แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน

คานา
แผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามพันธกิจ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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บทที่ 1
บทนา
1.1

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความสู ญเสี ย จากปั จจั ย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และลดโอกาสที่ทาให้เกิดความ
เสี ย หายแก่องค์กร หรื อผลกระทบต่อ เป้ าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการบริห ารจัดการความเสี่ ย ง
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เช่น การระบุโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รวมถึงการกาหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อนาไปสู่การจัดระดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมิน จากนั้นจึงนาไปจัดทาแผนในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้อง
คานึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงมีนโยบายในการจัดทาแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมี
การประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล
3) มหาวิ ทยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ทยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน ต้ องปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษามี
การวิเคราะห์และจั ดทาแผนบริ ห ารความเสี่ ยง แผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรร
ทรั พ ยากรการบริ ห ารที่ ส าคัญ ให้ เ พีย งพอ เพื่ อ น าไปสู่ การปฏิ บัติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามเป้า ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์
4) มหาวิ ทยาลั ย มหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย วิทยาเขตอีส าน ต้อ งปฏิบั ติตามเกณฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีแผนบริหาร ความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดาเนินการได้ตามแผน
สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงน้อยลง
1.2

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อให้ ฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายปฏิบัติการ เข้ าใจหลั กการ และกระบวนบริการความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
4) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งในหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ของ มหาวิ ท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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5) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
6) เพื่ อ ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1.3

เป้าหมาย
1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ไว้
2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) เพื่ อ พัฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรและกระบวนการด าเนิ น งานภายในองค์ ก รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
1.4

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้การ
บริหารงานต่างๆ ขององค์กรมีการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ ยงขององค์กร โดยให้ ผู้บ ริ หารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ ยงต่างๆ และเข้ามามีส่ว นร่ว มในการ
วางแผนบริหารงาน กากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทา
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลัก ขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร
4) เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้
5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
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6) ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล โดย
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
1.5

ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
1.5.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสู ญ เปล่ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และมี ผ ลกระทบหรื อ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารงาน โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุ ก ารณ์ จึ งจ าแนกได้เ ป็ น 6 ด้ าน ตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
1.4 ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
1.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
1.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
ทั้งนี้ สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน ได้ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน จาแนก 4 ลักษณะ
1) Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมืองเศรษฐกิจ
กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นา ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น
2) Operational Risk – ความเสี่ ย งที่เ กี่ ย วข้อ งระดั บ ปฏิ บัติ ก าร เช่ น กระบวนการ
เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น
3) Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น การผันผวนทางการเงิน
สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น
4) Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย จากอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จาแนกได้ 8 ลักษณะ
1) Politic Factors – ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายข้อบังคับ
2) Economic Factors – ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ย งจากอัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง หรือผลพวงมาจากการชะลอตัวของปี 2554 เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น
3) Social Factors – ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม
4) Technology & Communication Factors – ความเสี่ ย งด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
5) International Factors – ความเสี่ ย งระหว่ า งประเทศ เช่ น อั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกาลังการผลิตของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
6) Natural disaster Factors – ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
-6-

7) Competition Factors – ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน
8) Globalization Factors – ความเสี่ ย งด้ า นกระแสโลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ การลงทุนข้ามชาติ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง เทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้โลกธุรกิจนี้
แคบลงอย่างมาก ดังนั้นการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและในอนาคตอันใกล้นี้
การเปิดเสรีด้านการลงทุนอย่างมีรูปแบบในกลุ่ม AEC (ASEAN Economic Community จานวน 10 ประเทศ)
ในปี 2558 ของเศรษฐกิจอาเซียน จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของประเทศไทยในทุกด้ าน ทั้งการค้า
สินค้า การบริการ การศึกษา การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน เป็นต้น
1.5.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะ
ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไรและทาไม ทั้งนี้สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์กาหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
1.5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง
และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์
ความเสี่ยงซึ่งจาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก
2) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน้อยมาก
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูง
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูงมาก
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณได้จากสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ
D
=LxI
1.5.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถ
Take
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่าเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ ย ง (Risk Reduction, Control) หมายถึง การที่ความเสี่ ยงนั้น
Treat
สามารถยอมรั บ ได้แ ต่ ต้อ งมี ก ารแก้ไ ขวิ ธี การควบคุ ม หรือ การปรั บ ปรุ งระบบการทางาน การ
ออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3. การกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Share) หมายถึง การกระจายหรือถ่าย Transfer
โอนความเสี่ ย งให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ช่ ว ยแบ่ งความรั บผิ ดชอบไป เช่น การทาประกั นภั ยกั บบริษั ท
ภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance, Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น Terminate
ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดาเนินงาน ซึ่งเป็น
การจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก เช่น การหยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ในการดาเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
หรือยกเลิกโครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
1.5.5 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือชั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทา
เพื่อลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1) การควบคุ มเพื่ อป้ องกัน (Preventive Control) เป็นวิ ธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็น
ต้น
4) ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2.1

