
 
 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กองกลาง สำนักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

คำนำ 
 

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ มีมติให้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งระบุ
และจัดลำดับปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
จำนวน ๑๒ ตัว ด้านการเงิน จำนวน ๒ ตัว ด้านกฎระเบียบ จำนวน ๑ ตัว ด้านเหตุการณ์ภายนอก จำนวน ๑ ตัว 
และด้านกลยุทธ์จำนวน ๑ ตัว รวมปัจจัยความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีจำนวน ๑๗ ตัว โดยให้คงรายการ
ปัจจัยความเสี่ยงเดิมน้ีไว้ เพื่อติดตามประเมินผลในปีถัดไป และปรับแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานที่มีผล
การดำเนินการไม่ก้าวหน้า 

เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองลาง 
สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันนำไปสู่ควานสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                              

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบด ี



 
 

                                              บทสรุปผูบ้ริหาร 

๑. ความเป็นมา 

หลังจากมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานอธิการบดีได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการตามคำสั่ง
ดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองกลาง ๑๐๒ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมได้พิจารณาภาระงานของ
ส่วนงานที่ต้องดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ ระบุ ปัจจัยความเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของ
ส่วนงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย     
โดยที่ประชุมได้วิเคราะห์ ระบุ ปัจจัยความเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของส่วนงาน มีมติครอบคลุมสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้  

๑. ปัจจัยความเสี่ยง ๑ (RF ๑) : บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่ปฏิบัติตาม
ขั ้นตอนในการเดินเอกสารภายในของมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติงาน (O) L = ๕ I = ๕ 
D = ๒๕ ระดับความเสี่ยงสูงมาก(รายละเอียดตามฟอร์ม MCU_RM ๑) 

๒.  ปัจจัยความเสี ่ยง ๒ (RF ๒) : ขาดกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการ 
                ถ่ายทอด เพื ่อเผยแพร่การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ ด้านการ  
                บริหารงานบุคคล ด้านงานสารบรรณ และด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบ   
                ด้านการปฏิบัติงาน (O) L = ๔ I = ๔ D = ๑๖ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (รายละเอียดตามฟอร์ม  
                MCU_RM ๑) 

           ๓. ปัจจัยความเสี่ยง ๓ (RF ๓) : ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพสู่การ 
               ปฏิบ ัต ิ  และติดตามประเม ินผลอย่างต ่อเน ื ่อง  ด ้านกลยุทธ ์ (S)  L = ๓  I = ๓  D = ๙ 
               ระดับความเสี่ยงสูง (รายละเอียดตามฟอร์ม MCU_RM ๑) 

            การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองกลาง 
๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง  ประจำส่วนงาน กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครอบคลุมสาระสำคัญดังต่อไปนี ้

๑. ระดมความคิดเพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานและเป้าหมายตามแผนฯเสี่ยง  งบประมาณ 
รายละเอียดกิจกรรม ผลสำเร็จของงานแต่ละขั้นตอน ทั้งนี ้ให้ใช้กรอบเวลาตามปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี ่ยงตามมติคณะกรรมการในคราวประชุมครั ้งที ่ ๑ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม MCU_RM ๒) 



 
 

 การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองกลาง ๑๐๒ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการจัดทำบัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครอบคลุมสาระสำคัญดังต่อไปนี ้

๑. ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที ่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อดูความก้าวหน้าของงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
กิจกรรม ทั้งนี้ ถ้าพบว่ามียังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี ้วัดความสำเร็จของงานและเป้าหมายที่   
กำหนดไว ้ 

๒. จัดทำบัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (รายละเอียดตามแบบ MCU_RM ๓) 

  การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองกลาง ๑๐๒ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยที่ประชุมมอบหมายให้
กรรมการและเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผล
ความสำเร็จร้อยละ ๘๐ จากนั้น ที่ประชุมมีมติดังต่อไปน้ี 

๑. เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่เลขานุการนำเสนอ  

๒. มอบหมายให้ให้กรรมการและเลขานุการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

๓. ให้กรรมการและเลขานุการรวบรวมสรุปผลการติดตาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๒. สรุปผลการดำเนนิงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอิการบดี ได้ระบุ วิเคราะห์ และ
ประเมินค่าความเสี่ยงของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า การดำเนินงานของ    
ส่วนงานยังมีปัจจัยความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำแนกเป็นประเภทความเสี่ยง ๒ ด้าน รวม ๓ ปัจจัย 
ดังนี้ 



 
 

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

๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (เปรียบเทียบก่อน – หลัง การบริหารความเสี่ยง) 

 จากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เมื่อได้ประเมินผลค่าความเสี่ยง โดยคำนวณจาก  ค่าโอกาส
ความเสี่ยง x ค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า มีปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงมาก และสูง จำนวน ๓ ปัจจัย 
ดังนี้ 

ปัจจัยความเสยีง 
(Risk Factor) 

ระดับความเสีย่ง 

ก่อนการบริหารความเสี่ยง หลังการบริหารความเสี่ยง 

RF๑ ๒๕ ๑๒ 

RF๒ ๑๖ ๑๒ 

RF๓ ๙ ๖ 

  RF ๑ คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดินเอกสาร
ภายในของมหาวิทยาลัย 

 RF ๒ คือ ขาดกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเผยแพร่การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานสารบรรณ และด้านสวัสดิการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

          RF ๓ คือ ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 

ที ่ ส่วนงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ จำนวนปัจจัยเสี่ยง (ด้าน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ O F C E S 

๑ กองกลาง          √ ๒ - - - ๑ 

 รวม ๑ ยุทธศาสตร์  
๒ ด้าน คือ  

ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านกลยุทธ ์



 
 

๓. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

จากผลการดำเนินงานพบว่า จากการที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีแผนการปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ถึงกระนั้นก็พบว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่า
คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อไป โดย
เห็นสมควรดำเนินการดังต่อไปนี ้

