
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
๒. ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ     
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พระอุดมปัญญาภรณ์ 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
กลยุทธ์ ที ่๒๒ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลวิชาการและการบริหาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 การบริหารจัดการองค์กรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนงานทั้งส่วนงาน
ของผู้รับผิดชอบโดยตรงและส่วนที่สนับสนุน ความเสี่ยงเกิดจากการบริหารผิดพลาด และขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กรได้ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดให้
ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วม หน่วยงานองค์กรนั้นสามารถก้าวข้ามความล้มเหลว เกิดประสิทธิผลท าให้
องค์กรมีความเข้มแข็ง สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติสืบไป 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้ก าหนดการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ ส่วนราชการจะต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of SponsoringOrganization of 
the Tread Way Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจาการด าเนินการตาม 
แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นของส่วนราชการ เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือเป้าหมายขององค์กร 
ที่ส าคัญต้อครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล การระบุชี้ว่าองค์กรก าลังมีภัย เป็นการระบชี้ว่าองค์กรมีภัย
อะไรบ้างที่ก าลังเผชิญอยู่ และอยู่ในลักษณะใดหรือขอบเขตเป็นอย่างไร นับเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินผลกระทบของภัย เป็นการประเมินผลกระทบของภัยที่จะมีต่อองค์กร ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ
ประเมินความเสี่ยงที่องค์กรต้องเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับภัยแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
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๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือเป็นการสร้างการมีความพร้อม และระบบการบริหารความเสี่ยงในการจัดท ามาตรการขจัดหรือ
ควบคุมภัยต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้า 
๗.๒ เพ่ือเป็นการวางแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตามระบบ COSO 

 ๗.๓ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตามความจ าเป็นของกระบวนการการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
 ๗.๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

ผู้บริหาร    ๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ 
คณาจารย์   ๑๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ  ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
 - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเข้าใจในองค์ความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนต่างๆ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของ สกอ. เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผน
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น เมื่อพิจารณา ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจแต่ละข้อ และค่าเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการประเมินดังนี้  

รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑.  ด้านวิทยากร ๒๘ ๔.๗๕ ๐.๐๔ มากที่สุด 
๑.๑  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและสามารถถ่ายทอดให้มีความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว 

๒๘ ๔.๘๒ ๐.๓๙ มากที่สุด 

๑.๒  ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่สอดคล้อง
ต่อเนื่อง 

๒๘ ๔.๗๙ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๑.๓  การบรรยายเสียงดังฟังชัด ได้สาระใจความ ๒๘ ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๑.๔  การเปิดโอกาสให้ซักถาม/ ตอบค าถาม ๒๘ ๔.๗๙ ๐.๔๒ มากที่สุด 
๑.๕  การเตรียมความพร้อมของวิทยากร ๒๘ ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากที่สุด 
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๒.  ด้านเนื้อหาสาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ ๒๘ ๔.๖๔ ๐.๐๒ มากที่สุด 
๒.๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

๒๘ ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๒.๒  สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

๒๘ ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด 

๒.๓  ได้ทราบแนวทางในการจัดท าแผนและรายงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในได้อย่างชัดเจน 

๒๘ ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๒.๔  สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ ๒๘ ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๓.  ด้านการบริหารจัดการ ๒๘ ๔.๕๘ ๐.๐๑ มากที่สุด 
๓.๑  การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก และการให้บริการ  ๒๘ ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๓.๒  ความเหมาะสมของสื่อ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ และเอกสาร ๒๘ ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๓.๓  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม ๒๘ ๔.๖๑ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๓.๔  ความเหมาะสมของสถานที่ / อาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๘ ๔.๕๐ ๐.๕๑ มาก 
๓.๕  โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการประชุมครั้งนี้ ๒๘ ๔.๕๐ ๐.๕๑ มาก 
รวมทุกรายการด้านความพึงพอใจที่ได้รับ ๒๘ ๔.๖๖ ๐.๐๔ มากที่สุด 

 
หมายเหตุ  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    ผลการประเมิน  
๔.๕๑ - ๕.๐๐     ระดับมากที่สุด  
๓.๕๑ - ๔.๕๐     ระดับมาก 
๒.๕๑ - ๓.๕๐     ระดับปานกลาง  
๑.๕๑ - ๒.๕๐     ระดับน้อย  
๑.๐๐ - ๑.๕๐     ระดับน้อยมาก 
-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. เวลาในการอบรมน้อยเกินไปต้องการให้มีการอบรมเต็มวัน เพ่ือความเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น 
 ๒. ควรมีการท า Workshop 
 ๓. ควรให้ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง 
 ๔. วิทยากรมีความรู้ในการถ่ายทอดดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ๕. ท่านวิทยากรรีบเร่งเกินไปท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา 
 ๖. การแบ่งกลุ่มย่อยท าให้เรียนรู้การท าแผนความเสี่ยงได้ดีมีประสิทธิภาพ 
 ๗. การแบ่งกลุ่มย่อยท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ  

๘. การอบรมครั้งนี้ท าให้บุคลากรที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดท าแผนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้น เพราะ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 



๔ 
 

 

๙. ได้ความรู้ตามทฤษฎี และได้ชิ้นงานตามความมุ่งหมายที่องค์กรต้องการ 
๑๐. ได้แนวคิดเชิงระบบของการจัดท าแผน 

- ต้องการให้มีการจดัโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรมีมาตรการกับทุกรูป/คนให้ความสนใจและตื่นตัวกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น หากมี
การส่งข้อความออนไลน์ภายในหน่วยงานควรให้ความสนใจและท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับความรุนแรงที่อาจาเกิดข้ึน 

         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ..............  
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท  

 
๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. จัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

    
 
 

 
 
 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปโครงการและประเมินผลการด าเนินงาน 

      
 

      

ขั้นปรับปรุงผลการด าเนินงาน (A) 
- สรุปผลการด าเนินงานและประชุมเพ่ือปรับปรุง
ผลจากข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
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๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ (ห้อง ๑๐๑) 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) สร้างการมีความพร้อม และมีระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดท ามาตรการขจัดหรือควบคุมภัยต่างๆ 
เอาไว้ล่วงหน้า 
๒) มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษตามระบบ COSO 
๓) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตามความจ าเป็นของกระบวนการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
๔) เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๕) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและจัดท าระบบการควบคุมภายในของส่วนงานได ้
๖) ได้ร่างแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

ระบบเทคโนโลยีไม่เอ้ืออ านวย อินเตอร์เน็ตช้า มีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์ และเพ่ิมความเร็ว 
ควรจัดให้มีการปฏิบัติให้จริงจังได้งานพร้อมใช้งานได้เลย หลังจากอบรมจัดท าแผนคณะกรรมการจัดท าแผน ได้

จัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย เพื่อพิจารณา แล้วจัดท ารูปเล่มต่อไป 

 
 

๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จะได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาตามภารกิจด้านการบริหารและการ
จัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนพองค์ความรู้ที่ได้ลง http://www.mcussk.ac.th วิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ เพ่ือ
เผยแพร่แก่สาธารณชน 

 



๖ 
 

 

  (พระราชธรรมสารสุธี ดร.) 
 (พระอุดมปัญญาภรณ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 