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th
ศาสนสุภาษิตประจามหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโ เทวมานุเส หมายถึง ผู้สมบูรณ์ด้วย
ความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์
สีประจามหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวัน
พฤหัสบดี อันเป็นวันพระราชสมภพ
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย :ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คติพจน์ประจาตัวนักศึกษา :ระเบียบ สามัคคี บาเพ็ญประโยชน์
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย :
3
4

พระมหามงกุฎหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่ง
นาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย”
พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บารุงปีละ
60 ชั่ง
หนังสือ หมายถึง คัมภีร์และตาราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
แหล่งผลิตคัมภีร์และตาราทางพระพุทธศาสนา สาหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึงอุปกรณ์
ในการผลิตคัมภีร์และตาราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นทั้ง
สถานศึกษาและแหล่งผลิตตาราทางพระพุทธศาสนา
ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้ แต่
ในทางพระศาสนา หมายถึง กิตติศัพท์ กิตติคุณ ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือ
ความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ
พานรองรั บ หนั ง สื อหรื อคัมภีร์ หมายถึง มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย เป็นสถาบันเพื่อ ความมั่นคงและ
แพร่หลายของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่
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วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ มหามกุฏราช
วิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย
มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจ จุบัน คือ
“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”
อัต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย : บั ณ ฑิต มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก พระพุ ท ธศาสนาและสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
สถานที่ตั้ง
วิทยาเขต
ที่อยู่
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 248 วัดบ้านสุวรรณ ตาบล
ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
2. วิทยาเขตมหาวชิราลง วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่
กรณราชวิทยาลัย
ที่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
3. วิทยาเขตสิรินธรราช
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่
วิทยาลัย
26 หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สาม
พราน
จ.นครปฐม 73160
4. วิทยาเขตอีสาน
เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์
คนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000
5. วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวง 103 ตาบลพระ
สิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
6. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดง
ลาน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
7. วิทยาเขตศรีล้านช้าง
วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7
ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
8. วิทยาเขตศรีธรรมาโศก วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9
ราช
ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง อ. เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
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โทรศัพท์
0-2282-8303,
0-2281-6427

โทรสาร
0-2281-0294

035-745037-8

035-745037

02-4291663,
02-4291719

02-4291241

043-241488,
043-239605

043-241502

053-270-9756

053-814-752

043-518364,
043-516076

043-514618

042-813028,
042-830434

042-830686,
042-811255

075-340499

075-310293,
075-357968

วิทยาเขต
9. มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัยในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์
10. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร
11. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

ที่อยู่
หมู่ 6 ตาบลภูหลวง อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1
ถ.วิทยธารงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร
35000
วัดประชานิยม ตาบลกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์
081-7022076,
086-0123470,
086-0155830
045-711056

โทรสาร
044-249398

043-815393

043-815393
043-815855

045-711567,
045-711056

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจจาแนก
ตามระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ดังนี้
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ าชาติ ข องประเทศไทยและมี ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งรากฐาน
วัฒนธรรมทางจิตใจให้แก่เยาวชนไทย สังคมไทยในปัจจุบันกาลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้าน
สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แนวความคิดและการกระทา มีการแข่งขันกันมากขึ้น มุ่งเน้นวัตถุนิยมหรือ
บริ โ ภคนิ ย มมากขึ้น ทาให้ วิถี ทางการด าเนิน ชีวิ ตเปลี่ ย นแปลงไปโดยสิ้ นเชิง การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม
ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น การเอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น การทุจ ริต การมัวเมาในสิ่ งเสพติด ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสภาวะสังคมที่มีการ
แข่งขันกันสูง สถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น สถาบันศาสนา สถาบันโรงเรียน และสถาบันครอบครัว ควรตระหนัก
ถึงปัญหาและความสาคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนในวัยเรียนสมควร
ได้รับการอบรม สั่งสอน และวางพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้น
เจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ดาเนิน
ชีวิ ตได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข และเกื้อ กูล ต่ อการพั ฒ นาประเทศชาติ ได้ อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้ องกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ ระบบการสื่อสารที่ไร้
พรมแดนและการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมโลกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้สถาปนาวิทยาเขต
แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกากับของกระทรวงศึกษาธิ การ โดย
มีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้ย้ายจากวัดศรีจันทร์ ไปอยู่ที่บ้านโนน
ชัย ถนนราษฎร์คนึง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการสถาปนา ดังนี้ คือ
1. เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ
- 11 -