๑. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการเพิ่มรูปแบบการนำเสนอระบบการบริหาร
ความเสีย่งที่น่าสนใจมากขึ้นผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เน้นให้บุคลากร
ในทุกส่วนงานมีส ่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี ่ยง ตลอดถึงพัฒนาเทคนิคว ิธี                
การจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นเชิงรุกมากย่ิงขึ้น  

๒. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง เช่น กำหนดปฏิบัต ิงานตาม
รายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความถี่มากขึ้น เช่น จากการติดตามทุก ๖ 
เดือน เป็นการติดตามทุก ๓ เดือน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

๓. พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 

๔. พัฒนาระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีส่วนร่วม และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจำปีไปยังบุคลากรในส่วนงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญั  
        หน้า 
คำนำ                                                                                                   ก  
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                        ข 
สารบัญ                                                                                                   ค 
บทที่ ๑ บทนำ    ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑ 
 ๑.๒ วิสัยทัศน ์ค่านิยมและพนัธกิจ ๔ 
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างบริหาร  ๔ 
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ๙ 
 ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ ๙ 
 ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง ๙ 
 ๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ๑๐ 
 ๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๑๘ 
 ๒.๕  ดำเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด ๑๘ 
บทที่ ๓ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ๑๙ 
 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ๑   คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน 
      กองกลาง สำนักงานอธิการบด ี
 ภาคผนวก ๒  ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ค่า L และ ค่า I  
 ภาคผนวก ๓   แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง  
                              และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
                              ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ภาคผนวก ๔   แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
                              ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ภาคผนวก ๕   แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
                              ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
 ภาคผนวก ๖  แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการดำเนินงาน 
                              ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำสว่นงาน  
       กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑ 
 

                                               
บทที่ ๑ 

  
บทนำ 

 
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
      ๑) ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง  
          กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
          ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
 
     ๒ )  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที ่ ๕๐/๒๕๓๐ เรื ่อง  การแบ่งส่วนงานใน 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยมีส่วนงานในกองกลาง ดังนี ้
            ๑. ฝ่ายงานสารบรรณ  
            ๒. ฝ่ายงานคลังและพัสด ุ 
            ๓. ฝ่ายงานประชุม  
            ๔. ฝ่ายงานวินัยและนิติการ 
            ๕. ฝ่ายงานเจ้าหน้าที ่
            พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่ไม่
เป็น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เน้น
การจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ  เรื่อง การแบ่งส่วนงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งกองกลาง เป็น
ส่วนงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๕ ฝ่าย 
ดังนี้: 
            ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            ๒. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
            ๓. ฝ่ายคลังและพัสด ุ 
            ๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
            ๕. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ 
อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในกองกลางออกเป็น ๕ ฝ่าย โดยย้ายฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไปรวมไว้ในภาระ
งานของฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ และให้มีฝ่ายพิธีการและงานประชุมขึ ้นมาแทน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ดังนี้ 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๒ 
 

 ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ๒. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
 ๓. ฝ่ายคลังและพัสด ุ 
 ๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 ๕. ฝ่ายพิธีการและงานประชุม 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในกองกลางออกเป็น ๖ ฝ่าย โดยได้แยกฝ่ายคลังและพัสดุ ออกเป็น ฝ่ายการเงินและบัญชี 
และฝ่ายพัสดุ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 ๓. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
 ๔. ฝ่ายพิธีการและงานประชุม  
 ๕. ฝ่ายการเงินและบัญช ี
 ๖. ฝ่ายพัสด ุ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๙ ฝ่าย ดังน้ี:- 
 ๑.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๒.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๓.  ฝ่ายพิธีการและงานประชุม 
 ๔.  ฝ่ายการเงินและบัญช ี
 ๕.  ฝ่ายพัสด ุ
 ๖.  ฝ่ายอาคารสถานที ่
 ๗.  ฝ่ายยานพาหนะ 
 ๘.  ฝ่ายนิติการ 
 ๙.  ฝ่ายกิจการพิเศษ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 
๗) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๖ ฝ่าย ดังน้ี:- 
 ๑.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๒.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๓.  ฝ่ายพิธีการและงานประชุม 
 ๔.  ฝ่ายยานพาหนะ 
 ๕.  ฝ่ายนิติการ 
 ๖.  ฝ่ายกิจการพิเศษ 
โดยแยกฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ไปสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน 
 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๓ 
 

  พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔๐ และมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งประกาศให้กองกลางอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) ) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งส่วนงานภายในกองกลาง ออกเป็น ๗ กลุ่มงาน ดังนี้:- 
  ๑.  กลุ่มงานบริหาร 
 ๒.  กลุ่มงานสารบรรณ 
 ๓.  กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 
 ๔.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๕.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 ๖.  กลุ่มงานสวัสดิการ 
  ๗.  กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันได้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๒๗ (๑) ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งส่วนงานภายในกองกลาง ออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี:้- 
  ๑.  กลุ่มงานบริหาร 
 ๒.  กลุ่มงานสารบรรณ 
 ๓.  กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 
 ๔.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๕.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 ๖.  กลุ่มงานสวัสดิการ 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๔ 
 

๑.๒ วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพนัธกิจ 
 ๑) วิสัยทัศน ์
 ทัศนะก้าวไกล ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานสากล 
 ๒) ค่านิยม 
 สร้างสรรค์บริการ มุ่งงานเป็นเลิศ 
 ๓) พันธกิจ 
 ๑) เพื่อสนับสนุนส่วนงานทุกส่วนงาน ด้านบริหาร ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพิธีการและงาน
ประชุม ด้านบุคลากร ด้านสวัสดิการ และด้านกิจการพิเศษ  
 ๒) เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหาร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ
ความเป็นเลิศในการให้บริการ 
 ๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองกลาง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงาน 
 ๔) เพื่อมุ่งเน้นประสานงานเช่ือมโยงกับส่วนงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปด้วย
ความรวดเร็วและเรียบร้อย 
 ๕) เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรให้มีคุณภาพในการทำงาน 
 ๖) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
      

๑.๓ โครงสร้างส่วนงาน และโครงสร้างบรหิาร 

             ๑.๓.๑ โครงสร้างส่วนงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 

กลุ่มงานสารบรรณ 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานสวัสดิการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

อธิการบดี 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๕ 
 

 ๒) โครงสร้างการบริหารงาน กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ๑.๓.๒ โครงสรา้งบริหาร  

   ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑. พระวิสุทธิโสภณ (สำรวย ปิยธมฺโม)  
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A. 

พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระมหาโกวิทย ์สิริวณฺโณ 
น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A. 

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๙ 

๓. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์  พรฺหฺมรํสี) 
ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D. 

พ.ศ. ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๙ – ปัจจบุัน 

 

       ทำเนียบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑. พระมหาณรงค์ศักดิ์  ฐิตญาโณ  

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., Ph.D. 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต) 
น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ. 

๑ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ 

๓. พระมหาไพรัชน ์ธมฺมทีโป 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., อ.ม. 

๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ -๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓ 

 ๔. พระศรีธวัชเมธี (ชนะ  ธมฺมธโช) 
M.A. (Phil.) 

๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓ – ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อำนวยการกองกลาง 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม กลุ่มงานบริหาร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองผู้อำนวยการกองกลาง 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

กลุ่มงานสวัสดิการ กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๖ 
 

๕. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เช่ียว ชิตินฺทฺริโย) 
น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A.(Philosophy) 

๑๕ ส.ค.  – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ 

๖. นายสรายุทธ อุดม พธ.บ., รป.ม. ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

  ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง 
๑. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต) 

น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ. 
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐ 

๒. พระครูวิมลธรรมรังสี (สุภาพ  เขมรํสี) 
น.ธ.เอก ป.ธ.๕, พธ.บ., Ph.D. 

๒๗ พ.ค. ๒๕๔๐ – ๘ ธ.ค. ๒๕๔๑ 

๓. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต) 
น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ. 

๙ ธ.ค. ๒๕๔๑ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๕ 

๔. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., อ.ม. 

๑ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๓ ม.ค. ๒๕๕๔ 

๕. พระมหาดำรง  สิริคุตฺโต 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A.(Buddhism) 

๑ พ.ค. ๒๕๕๔ – ๒ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๖. พระครูวินัยธรสุกรี  สุจิตฺโต 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์), สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 

๓ ม.ค. ๒๕๕๖ – ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗ 

๗. พระมหาสาธิต สาธิโต 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., รป.บ., ทล.บ., วท.ม.,  

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

   

      ทำเนียบรองผู้อำนวยการ 
  ๑. พระครูวรปัญญาคุณ   น.ธ.โท พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. พระมหาบุญชู  เขมจาร ี
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., อ.ม. 

๒๙ ก.ค. ๒๕๔๕ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๕ 

๓. นายฉัตรชัย  บัวเกิด 
บช.บ. (การเงิน), บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ) 

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๓ – ๒ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๔. พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ – ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ 

๕. นางสาววิไลวรรณ  รังสร้อย 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

๓ ม.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๖. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกลุวิจิตร 
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

   

   ทำเนียบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑. พระมหาบุญชู  เขมจารี  

พธ.บ. (ศาสนา), ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 - ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ 

๒. พระครูวินัยธรสุกรี  สุจิตฺโต ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ – ๓ ม.ค. ๒๕๕๖ 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๗ 
 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์), สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
๓. พระครูพิศาลสรวุฒ ิ(จักราวุธ  ญาณวีโร) 

พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),  
ค.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑ ส.ค. ๒๕๕๖ – ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 

๔. นายประเสริฐ  คำนวล  

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
๑ ส.ค. ๒๕๕๖ – ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙ 

 
   ทำเนียบหัวหน้าฝ่ายพิธีการและงานประชมุ 

๑. พระครูวินัยธรสุกรี  สุจิตฺโต 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์), สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 

 
๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ – ๓ ม.ค. ๒๕๕๖  

๒. พระครูพิศาลสรวุฒ ิ(จักราวุธ  ญาณวีโร) 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),  
ค.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑ เม.ย. ๒๕๕๒ – ๑ ส.ค. ๒๕๕๖ 

 
   ทำเนียบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบคุคล 

๑. พระมหาดำรงค์  สิริคุตฺโต 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A. (Buddhism) 

๒๙ ก.ค. ๒๕๔๕ – ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๓ 

๒. พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท  
พธ.บ. (รัฐศาสตร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ 

 
๑.๔  รายนามผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 

๑. พระศรีธรรภาณี (วัลลพ โกวิโล) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒. นายหัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
๓. พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง 
๔. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกลุวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง 

 
  กลุ่มงานบริหาร 

๑. พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ค.ด. (นวัตกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการสอน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
  กลุ่มงานสารบรรณ 

๑. นางสาวธารารัตน์  ศรีชุ่มอำนาจ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) นักจัดการงานทั่วไป 
๒. นางสาววรรณา นอกไธสง ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นายภานะพล เพ็งน้ำคำ บธ.บ. (การจัดการ) นักจัดการงานทั่วไป 

 
 
   
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๘ 
 

  กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 
   ๑. พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) นักจัดการงานทั่วไป 

 
          กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

๑. นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) นักทรัพยากรบุคคล 
๒. นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์ นักทรัพยากรบุคคล 
๓. นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและ  

โลจิสติกส์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

   

  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
๑. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกลุวิจิตร วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ) 
นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ 

๒. พระโกมุท สุธีโร  กศ.ม. (ธุรกิจศกึษา) นักทรัพยากรบุคคล 
 

  กลุ่มงานสวัสดิการ 
๑. นางมานิตา ชูช่วย บธ.ม. (การบัญชี) นักวิชาการการเงินและบัญช ี
๒. นางสาวนารอน เวียงจันทร์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นายวิศรุต จิมานัง พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์) นักจัดการงานทั่วไป 

 

  กลุ่มงานสวัสดิการ (สถานพยาบาล)  
๑. นายบุณยธร แสงโนร ี บธ.ม. (การบริหารจัดการ) นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๙ 
 

บทที่ ๒  

กระบวนการบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค ์
 ๒.๑.๑  ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดผลสำเร็จที่กำหนดไว้ 
 ๒.๑.๒  จัดทำกิจกรรมควบคุม เพื่อลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๒.๑.๓  สร้างกระบวนการปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และแนวคิดเชิงระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างชดัเจน 
 ๒.๑.๔  เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

