 
-สรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 
การประเมินผล
การควบคุมที่
กําหนดไวสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ 

 
 
 
 

 
จากการขอจัดสรร
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยยังไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

 
๑.ลดกิจกรรม (จัด
เฉพาะที่จาํเป็น) 

 

๒.ลดต้นทุนในการ
จ่ายค่าตอบแทนที่

ไม่จําเป็น 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
ในปี

การศึกษา 
๒๕๖๔ 

๔.ภารกิจ : ทํานุบํารุง        



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

ศิลปวัฒนธรรม 
วตัถุประสงค์:  

๑.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้รับการ
ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 
๒.งานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาช่วยพัฒนา
จิตใจและสร้างสรรค์สังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

-ขาด
กลุ่มเป้าหมายใน
การจัดกิจกรรมใน

ด้านทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สรรหา
กลุ่มเป้าหมายให้
ชันเจนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

ขาดพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและแหล่ง

ศึกษา 

การสนับสนุนยังไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ใน

การหา
งบประมาณในการ

จัดกิจกรรม 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ในปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

๕.ภารกิจ : การบริหาร
จัดการ 
วตัถุประสงค์:  

๑.การบริหารจัดการแบบครบ
วงจรในจุดเดียว 
๒.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาลได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
-ขาดการติดตาม

และประมวลผลใน
การดําเนินงาน 

 
แต่งตั้ง

คณะทํางานใน
การติดตามงาน
ในด้านต่างๆที่

ได้รับมอบหมาย 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นยังไม่

ตอบสนองความ
ต้องการของ
หน่วยงาน 

 

 
บุคลากรมีภาระงาน
ที่รับผิดชอบจํานวน
มากอาจทําให้การ
ติดตามงานลา่ชา้ 

 
มีการประชุมและ
ติดตามงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
ในปี

การศึกษา 
๒๕๖๔ 

 -ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถ
เฉพาะทางในการ
บริหารงาน 

มีการรับสมัคร
บุคลากรที่มีความ
ชํานาญเฉพาะ

ด้าน 

จากการ
ประเมินผลยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไว 

ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะด้าน 

จัดกิจกรรมหรือ
อบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากร 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
ในปี

การศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

 



แบบติดตามปค.มจร.๕ 

  

 

 

ลายมือชื่อ........................................................................ 

ตําแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 