3. เพื่อให้ศาสนทายาทได้เป็นกาลังในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสม
กับกาลสมัย
4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางพระพุทธศาสนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการประจาวิทยาเขตอีส าน โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ,ดร.
รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้แบ่งส่วนการ
บริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ
1. สานักงานวิทยาเขต
2. ศูนย์บริการวิชาการ
3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เริ่มเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2533 เป็นต้นมา และได้เปิดรับ
นักศึกษา (บุคคลทั่วไป) ในปีการศึกษา 2544 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 วิทยาเขตอีส านได้ขยาย
ห้องเรียนไปที่ วัดแสนสุข อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในปีก ารศึกษา 2549 ได้ขยาย
ห้องเรียนอีกแห่งหนึ่ง คือ วัดพิศาลรัญญาวาส อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีอายุได้ 27 ปี (พ.ศ. 2533 – 2560) เปิด
สอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และมีคณะวิชา 4 คณะ
คือ
1. คณะมนุษยศาสตร์
2. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะสังคมศาสตร์
4. คณะศาสนาและปรัชญา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน เปิดสอนหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก็เปิดสอนหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
อัตรากาลังบุคลากร
ลาดับ
ที่
1
2

สาขาวิชา

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การ
ปกครอง
สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์
ศาสตร์

-

-

-

-

-

- 5

1

-

-

- 4

-

-

- 1
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-

-

- 5

1

-

-

-

-

-

-

-

5

ลาดับ
ที่

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

สาขาวิชา

รวม

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.

3

สาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและ
ปรัชญา (ป.โท)
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา (ป.
โท/ป.เอก)

4
5
6

7

ไม่ได้ประจา
สาขาวิชา
รวม

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

1

-

-

-

- 25

2

รวมทั้งหมด

-

27

-

-

-

-

1

- 5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

1

3

1

1

-

-

-

- 5

-

-

-

3

1

1

-

3

1

1

-

9

2

-

- 10

1

1

-

- 11

2

2

36

4

2

15

42

บุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ที่
1
2
3

หน่วยงาน
สานักงานวิทยาเขตอีสาน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
ศูนย์บริการวิชาการ
รวม

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตาม
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
15
1
1
6
12
1
33
2
1

รวม
17
6
13
36

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นาสูง ยึดหลักการทางานเป็นทีม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องของการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. วัฒ นธรรมองค์กรเป็ น ลั กษณะของการเสริ มพลั ง มี การกระจายอานาจให้ แ ต่ล ะส่ ว นงานตาม
ความสามารถอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการใช้มาตรการที่เข้มแข็งที่จะทาให้บุคลากรทุกฝ่าย ขยัน เข้มแข็งในการ
ทางาน ทาหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับวิชาการ สนับสนุน และนักศึกษา
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3. สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีคุณค่าต่อการส่งเสริมให้สังคมอยู่ดีมีสุข ได้แก่ โปงลาง
หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ที่มีการบูรณาการมิติทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมิติทางพระพุทธศาสนา
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเสริมสร้างคุณธรรมทางสังคมให้กับนักศึกษา
4. สามารถประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น ให้สนับสนุนการดาเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ น การบริการวิชาการ
แก่สังคม ที่กาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียน แกนนาชุมชน ผู้สูงอายุ ปราชญ์ท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1.
ส่งเสริมให้ มมร. วิทยาเขตอีสาน ใช้แผนเป็นครื่องมือในการบริหารควบคู่กับการบริหารแบบ
วิถีธรรมชาติ
2.
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ
จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่
จุดที่ควรพัฒนา
1
1. ควรประเมินแผนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ควรประเมินความสาเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงผลการดาเนินงาน ระหว่างปีการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา
3. ควรจัดให้มีการประเมินความสาเร็จตามแผนกิจกรรมนักศึกษา และนาผลการปรับปรุง
ผลการดาเนินงาน ระหว่างปีการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา
4. ควรจัดระบบฐานข้อมูลศิษย์เพื่อสารวจปัญหาความต้องการเพื่อให้ความรู้และ
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
5. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
6. แบบประเมินโครงการจะต้องครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน โครงการไหนจะรับผิดชอบ
ทักษะด้านใด? ระบุให้ชัดเจน
7. ควรจัดโครงการเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษารายปีให้แก่คณะกรรมการนักศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
8. ควรจัดระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษารายปีไว้เปรียบเทียบ
9. ระบุผลการประเมินกิจกรรที่ดาเนินการ ที่มีประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการครั้งต่อไป
2
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ควรเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมของอาจารย์
และนักวิจัยรายบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทุน การส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาการวิจัย ฯลฯ
3. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์รับทุนทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกลคุ้มครองสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ในระบบมหาวิทยาลัย
เช่น ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ เป็นต้น
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องค์ประกอบที่
จุดที่ควรพัฒนา
3
1. คณะกรรมการประจาวิทยาเขต ควรกาหนดให้แผนบริการวิชาการมีการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคม พร้อมทั้งมีการประเมินความสาเร็จตัวชี้วัดนั้นอย่างเป็น
ระบบ
2. ควรบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน วิจัย ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดให้มีหลักฐานทั้งในแนบริการวิชาการ แผนการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3) เช่น รายวิชาที่ใช้กระบวนการ BBL เป็นต้น
3. ควรมีระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
นักเผยแผ่เขตลุ่มน้าโขง (ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และจีน)
4. ควรมีการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ เช่น โครงการบุญเผว็ด โครงการรดน้าดาตัว
ผู้สูงอายุ
4
1. ควรนาผลงานทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมไปจดสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย เช่น บทเพลง กลอนลา ชุดการแสดง ลายดนตรี เป็นต้น
2. ควรจัดระบบฐานข้อมูล ผลงาน นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมให้เกิดกองทุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จากแหล่งทุนต่างๆ
5
1. ควรเพิ่งแหล่งรายได้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. ให้นาผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรมาอธิบายให้เห็นถึงความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน
3. อธิบายการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใน SAR ให้ชัดเจน กาหนดประเด็น
ความเสี่ยง เสี่ยงอย่างไร แก้ไขความเสี่ยงอย่างไร
4. ต้องมีการถอดบทเรียน KM
5. ต้องมีการติดตามและประเมินผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น อธิบายการส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นต้น โดยเขียนอธิบายตามสภาพจริง
งบประมาณดาเนินการ
ลาดับ
ภารกิจ
1
2
3
4
5