  
๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด ความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่
กำหนดไว ้
          มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุและจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงตามบริบท
ของมหาวิทยาลยั พบว่า ความเสี่ยงในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 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 รวมทั้งคงรายการ
ความเสี่ยงเดิมไว้ทั้งหมด เพื่อติดตามประเมินผลในปีถัดไป และควรมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานที่
เห็นว่าผลการดำเนินการยังไม่ก้าวหน้า และไม่ประสบผลสำเร็จ 

          ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่ส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้องเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบหลักมี ๓ 
ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๒ ด้าน ดังนี ้

 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) 
 ปัจจัยความเสี่ยง ๑ คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสารภายในของมหาวิทยาลัย 
   



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๐ 
 

         ปัจจัยความเสี่ยง ๒ คือ ขาดกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเผยแพร่การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานสารบรรณ และด้านสวัสดิการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 และส่วนงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ทำการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก ๑ 
ปัจจัยความเสี่ยง ๑ ด้าน ได้แก ่
ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 
 ปัจจัยความเสี่ยง ๓ คือ ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง  
 เป็นการนำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส  (Likelihood : L)  ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact : I)  จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับ ของเสี่ยงที่
แตกต่าง ทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลางได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง ทั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี ้  

๒.๓.๑ พิจารณาโอกาส/ ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood : L) ว่ามีโอกาส/ความถี่ ที่จะ
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
          ๒.๓.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี ่ยง  ( Impact : I )  ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่า         
มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
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แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๑ 
 

 
• ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                          ผลกระทบของความเสี่ยง  Impact (I) 

 

หมายเหตุ : 

ระดับความเสีย่ง  ค่าช่วงคะแนน สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง  

ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L )   = ๑  - ๓  L 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M )  = ๔ - ๗ M 

ระดับความเสี่ยงสูง ( High : H )    = ๘ – ๑๔ H 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme : E )    = ๑๕ – ๒๕ E 
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แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๒ 
 

 
เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง ( ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และ ค่าผลกระทบ : I ) 

 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 
ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย 
ปัจจัยความเสี่ยง  : RF๑ – RF๓ 
 

ระดับ ค่าโอกาสเกิด ( L) 
๕ โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมี

ความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น 
น่าจะเกิดขึ้นในปีน้ีแน่หรือ มี
ความน่าจะเป็นมากกว่า 
๘๐% ขึ้นไป 

ในรอบ ๕  ปีทีผ่่านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปี 

๔ โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นสูง 

อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมี
ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๖๐  - ๘๐ % 

ในรอบ ๕  ปีทีผ่่านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๔  ปี 

๓ โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย หรือความน่าจะเป็น
มากกว่า ๔๐  - ๖๐ % 

ในรอบ ๕  ปีทีผ่่านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ปี 

๒ โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจ
เกิดขึ้นได ้

ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๒๐  - ๔๐ %  

ในรอบ ๕  ปีทีผ่่านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ๒ ปี 

๑ โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดขึ้น 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมี
ความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๐ %  

ในรอบ ๕ ปทีีผ่่านมา มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๑  ปี 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๓ 
 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการเดินเอกสารภายในของมหาวิทยาลัย 
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ทำให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จำนวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๖ เรือ่งต่อปี หรือร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

๒ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ทำให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จำนวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๑๒ เรื่องต่อปี หรือร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

๓ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ทำให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จำนวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๑๘ เรื่องต่อปี หรือร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

๔ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ทำให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จำนวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๒๕ เรื่องต่อปี หรือน้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐  

๕ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ทำให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จำนวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดน้อยกว่า ๔๐ เรื่องต่อปี หรือน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๔ 
 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๒ : ขาดกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเผยแพร่การ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานสารบรรณ และด้าน
สวัสดิการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ นำระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด ้ วย  การกำหนดเป ้ าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามทางเล ือกท ี ่ ได ้กำหนดไว ้ ในข ั ้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ
ด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อม
กับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้น
ที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 
  ๔) A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม
จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒  

ดำเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ครบทุก
ขั้นตอน ดังนี ้
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที ่ต ้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจประกอบด้วย 
การกำหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้
ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปใน
ทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่
สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท ี ่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็น
ประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 
  ๔) A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณ ีคือ  

 

กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที ่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำ
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั ้งหาวิธีการที ่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูล
ที ่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะ
ดำเนนิการอย่างไรต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นเปน็ไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป 

 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๕ 
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๒ นำระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้น
นี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนิน
ไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้น
ที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 

- ไม่ดำเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๑
ขั้นตอนคือ  A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้
เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 
๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหาก
เป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ 
และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๙๐  

๓ นำระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด ้ วย  การกำหนดเป ้ าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ  

- ไม่ดำเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๒
ขั้นตอนคือ ๑) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับ
จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติ
ในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 
๒) A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณ ีคือ 

 วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ
ด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อม
กับสื่อสารให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 

ผลที่เกิดขึ้นเปน็ไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๖ 
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๔ ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด ้ วย  การกำหนดเป ้ าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน   

ไม่ดำเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๓
ขั้นตอนคือ  ๑) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วย
ว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ๒) C (Cheack)  คือ การ
ประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้
ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า 
ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 
๓) A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ 
ผลที่เกิดขึ้นเปน็ไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๕ ไม่มีดำเนินการทั้ง ๔ ขั้นตอนของระบบวงจรเชิง
คุณภาพ (PDCA) 

- สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๗ 
 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๓ : ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ได้ผลงานตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

  
 

๒ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

๓ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 

   

๔ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ 

๕ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

 

 ๒.๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง 
  เมื ่อส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood : I) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ  (Impact : I) ของปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  ในตารางระดับ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เพี่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่ชื่อว่า Risk Matrix ทำให้ทราบถึงค่าคะแนน
ระดับความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงต่อไป 
 ๒.๓.๔  การจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง 
  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact : I) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปาน



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๘ 
 

กลาง ต่ำ และต่ำมาก  และนำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าว มาจัดทำแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป      
 
๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ง 
      จัดทำกระบวนการแผนบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle หรือ Deming Cycle ดังนี ้
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่
ต้องการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งรวมถึงการพัฒนาสิ ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงาน อาจ
ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  
 ขั้นตอนที่ ๒ D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๓ C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป 
 ขั้นตอนที่ ๔ A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมี
อยู่ ๒ กรณี คอื ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พรอ้มทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
 

๒.๕ ดำเนนิงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผู้บรหิารสงูสุดที่สังกัด 
 เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว นำเสนอผู้บริหารสูงสุดประจำส่วนงาน ลงนามรายงานผลการดำเนินงานต่อ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์การดำเนินงานบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน กองกลาง:-  หน้า ๑๙ 
 

บทที่ ๓ 
 

การรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย 
๓.๑ แบบฟอรม์ MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง                 

ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๒ แบบฟอรม์ MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๓ แบบฟอรม์ MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๔ แบบฟอรม์ MCU_RM ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจำส่วนงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์การประเมินปัจจัยความเสี่ยง 

(ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และ ค่าผลกระทบ : I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) 
ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย 
ปัจจัยความเสี่ยง  : RF๑ – RF๓ 
 

ระดับ ค่าโอกาสเกิด ( L) 
๕ โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมี

ความแน่นอนที่จะเกิดข้ึน 
น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่หรือ มี
ความน่าจะเป็นมากกว่า 
๘๐% ขึ้นไป 

ในรอบ ๕  ปีที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนทุกปี 

๔ โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นสูง 

อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมี
ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๖๐  - ๘๐ % 

ในรอบ ๕  ปีที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๔  ปี 

๓ โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน 

อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย หรือความน่าจะเป็น
มากกว่า ๔๐  - ๖๐ % 

ในรอบ ๕  ปีที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๓ ปี 

๒ โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจ
เกิดข้ึนได้ 

ความน่าจะเป็นมากกว่า    
๒๐  - ๔๐ %  

ในรอบ ๕  ปีที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ๒ ปี 

๑ โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมี
ความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๐ %  

ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เกิดข้ึนเพียง ๑  ปี 

 



 
 
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน
ในการเดินเอกสารภายในของมหาวิทยาลัย 
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ท าให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จ านวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๖ เรื่องต่อปี หรือร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

๒ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ท าให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จ านวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๑๒ เรื่องต่อปี หรือร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

๓ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ท าให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จ านวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๑๘ เรื่องต่อปี หรือร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

๔ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ท าให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จ านวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดไม่เกิน ๒๕ เรื่องต่อปี หรือน้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐  

๕ - บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดิน
เอกสาร ท าให้เอกสารสูญหาย หรือไม่
สามารถลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน จ านวน ๖๐ เรื่องต่อปี 

เกิดการผิดพลาดน้อยกว่า ๔๐ เรื่องต่อปี หรือน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐  

 

 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๒ : ขาดกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเผยแพร่
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานสารบรรณ และ
ด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ น าระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด้ ว ย  กา รก าหนด เป้ าหมาย  หรื อ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามทาง เลื อกที่ ได้ ก าหนดไว้ ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ
ด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อม
กับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้น
ที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
  ๔) A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม
จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒  

ด าเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ครบทุก
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจประกอบด้วย 
การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้
ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปใน
ทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่
สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
  ๔) A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ  

 

กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูล
ที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป 
 
 



ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๒ น าระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ใน
ขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้
ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 
  ๓) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้น
ที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

- ไม่ด าเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๑
ขั้นตอนคือ  A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้
เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 
๒ กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น าแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหาก
เป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ 
และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๙๐  

๓ น าระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด้ ว ย  กา รก าหนด เป้ าหมาย  หรื อ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
  ๒) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ  

- ไม่ด าเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๒
ขั้นตอนคือ ๑) C (Cheack)  คือ การประเมินผลที่ได้รับ
จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบว่าการปฏิบัติ
ในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง
และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
๒) A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ 

 วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ
ด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อม
กับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย 

ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป 
 



ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๔ ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) 
  ๑) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อาจ
ประกอบด้ ว ย  กา รก าหนด เป้ าหมาย  หรื อ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน   

ไม่ด าเนินการตามระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) ๓
ขั้นตอนคือ  ๑) D (Do) คือ การลงมือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วย
ว่าได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ๒) C (Cheack)  คือ การ
ประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้
ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า 
ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 
๓) A (Act) คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ 
ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็น
กรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๕ ไม่มีด าเนินการทั้ง ๔ ขั้นตอนของระบบวงจรเชิง
คุณภาพ (PDCA) 

- สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I )  
ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๓ : ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
 

ระดับ ความหมายค่าผลกระทบ (I) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ : KPI 
ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง 

๑ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ได้ผลงานตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

  
 

๒ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

๓ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 

   

๔ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ 

๕ ส่วนงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 

ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำอธิบำยตัวย่อ 
RF = Risk Factor (ปัจจัยควำมเสี่ยง)  L  = ค่ำโอกำสควำมเสี่ยง ๑-๕ จำกน้อยไปมำก     I  = ค่ำผลกระทบ ๑-๕ จำกน้อยไปมำก  
R= L x I ค่ำโอกำสควำมเสี่ยง x ค่ำผลกระทบ เป็นค่ำคะแนนระดับควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์ม MCU_RM ๐    
ประเภทควำมเสีย่ง จ ำนวน ๕ ด้ำน ดังนี้ 
O  = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน    F = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน      C  = ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ    E  =  ควำมเสี่ยงด้ำนเหตุกำรณ์ภำยนอก    S = ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์   
วิธกีำรจดักำรควำมเสีย่ง จ ำนวน ๔ ประเภท ดังนี้ 
Take  = การยอมรับ   Terminate = การหลีกเลี่ยง  Transfer = การโอนถ่าย   Treat = กำรปรับปรุงแก้ไข 

ล ำดับ 
ท่ี 

ปัจจัยควำมเสีย่ง 
   (เนื่องจำก ) 

ประเภท
ควำม
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อเป้ำหมำย 
 ( ส่งผลให้ ) 

กำรประเมินค่ำ    
ควำมเสี่ยงก่อน        

มีกิจกรรมควบคุม 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
ท่ียอมรับ

ได้ 

กิจกรรมควบคุม 

วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

(Take, 
Terminate, 

Transfer,Treat) 

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

 

หน่วยงำนท่ี
สนับสนุน L I 

R=LxI 

๑ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
ส่วนงาน ขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติงานระบบสารบรรณ 

O - เอกสารเกิดการสูญหายไม่สามารถ
ติดตามได้ 
- ไม่สามารถลงทะเบียนคุมการรับ ส่ง 
หนังสือได้อย่างชัดเจน 

๔ ๓ ๑๒ ๖ - ก ำหนดแนวทำงกำรเรียนรูร้ะบบและ
ขั้นตอนกำรเดินหนังสือภำยใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นระบบ 

การปรับปรุงแก้ไข 
Treat 

กองกลาง ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

๒ ขาดกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป ระ จ า ปี  เพื่ อ เผยแพ ร่ ก าร ใช้ ร ะบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงาน
สารบรรณ และด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

O - ไม่มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ
ส่วนงานที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีทิศทางในการ
ปฏิบัติงานสู่ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจการ
ใช้ระบบสารสนเทศ 

๔ ๓ ๑๒ ๖ - จัดท ำกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรท ำงำน
ให้ชัดเจน 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรฝกึอบรม
รำยประจ ำปี 
- จัดท ำกระบวนกำรเรียนรูร้ะบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

การปรับปรุงแก้ไข 
Treat 

กองกลาง ส่วนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

๓ ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

S ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน  
ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๓ ๒ ๖ ๖ - ก ำหนดแนวทำงและควำมเชือ่มโยงกำร
ถ่ำยทอดแผนสูก่ำรปฏิบัต ิ
- ติดตำมประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของ
ทุกสว่นงำน 

การปรับปรุงแก้ไข 
Treat 

กองกลาง ส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัย 

MCU_RM ๑ 

 

ระบุปัจจัยควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ประจ ำส่วนงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔) 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ 

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเส่ียง : จัดท ามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณเผยแพร่ทุกส่วนงาน

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  : ควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ ของผู้รับผิดชอบงำนสำรบรรณ
๒ เป้ำหมำย  :   ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนสำรบรรณ ท้ังส่วนกลำง และภูมิภำค มีควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ
๓. งบประมำณ  :    -   บำท 
๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงำน  : กองกลำง

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย./๖๓ ก.ค./๖๓ ส.ค./๖๓ ก.ย./๖๓ ต.ค./๖๓ พ.ย./๖๓ ธ.ค./๖๓ ม.ค./๖๔ ก.พ./๖๔ มี.ค./๖๔ เม.ย./๖๔ พ.ค./๖๔ ต.๑ ต.๒ ต.๓ ต.๔
1 แต่งต้ังคณะท ำงำน 10 กองกลำง
2 ประชุมคณะท ำงำน 10 กองกลำง
3 ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงและข้ันตอนกำรเดินเอกสำร 30  กองกลำง
4 เสนอท่ีประชุมส่วนงำน กองกลำง ร่วมพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 15 กองกลำง
5 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 15 กองกลำง

6 รำยงำนผลกำรจัดท ำคู่มือต่อผู้บริหำร 10 กองกลำง
7 จัดเก็บเป็นผลงำนส่วนงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 10 กองกลำง

รวม 100

% ควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย (Cumulative Target Planning )

% ควำมก้ำวหน้ำงำนตำมแผนงำน (Cumulative Target Planning )

Target Bar

Actual Bar

RF๑: บุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนสำรบรรณของส่วนงำน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%ของงาน 

(แต่ละ
ข้ันตอน)

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเส่ียง : สร้างกระบวนการแผนการโครงการประจ าปี ระยะส้ัน ๑ ปี

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  :  ๑. แผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี 

๒ เป้ำหมำย  :   ๑. แผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี จ ำนวน ๑ แผน
                      ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรท้ังหมดในส่วนงำน กองกลำง  รับทรำบรำยละเอียดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี
๓. งบประมำณ  :  -  บำท 
๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงำน  : กองกลำง

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย./๖๓ ก.ค./๖๓ ส.ค./๖๓ ก.ย./๖๓ ต.ค./๖๓ พ.ย./๖๓ ธ.ค./๖๓ ม.ค./๖๔ ก.พ./๖๔ มี.ค./๖๔ เม.ย./๖๔ พ.ค./๖๔ ต.๑ ต.๒ ต.๓ ต.๔
๑ แต่งต้ังคณะท ำงำน เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ๑๐ กองกลำง

๒ ประชุมคณะท ำงำน วำงแผน และก ำหนดรำยละเอียด กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ๑๕ กองกลำง

๓ แจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บุคลำกรในส่วนงำนได้ทรำบภำระงำนท่ีรับผิดชอบ ตำมกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ ๒๐  กองกลำง

๔ จัดท ำกระบวนกำรส่ือสำรแบบ Two-ways Communication เพ่ือส่ือสำรแบบสองทำง สร้ำงควำมเข้ำใจ ๑๕ กองกลำง
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ท้ังแบบส่ังกำรจำกบนลงล่ำง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หรือปัญหำอุปสรรคในงำน กองกลำง

ข้อคิดเห็นระหว่ำงกำรท ำงำนแบบล่ำงข้ึนบน และในแนวรำบ กองกลำง

๕ จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management:KM) แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงำนร่วมกัน ๒๐ กองกลำง
และน ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือสร้ำงวิธีกำร เทคนิคกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุด กองกลำง

๖ ประชุมเพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดกิจกรรมในแผนกำรปฏิบัติงำน ๑๐ กองกลำง

๗ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนกำรกำรท ำงำนในแผนต่อไปต่อผู้บริหำร

๑๐ กองกลำง

รวม ๑๐๐

% ควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย (Cumulative Target Planning )

% ควำมก้ำวหน้ำงำนตำมแผนงำน (Cumulative Target Planning )