ผลิตบัณฑิต
วิจัย
บริการวิชาการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการ
รวม

งบดาเนินการ
งบประมาณ
เงินรายได้
6,245,600
14,755,224
70,000
7,482,000
545,000

21,000,824
70,000
8,027,000

2,500,000
16,227,600

2,500,000
50,000
31,647,824
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50,000
15,420,224

รวม

หมายเหตุ

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
ลาดับ

รายการ

จานวน/ห้อง

หมายเหตุ
อาคารเรียนและหอสมุด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9
อาคารสานักงาน/อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9/อาคาร 80 ปี หลวงปู่
บุญเพ็งฯ/อาคารเรียนและหอสมุด
อาคารสานักงาน
อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร/
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ร.9/
อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็งฯ

1
2
3

ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเรียน

1
2
19

4
5

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

1
3

ห้องประชุม
รวมทั้งสิ้น

26

ข้อมูลนักศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การ
ปกครอง
สาขาวิชา
สังคม
สงเคราะห์
ศาสตร์
สาขาวิชา
บริหารกิจการ
พระพุทธศาส
นา
สาขาวิชาการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

โท

ตรี

แผน ก

แผน ข

เอก

บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์
46
171

รวม

217

29

150

179

4

1

5

19

307

326

209

209
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สาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและ
ปรัชญา
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา
รวม

โท

ตรี

แผน ก

รวม

เอก

แผน ข

บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์
15
106

113

944

121

13

4

2

31

6

32

71

15

35

6

32

1,145
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17

2.2

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร (Administration Chart)
การจัดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นการจัดตามความในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่กาหนดให้
รัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ) มีอานาจและหน้าที่กากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 6 คือ “มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบารุงศิลปวัฒธรรม”
การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามความในมาตรานั้น ๆ โดยอาจจาแนก
องค์กรหรือหน่วยงานหลัก ๆ ได้ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย
2. สภาวิชาการ
3. สานักงานอธิการบดี
4. สานักงานวิทยาเขต
5. บัณฑิตวิทยาลัย
6. คณะ
7. สถาบัน
8. สานัก
9. ศูนย์
10. วิทยาลัย
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2.3

ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
Academic Excellence based on Buddhism

2.4

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิต มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม และการบริหารจัดการที่ดี

2.5

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม และมีจิตอาสา
2. ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถสร้างงานวิจัยและนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
3. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. เป็นผู้นาในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2.6

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.7

เอกลักษณ์
บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.8

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย มี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม น าการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ด้วยการเป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
1. บัณฑิตมีความรู้
2. บัณฑิตมีความสามารถและมีคุณธรรม
3. บัณฑิตมีจิตอาสา
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.1

แนวทางบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่ง
ที่ 75/2559 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกพันธกิจของมหาวิทยาลั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบั ณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในการควบคุม การตรวจสอบของคณะกรรมการประจาวิทยาเขตอีสาน
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เมื่อทราบความเสี่ยงอยู่ในระดับใดแล้ว ได้รายงานความเสี่ยงที่พบ ต่อคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
อีสาน เพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขให้ระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
3.2

กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3.2.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีระบบในการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดเหตุของแต่ละ
โอกาสที่มหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ย อมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดระดับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ 2 ระดับ คือ ระดับ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/ศูนย์ /สานัก/
สถาบัน/กอง ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต : “ระดับหน่วยรับตรวจ” ตามคานิยามในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่ นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งการดาเนินการในระดับนี้
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการดาเนินการใน
ระดับนี้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน /กอง
ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการการตรวจสอบภายในประจามหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ระดั บ คณะ/ศู น ย์ / ส านั ก /สถาบั น /กอง “ระดั บ ส่ ว นงานย่ อ ย” ตามค านิ ย ามในระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 หมายถึ ง
หน่ ว ยงาน หรื อ กิ จ การที่ ไ ด้รั บ เงิ น อุด หนุ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ลงทุ น จากหน่ ว ยรั บ ตรวจ (มหาวิท ยาลั ย ) เป็ น
หน่วยงานระดับต่ากว่าหน่วยรับตรวจระเบียบฯ ซึ่งอาจใช้ชื่อ “ส่วนงาน” “หน่วยงานย่อย” หรือ เรียกชื่ออย่าง
อื่น เช่น สานัก กอง ฝ่าย หรือแผนกที่ย่อยมาจากหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างองค์กรซึ่งการ
ดาเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดยคณะกรรมการที่ คณะ/สานัก/วิทยาลัย แต่งตั้งขึ้น ดาเนินการภายใต้การ
กากับดูแลของคณบดี/ผู้อานวยการ โดยจะจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.2.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ โดยคานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 คณะทางานได้วิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทาง และระบุปัจจัยความ
เสี่ยงให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วถึง
2. การบริ ห ารความเสี่ ย งจะต้องครอบคลุ มทุกระดับ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลั ย ทั้งที่มี
สาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
3. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความสาคัญกับการบ่งชี้
และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
5. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. ให้นาระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทางาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย
7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
และนาไปปรับปรุงการทางานในปีถัดไป
3.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กาหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีส าน ตามคาสั่ งที่ 75/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริห ารความเสี่ ยง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากร การบริหารที่
สาคัญให้เพียงพอ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ สถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 3
เพื่อให้คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ เพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิด
เรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดาเนินการได้ตามแผนสามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรง มีความรุนแรงลด
น้อยลง นั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 27(1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย มหามกุฏราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 ให้ผู้บั งคับ บัญชาและรับผิ ดชอบงาน จึงแต่งตั้งคณะทางานบริห ารความเสี่ยง ในองค์กร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีรายนามดังต่อไปนี้
- 21 -

1. พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.
2. พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.
3. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ
4. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ
5. นายเอกชาตรี สุขเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูล ทาชา
7. นายธนกร ชูสุขเสริม
8. นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร
9. นางวาสนา ทาชา
10. นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์
11. นางสาวสุรีพร พระสุนิน

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่
1. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยที่
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
1.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
1.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
1.7 อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.1

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้
ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
ภารกิจและการบริหารจัดการขององค์กร ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนด
แนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะ
สาเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยได้กาหนดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 6 กระบวนการ ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ
แผนงาน
2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุ
ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
(Impact) โดยอาศัย เกณฑ์ม าตรฐานที่ ได้ก าหนดไว้ ทาให้ การตัด สิ น ใจจัดการกับ ความเสี่ ย งเป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม
4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง
และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่ าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน ในการกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ
5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปีต่อ
คณะทางานวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง
(Control Activity) ที่ดาเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือต้องจัดหามาตรการ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการรายงานและการควบคุม
ภายในจากผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ ได้ดาเนินการ
ทั้งหมดตามล าดับ ให้ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย รับทราบ และให้ ความเห็ นชอบดาเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อจัดลาดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร สาหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าใน
การดาเนินการควบคุมต่อไป
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการจัดตามลาดับขั้นตอนดังนี้
4.1.1 การระบุความเสี่ยง
เพื่อให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบหรือทาให้
การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการ
ดาเนินงานในด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จึงจาแนกได้เป็น 4 ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 3 ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องพิจารณาระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact : I) เพื่อหา
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ตามสูตร D = L x I
การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้มีการกาหนดประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง และ Risk
Matrix เพื่อให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
และ 4.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4
สูง
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง
2
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง
1
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง
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ตารางที่ 4.2 ระดั บ โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ (Likelihood) เชิ ง คุ ณ ภาพ ก าหนดเกณฑ์ ไ ว้
5 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด
ตารางที่ 4.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
4
รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไม่สามารถทางานได้
3
ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2
น้อย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
1
น้อยที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง
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ผลกระทบของความเสี่ยง

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มีการกาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ แสดง Risk Matrix สาหรับวัด
ระดับของความเสี่ยง ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดย ระดับความเสี่ยงจาแนกตามสีใน เป็น 4 ระดับดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
4.1.3 การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
ผู้บริหารของหน่วยงานพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในระดับของความเสี่ยง
สูง
1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก
2.1 ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น
ในทันทีหรือในระยะยาว
2.2 ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนว 4T
TRANSFER
TERMINATE
การหลีกเลี่ยง/การ
ยกเลิกความเสี่ยง
AVOID