Target Bar

Actual Bar

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

RF๒ : ขำดกระบวนกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงำนสำรบรรณ และด้ำนสวัสดิกำรอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%ของงาน 

(แต่ละ
ข้ันตอน)

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

                                         ๒. บุคลำกรในส่วนงำน กองกลำง รับทรำบรำยละเอียดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) MCU_RM ๒

แผนการตอบสนองความเส่ียง : จัดท าแผนแนวทางกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  :  แนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๒ เป้ำหมำย  :  ๑ แผน ร้อยละ ๙๐
๓. งบประมำณ  :  - บำท 
๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงำน  : กองกลำง

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย./๖๓ ก.ค./๖๓ ส.ค./๖๓ ก.ย./๖๓ ต.ค./๖๓ พ.ย./๖๓ ธ.ค./๖๓ ม.ค./๖๔ ก.พ./๖๔ มี.ค./๖๔ เม.ย./๖๔ พ.ค./๖๔ ต.๑ ต.๒ ต.๓ ต.๔
1 จัดท ำยกร่ำงโครงกำรแนวทำงกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ เสนอผู้บริหำร 10 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

2 ปรับแก้ไขร่ำงโครงกำรตำมควำมเห็นชอบผู้บริหำร และเสนอขออนุมัติ 5 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

3 ขออนุมัติโครงกำรตำมล ำดับข้ัน 10  กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

4 แต่งต้ังคณะกรรมกำรประโครงกำร 5 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

5 ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร 10 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

6 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร 25 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

7 ประเมินผลโครงกำร 15 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

8 รำยงำนผลต่อผู้บริหำร 10 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

9 จัดเก็บผลงำนส่วนงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 5 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

10 น ำผลกำรประเมินจัดท ำแผนพัฒนำกองกลำง 5 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

รวม 100

% ควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย (Cumulative Target Planning )

% ควำมก้ำวหน้ำงำนตำมแผนงำน (Cumulative Target Planning )

Target Bar

Actual Bar

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

RF๓  : ขำดกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ และติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%ของงาน 

(แต่ละ
ข้ันตอน)

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ 

บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 

                      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MCU_RM ๓

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  :  ควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ ของผู้รับผิดชอบงำนสำรบรรณ
๒. เป้ำหมำย  :  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนสำรบรรณ ท้ังส่วนกลำง และภูมิภำค มีควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ
๓. งบประมำณ  :    -  บำท   
๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงำน  :  กองกลำง

P D C A

1 แต่งต้ังคณะท ำงำน 10 กองกลำง 

2 ประชุมคณะท ำงำน 10 กองกลำง 

3 ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงและข้ันตอนในกำรเดินเอกสำร 30 กองกลำง 

4 เสนอท่ีประชุมส่วนงำน กองกลำง ร่วมพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 15 กองกลำง 

5 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 15 กองกลำง 

6 รำยงำนผลกำรจัดท ำคู่มือต่อผู้บริหำร 10 กองกลำง 

7 จัดเก็บเป็นผลงำนหน่วยงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 10 กองกลำง 

รวม 100
หมายเหตุ

P (Plan)      คือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำรก ำหนดหัวข้อท่ีต้องกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงกำรพัฒนำส่ิงใหม่ๆ กำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำน  อำจประกอบด้วย กำรก ำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 

D (Do)        คือ  กำรลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตำมทำงเลือกท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้ันตอนกำร วำงแผน ในข้ันน้ีต้องตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติด้วยว่ำได้ด ำเนินไปในทิศทำงท่ีต้ังใจหรือไม่ พร้อมกับส่ือสำรให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบด้วย

C (Cheack)  คือ กำรประเมินผลท่ีได้รับจำกกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ท ำให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติในข้ันท่ีสองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้หรือไม่ ต้องทรำบว่ำ ตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยคร้ังแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้จำกกำรตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส ำหรับข้ันตอนถัดไป

A (Act)       คือ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมจะพิจำรณำผลท่ีได้จำกกำรตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ หำกเป็นกรณีแรกให้น ำแนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัติน้ันมำจัดท ำให้เป็นมำตรฐำน 

                 พร้อมท้ังหำวิธีกำรท่ีจะปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก ถ้ำหำกเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนท่ีวำงไว้ เรำควรน ำข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มำวิเครำะห์ และพิจำรณำว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป

ท่ีมา : http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าส่วนงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
 RF ๑ : บุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนสำรบรรณของส่วนงำน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ
แผนการตอบสนองความเส่ียง : จัดท ามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณเผยแพร่ทุกส่วนงาน

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%  ของงาน (แต่

ละข้ันตอน)
ผู้รับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)



MCU_RM ๓

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  :  ๑. แผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี 

๒ เป้ำหมำย  :   ๑. แผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี จ ำนวน ๑ แผน
                      ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรท้ังหมดในส่วนงำน กองกลำง  รับทรำบรำยละเอียดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี
๓. งบประมำณ   :   -  บำท   
๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงำน   :  กองกลำง

P D C A

๑ แต่งต้ังคณะท ำงำน เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ๑๐ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

๒ ประชุมคณะท ำงำน วำงแผน และก ำหนดรำยละเอียด กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ๑๕ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

๓ แจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บุคลำกรในส่วนงำนได้ทรำบภำระงำนท่ีรับผิดชอบ ตำมกิจกรรมท่ีก ำหนด
ไว้

๒๐ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร


๔ จัดท ำกระบวนกำรส่ือสำรแบบ Two-ways Communication เพ่ือส่ือสำรแบบสองทำง สร้ำงควำมเข้ำใจ ๑๕ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ท้ังแบบส่ังกำรจำกบนลงล่ำง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หรือปัญหำอุปสรรคในงำน
ข้อคิดเห็นระหว่ำงกำรท ำงำนแบบล่ำงข้ึนบน และในแนวรำบ 

๕ จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management:KM) แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงำนร่วมกัน ๒๐ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

และน ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือสร้ำงวิธีกำร เทคนิคกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุด
๖ ประชุมเพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดกิจกรรมในแผนกำรปฏิบัติงำน ๑๐ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

๗ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำร
กำรท ำงำนในแผนต่อไปต่อผู้บริหำร

๑๐ กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร


รวม ๑๐๐
หมายเหตุ

P (Plan)      คือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำรก ำหนดหัวข้อท่ีต้องกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงกำรพัฒนำส่ิงใหม่ๆ กำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำน  อำจประกอบด้วย กำรก ำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 

D (Do)        คือ  กำรลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตำมทำงเลือกท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้ันตอนกำร วำงแผน ในข้ันน้ีต้องตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติด้วยว่ำได้ด ำเนินไปในทิศทำงท่ีต้ังใจหรือไม่ พร้อมกับส่ือสำรให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบด้วย

C (Cheack)  คือ กำรประเมินผลท่ีได้รับจำกกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ท ำให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติในข้ันท่ีสองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้หรือไม่ ต้องทรำบว่ำ ตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยคร้ังแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้จำกกำรตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส ำหรับข้ันตอนถัดไป

A (Act)       คือ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมจะพิจำรณำผลท่ีได้จำกกำรตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ หำกเป็นกรณีแรกให้น ำแนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัติน้ันมำจัดท ำให้เป็นมำตรฐำน 

                 พร้อมท้ังหำวิธีกำรท่ีจะปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก ถ้ำหำกเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนท่ีวำงไว้ เรำควรน ำข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มำวิเครำะห์ และพิจำรณำว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

 RF ๒ : ขำดกระบวนกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงำนสำรบรรณ และด้ำนสวัสดิกำรอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ

บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าส่วนงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

แผนการตอบสนองความเส่ียง :  สร้างกระบวนการแผนการโครงการประจ าปี ระยะส้ัน ๑ ปี

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%  ของ
งาน (แต่

ละข้ันตอน)
ผู้รับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)

                                         ๒. บุคลำกรในส่วนงำน กองกลำง รับทรำบรำยละเอียดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำร ระยะส้ัน ๑ ปี



MCU_RM ๓

๑. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของงำน  :  แนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๒ เป้ำหมำย  :  ๑ แผน ร้อยละ ๙๐
๓. งบประมำณ  :  - บำท 
๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงำน  : กองกลำง

P D C A

1 จัดท ำยกร่ำงโครงกำรแนวทำงกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ เสนอผู้บริหำร 10 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

2 ปรับแก้ไขร่ำงโครงกำรตำมควำมเห็นชอบผู้บริหำร และเสนอขออนุมัติ 5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

3 ขออนุมัติโครงกำรตำมล ำดับข้ัน 10 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

4 แต่งต้ังคณะกรรมกำรประโครงกำร 5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

5 ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร 10 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

6 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร 25 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

7 ประเมินผลโครงกำร 15 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

8 รำยงำนผลต่อผู้บริหำร 10 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

9 จัดเก็บผลงำนส่วนงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

10 น ำผลกำรประเมินจัดท ำแผนพัฒนำกองกลำง 5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

รวม 100
หมายเหตุ

P (Plan)      คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

D (Do)        คือ  การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในข้ันตอนการ วางแผน ในข้ันน้ีต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม่ พร้อมกับส่ือสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบด้วย

C (Cheack)  คือ การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ท าให้ทราบว่าการปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยคร้ังแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับข้ันตอนถัดไป

A (Act)       คือ ข้ันตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติน้ันมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน 

                 พร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ เราควรน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป

ท่ีมา : http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ประจ าส่วนงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
 RF ๓ : ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
แผนการตอบสนองความเส่ียง : จัดท าแผนแนวทางกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

ล าดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม
%  ของ
งาน (แต่

ละข้ันตอน)
ผู้รับผิดชอบ

ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ประจำส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 



 

 

 

ล ำดับ 

ที ่
ปจัจยัเสีย่ง 

ประเภทเสีย่ง 
 

กจิกรรมควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่เหลอือยู่ ระดับ 
ความเสีย่งที ่
ยอมรับได ้

สถานะด าเนนิการ %
ความส าเรจ็ 

ผลการตดิตาม/
ขอ้สงัเกต/

ขอ้เสนอแนะ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน 
(R) = (L)x(I) 

  

๑ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดินเอกสารภายในของ
มหาวิทยาลัย 

O - จัดท ากระบวนงานการบริหารงาน 
และการจัดเก็บเอกสารของ
มหาวิทยาลัย 

๔ ๓ ๑๒ ๖   ๒๕% - ก าหนดแนวทางการ
เรียนระบบและ
ขั้นตอนการเดิน
หนังสือภายในอย่าง
เป็นระบบ 

๒ ขาดกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อเผยแพร่การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
งานสารบรรณ และด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

O - จัดท ากระบวนการ/ขัน้ตอนการ
ท างานให้ชัดเจน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
ฝึกอบรมรายประจ าป ี
- จัดท ากระบวนการเรียนรูร้ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๔ ๓ ๑๒ ๖   ๒๕% -  มีแนวทางและ
ความเชือ่มโยงการ
ถ่ายทอดแผนสูก่าร
ปฏิบัติ 

- ติดตามประเมนิผล
การปฏิบัติงานของทกุ
ส่วนงาน 

๓ ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
วิชาชีพสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

S - ก าหนดแนวทางและความ
เชื่อมโยงการถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ 
- ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของทุกส่วนงาน 

๓ ๒ ๖ ๖   ๗๐% เร่งด าเนินการจัดท า
กระบวนงานการ
บริหารงานและการ
จัดเก็บเอกสารให้มี
ความปลอดภัยมาก
ขึ้น  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . รายงานผลการด า เนินการ  
                (นางสาวณภาสณ์ัฐ พิมพิลาลัย) 
            นักทรัพยากรบุคคล 
รายงานครั้ งที่  ๑ คือ (ระหว่างเดือนตุลาคมถึ งเดือนมีนาคม )        
รายงานครั้ งที่  ๒ คือ  (ระหว่ างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน)    

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำส่วนงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

รำยงำนครั้งที่ ๒ (๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔) 
ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ 
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