การกระจายหรือ
การถ่ายโอนความ
เสี่ยง SHARE

TAKE
การยอมรับความ
เสี่ยง ACCEPT

การลด/การควบคุม
ความเสี่ยง
CONTROL

TREAT
ภาพที่ 4.1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take , Control) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ
2. การลด/การความคุมความเสี่ยง (Treat, Control) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการ
แก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Share, Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได้ เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Avoid, Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม
นี้ เช่น การหยุดดาเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
หรืองาน/กิจกรรม
4.1.4 การกาหนดกิจกรรมควบคุม : กาหนดแผนการควบคุม
นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่กาหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงและทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1. ภายใต้แ นวทางที่ เลื อกนั้ น จะประกอบไปด้ว ยกิ จ กรรมต่า งๆ ที่ก าหนดขึ้ น เพื่ อที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง
2. กิจ กรรมควบคุมจะต้องประกอบด้ว ยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใหม่ๆ และกิจกรรมที่
ช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น หรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์ ที่ได้เกิดขึ้น
การกาหนดโครงการ แผนงาน งาน/กิจกรรม ครอบคลุมการดาเนินงานในทุกๆ ด้านตามพันธกิจเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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3. กาหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของงาน/กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสาหรับงาน/กิจกรรมและระดับความเสี่ยงที่
คงเหลือจากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นด้วย
4.1.5 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันเวลา โดย
กาหนดให้มีการติดตามผลเป็นทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปี เพื่อ เป็นการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานความผลการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ
4.1.6 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานผลการบริ หารความเสี่ยงระดับคณะ/สานัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงานเป็นรายไตรมาส และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อครั้ง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4.2.1 ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเงิ น งบประมาณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอาคารสถานที่
4.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน และระบบประกันคุณภาพ
4.2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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สรุปขั้นตอนการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ขั้นตอนที่ 1
ระบุความเสี่ยงจากการดาเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์ความเสี่ยง (วัดระดับความเสี่ยง) โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3
พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T)

ขั้นตอนที่ 4
กาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5
ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสีย่ ง

ขั้นตอนที่ 6
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาวิทยาเขตอีสาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

แผนผังที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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บทที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2560
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.1 เพื่อให้มีแนวทางในจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
1.2 เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ระดับ
พันธกิจหลัก
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
1. ด้านการเงิน
1.1 การยืมเงิน ไม่ปฏิบัติตาม -ไม่ปฏิบัติตามสัญญายืมเงิน
15.20
กาหนดมาตรการและบทลงโทษ
ไตรมาส 3-4
สัญญา
-ไม่นาบทลงโทษมาบังคับใช้
ติดตามเงินยืมให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
1.2 รายได้ลดลง
-เงินรายได้ลดลง
14.30
เปิดหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งระยะสั้น การ ไตรมาส 1-2
ฝึกอบรม
2. ด้านอาคารสถานที่
2.1 การควบคุมการใช้
-ระบบการบริหารจัดการ
11.12
ควบคุมการใช้สาธารณูปโภค โดยการ ไตรมาส 1-2
สาธารณูปโภค
จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานวิทยา
เขตในวิทยาเขต
อีสาน
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน
สานักงานวิทยา
เขตในวิทยาเขต
อีสาน

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)
1.1 เพื่อพัฒนาให้บุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความ
พันธกิจหลัก
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
เสี่ยง
1. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
1. 1 การรับรองหลักสูตรจาก -กระบวนการปรั บ ปรุ ง
15.30
กาหนดระยะเวลาและขั้นตอน ไตรมาส 1-4
สกอ.
หลักสูตรล่าช้า
การปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
1 . 2 ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น ใ น -อาจารย์ผู้ ส อนขาดทักษะ
14.35
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ไตรมาส 3-4
ศตวรรษที่ 21
การสอนในศตวรรษที่ 21
พัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์
ผู้สอน
2. ด้านการรับนักศึกษา
2.1 การรับนักศึกษาไม่
-กระบวนการรับนักศึกษา
13.50
กาหนดกระบวนการรับ
ไตรมาส 1-2
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
นักศึกษาให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
3. ด้านการบริหารงบประมาณ
3.1 นักศึกษาน้อยกว่า
-ขาดการประชาสัมพันธ์เชิง
14.35
เพิ่มการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ไตรมาส 3-4
แผนการรับสมัคร
รุก
3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ -การอนุมัติงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนงาน
ล่าช้า

14.30

31

เร่งรัดประสานงาน

ไตรมาส 1-2

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน

วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน
สานักงานวิทยาเขต
ในวิทยาเขตอีสาน

ภาคผนวก
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กิจกรรมที่ 1 การระบุปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ลาดับชั้น

ด้านยุทธศาสตร์
(ภายใน/ภายนอก)

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(ภายใน/ภายนอก)
(ภายใน/ภายนอก)

แผนงาน/โครงการ
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1. ด้านการเงิน

ทางกายภาพ
(ภายใน/ภายนอก)

1.การยืมเงิน ไม่
ปฏิบัติตามสัญญา
2.รายได้ลดลง

2. ด้านอาคารสถานที่
1. ระบบการบริหารจัดการ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)
1. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
1. การรับรองหลักสูตรจาก สกอ
2..ทั ก ษะการสอนในศตวรรษที่
21
2. ด้านการรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้
3. ด้านการบริหารงบประมาณ
1.นักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับ
สมัคร
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนงาน

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบของความเสี่ยง และระยะเวลา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประเมินความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง
ผลสรุปค่าการประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระยะเวลา
1. การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
3.7
4.3
15.30
2.การยืมเงิน ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
4.0
3.8
15.20
3. ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
3.6
3.9
14.35
4. รายได้ลดลง
3.7
3.8
14.30
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามตารางเวลา
3.8
3.7
14.30
6. นักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับสมัคร
3.9
3.4
13.35
7. ขั้นตอนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
3.5
3.8
13.50
8. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค
3.5
3.1
11.12
การกาหนดค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
 โอกาส
สูงมาก (1 ครั้งในรอบ 1 เดือน) = 5
ค่อนข้างน้อย (1 ครั้งในรอบ 3 ปี) = 2
 ผลกระทบ
ร้ายแรง=5
กระทบมาก=4
 ระยะเวลา
เร่งด่วน = 3 พอสมควร = 2

เป็นไปได้มาก (1 ครั้งในรอบ 6 เดือน) = 4
ไม่น่าจะเกิดขึ้น (1 ครั้งในรอบ 5 ปี) = 1
กระทบปานกลาง=3

น่าจะเป็นไปได้ (1 ครั้งในรอบ 1 ปี) = 3

กระทบเล็กน้อย=2

มากพอ = 1
36

ละเลยได้=1

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คะแนน
<3
4-9
10-16
17-25

โอกาส

มาตรการ
ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป่องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้
ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ทันที
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กิจกรรมที่ 3 การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ลาดับ
ที่

ประเด็นความเสี่ยงที่

ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด
(I)
ความเสี่ยง (L)

(I) X
(L)

1

การรั บ รองหลั ก สู ต รจาก
สกอ.

4.3

3.7

15.30

2

การยืมเงิน ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา

3.8

4.0

15.20

3.

ทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21

3.9

3.6

14.35

ประสิทธิผลของการ
ควบคุมความเสี่ยงใน
ปัจจุบัน
เร่งปรับปรุง
กระบวนการร่าง
หลักสูตรให้ทันเวลา

โอกาสและ
ความสามารถใน
การปรับปรุง
หลักสูตรผ่านสภา
วิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย
และสกอ.
รับทราบ
มีการติดตามทวงให้สรุป บุคลากรส่งสรุป
การใช้เงินยืม ตาม
ใช้คืนเงินตาม
สัญญา
สัญญา

อาจารย์ผู้สอนยังใช้
รูปแบบการสอน
แบบเดิม ซ้าๆ และยัง
ขาดการปรับปรุง
รูปแบบการสอน
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ให้อาจารย์มี
ทางเลือกในการ
ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นักศึกษา

กรอบระยะ
เวลาในการ
นาไปปฏิบัติ
ไตรมาส 1-4

คะแนนลาดับ
ความสาคัญ
ความเสี่ยง
1

หลังสิ้นสุด
โครงการ 30 วัน
และหลังสิ้น
ปีงบประมาณ
30 วัน
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 3-4

2

3

4.

รายได้ลดลง

3.8

3.7

14.30

เปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ทั้ง
ระยะสั้น การฝึกอบรม

5

การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามตารางเวลา

3.7

3.8

14.30

กาหนดขั้นตอนให้
เป็นไปแผน

6

นักศึกษาน้อยกว่าแผนการ
รับสมัคร

3.4

3.9

13.35

7

ขั้นตอนการรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

3.8

3.5

13.50

8.

การควบคุมการใช้
สาธารณูปโภค

3.1

3.5

11.12

อาจารย์แต่ละ
ไตรมาส 1-4
สาขาวิชา จัดทา
หลักสูตรใหม่
หลักสูตรระยะสั้น
การฝึกอบรม

การเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน
ที่ตั้งไว้
มีการประชาสัมพันธ์เชิง นักศึกษาเพิ่มขึ้น
รุก บางสาขาวิชาต้อง ตามแผนการรับ
ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
นักศึกษาสมัคร
ระหว่างหน่วยงานจัด
มากขึ้นและมี
การศึกษาไม่เป็น
ช่องทางในการ
เอกภาพ
สมัครหลาย
ช่องทาง
ขาดการควบคุมดูแล
ควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างใกล้ชิด การขาด ต่าง ๆ ได้อย่างดี
ระบบปฏิบัติการ
และลดค่าใช้อื่น
สนับสนุน ควบคุม การ ๆ
ใช้สาธารณูปโภค
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4

ไตรมาส 1-2

5

ไตรมาส 3-4

6

ไตรมาส 1-2

7

ไตรมาส1-2

8

กิจกรรมที่ 4 ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ความเสี่ยง
วิธีจัดการความเสี่ยง
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการผลประโยชน์
ทางเลือกที่เหมาะสม
1.การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
รายงาน การปรับปรุง
สรุป การปรับปรุงหลักสูตร รับความเสี่ยงเอง
หลักสูตร จากฝ่ายจัด
จากฝ่ายจัดการศึกษา
การศึกษา วิทยาลัยศาสน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
ศาสตร์อีสาน
ควบคุมความสูญเสีย
ถ่ายโอนความเสี่ยง
2.การยืมเงิน ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย
รายงาน การยืมเงิน จากงาน สรุป การใช้คืนเงิน จากงาน ควบคุมความสูญเสีย
การเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
ถ่ายโอนความเสี่ยง
3.ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย
ถ่ายโอนความเสี่ยง
สารวจและประชุมเชิง
สรุป ผลการประเมินทักษะ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ การสอนของอาจารย์ใน
การสอนในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
4. รายได้ลดลง
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย
40

ความเสี่ยง
5.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม
ตารางเวลา

6.นักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับสมัคร

7.ขั้นตอนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้

8. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค

วิธีจัดการความเสี่ยง
ถ่ายโอนความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย
ถ่ายโอนความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย
ถ่ายโอนความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
ควบคุมความสูญเสีย

ประมาณการค่าใช้จ่าย
แสดงรายรับ-รายจ่าย ให้ทุก
ส่วนงานทราบ

ประมาณการผลประโยชน์
ทางเลือกที่เหมาะสม
รายรับที่จะเกิดขึ้นจากการ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ดาเนินการ

รายงาน การเบิกจ่ายจากงาน สรุป การเบิกจ่ายจากงาน
แผนและงบประมาณ
แผนและงบประมาณ

ควบคุมความสูญเสีย

รายงาน จานวนนักศึกษา
จากงานทะเบียนและวัดผล

สรุป จานวนนักศึกษา จาก
งานทะเบียนและวัดผล

รับความเสี่ยงเอง

รายงาน การรับสมัคร
นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2558

สรุป จานวนนักศึกษาแต่ละ ควบคุมความสูญเสีย
สาขาวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา
2558

ถ่ายโอนความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง
รับความเสี่ยงเอง
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ความเสี่ยง

วิธีจัดการความเสี่ยง
ควบคุมความสูญเสีย

ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายงาน การใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค จากงาน
การเงินและบัญชี

ถ่ายโอนความเสี่ยง

42

ประมาณการผลประโยชน์
ทางเลือกที่เหมาะสม
สรุป การใช้จ่ายค่า
ควบคุมความสูญเสีย
สาธารณูปโภค จากงาน
การเงินและบัญชี

กิจกรรมที่ 5 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปัจจัยเสี่ยง
กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ
แผนงาน/โครงการที่ 1
1.การรั บรองหลั กสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
จาก สกอ.
แผนงาน/โครงการที่ 2
2. การยืมเงิน ไม่
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติตามสัญญา
แผนงาน/โครงการที่ 3
3.ทั ก ษะการสอนใน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
ศตวรรษที่ 21
แผนงาน/โครงการที่ 4
4. รายได้ลดลง
โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

เวลาดาเนินการ ไตรมาสที่
1
2
3
4

สานักงานวิทยา
เขตอีสาน/
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน

/

/

สานักงานวิทยา
เขตอีสาน

/

/

สานักงานวิทยา
เขตอีสาน/
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน

/

/

/

/

วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน/
ศูนย์บริการ
วิชาการ

แผนงาน/โครงการที่ 5
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/

/

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ

5.การเบิกจ่าย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
งบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามตารางเวลา
แผนงาน/โครงการที่ 6
6.นักศึกษาน้อยกว่า
โครงการแกนนาคนดีศรีอีสาน
แผนการรับสมัคร

ผู้รับผิดชอบ

เวลาดาเนินการ ไตรมาสที่
1
2
3
4
/
/

สานักงานวิทยา
เขตอีสาน

แผนงาน/โครงการที่ 7
7.ขั้นตอนการรับ
โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้
แผนงาน/โครงการที่ 8
8. การควบคุมการใช้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
สาธารณูปโภค

ศูนย์บริการ
วิชาการ/
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน

/

/

ศูนย์บริการ
วิชาการ/
วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน

/

/

สานักงานวิทยา
เขตอีสาน
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กิจกรรมที่ 6 จัดทาตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการที่ 1
1.การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กาหนด
แผนงาน/โครงการที่ 2
2. การยืมเงิน ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละของผู้สรุปส่งใช้เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
แผนงาน/โครงการที่ 3
3.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามกรอบเวลา
ตามตารางเวลา
แผนงาน/โครงการที่ 4
4. รายได้ลดลง
ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น
แผนงาน/โครงการที่ 5
5.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามกรอบเวลา
ตามตารางเวลา
แผนงาน/โครงการที่ 6
6.นักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับ
ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
สมัคร
แผนงาน/โครงการที่ 7
7.ขั้นตอนการรับนักศึกษาไม่เป็นไป ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ได้เข้าศึกษา
ตามแผนที่ตั้งไว้
แผนงาน/โครงการที่ 8
8. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ร้อยละของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง
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หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

100

ร้อยละ

95

ร้อยละ

10

ร้อยละ

20

ร้อยละ

10

ร้อยละ

5

ร้อยละ

5

ร้อยละ

5

