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ค ำน ำ 
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะฯ ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ท าหน้าที่ ด าเนินงานและบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกอบด้วย 
 

๑. พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.    ประธาน 
๒. ผร.ดร.ปัญญา  นามสง่า    รองประธาน 
๓. ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์    กรรมการ 
๔. ดร.ณัฏยาณี   บุญทองค า    กรรมการ 
๕. พระใบฎีกาสุทศ  ปฏิภาโน    กรรมการ 
๖. พระปลัดด ารงค์  ภทฺทมุนี    กรรมการ 
๗. ดร. ดอนล่าร์  เสนา     กรรมการและเลขานุการ 
 

:๑.๑ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือศึกษาปัจจัยและข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน

ราช และน าปัจจัยและข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินงาน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บรรลุผลตามกลยุทธ์ เป้าหมาย ที่ได้ตั้งไว้ โดย 

๑.๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๑.๒ การน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
๑.๑.๓ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
๑.๑.๔ มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปีการศึกษาศึกษา 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
๑.๒.๑ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง

ในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน 
๑.๒.๒ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
๑.๒.๓ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ รวมทั้ง

การลดความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดข้ึน   



๒ 

๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๓.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
๑.๓.๒ ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง

ด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
๑.๓.๓ การประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญ

ของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยเสี่ยง 

๑.๓.๔ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
๑.๓.๕ การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง ตามที่

คณะกรรมการได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑.๓.๖ การติดตามและการายงานผล โดยกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ตามโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๔ การระบุความเสี่ยง  
ตามค าสั่งคณะวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชที่ ๓๐ /๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินงานและบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ดังนี้   

๑.๔.๑ ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
๑.๔.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่

เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (External 
Factor Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks) 

๑.๔.๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
๑.๔.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
๑.๔.๕ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะ

กรรมการฯ ได้ ประชุมและระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้ ตังนี้ 
 

๑.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ)  
- งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงวิทยาลัยฯ ซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากจ านวนนิสิตโดยตรง 



๓ 

- การเบิกจ่ายเงินไมท่ันตามแผน 
๒.  ความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ 

- ความเสี่ยงในการไม่ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้  
- ความเสี่ยงในการก าหนดแผนการปฏิบัติและน าไปปฏิบัติ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเชิง

นโยบายท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินการโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้  

๓.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
- นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ยังไม่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของวิทยาลัยฯ  
- ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบางข้อ ยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมกับการ

ด าเนินการของวิทยาลัยฯ จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  
๔.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

- ด้านบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าท างานเป็นไปได้ยาก 
และคณาจารย์ในคณะ ฯ ยังมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

๕.  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์อ่ืนๆ (ภายนอก) 
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

 
๑.๕ การประเมินความเสี่ยง  

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดล าดับความเสี่ยง  ที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงหากมีเหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นทั้งนี้ 

การก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
ระดับ ๕  ผลกระทบมีระดับความรุนแรงสูงมาก 
ระดับ ๔  ผลกระทบมีระดับความรุนแรงสูง 
ระดับ ๓  ผลกระทบมีระดับความรุนแรงปานกลาง 
ระดับ ๒  ผลกระทบมีระดับความรุนแรงน้อย 
ระดับ ๑  ผลกระทบมีระดับความรุนแรงน้อยมาก 
ในการก าหนดเกณฑ์โอกาสที่จะเกิด จะให้เกณฑ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กับ

เนื่องจากทางวิทยาลัยฯไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ไว้ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
ดังนี้  

 



๔ 

ระดับ ๕  โอกาสที่จะเกิดสูงมาก 
ระดับ ๔  โอกาสที่จะเกิดสูง 
ระดับ ๓  โอกาสที่จะเกิดปานกลาง 
ระดับ ๒  โอกาสที่จะเกิดน้อย 
ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก 

 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับความ
รุนแรง 

เกณฑ์เชิงปริมาณ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

๕ สูงมาก มีมูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานต่อไปได้รวมทั้งมีความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของคณะอย่างมาก 

๔ สูง มีมูลค่าความเสียหาย 
๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานบ้าง
สามารถด าเนินงานต่อไปได้แต่มีอุปสรรค
รวมทั้งมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
คณะไม่มากนัก 

๓ ปานกลาง มีมูลค่าความเสียหาย 
๑๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙ 
บาท 

มีผลกระทบต่อการด าเนินบ้างแต่
ด าเนินการได้ โดยมีวิธีการทดแทนที่
สามารถบรรลุผลได้เหมือนกัน รวมทั้งมี
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะไม่มาก
นัก 

๒ น้อย มีมูลค่าความเสียหาย 
๕,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท 

มีผลกระทบต่อการด าเนินบ้างแต่
ด าเนินการได้ โดยมีวิธีการทดแทนที่
สามารถบรรลุผลได้เหมือนกัน รวมทั้งไม่มี
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะ 

๑ น้อยมาก มีมูลค่าความเสียหาย 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 

มีผลกระทบแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานรวมทั้งไม่มีความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของคณะ 

 
 
 



๕ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับโอกาส

ที่จะเกิด 
โอกาสที่จะเกิด เกณฑ์เชิงปริมาณ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

๕ สูงมาก ๑ เดือน ต่อครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง 
๔ สูง ๓ เดือน ต่อครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 
๓ ปานกลาง ๖ เดือน ต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
๒ น้อย ๑ ปี ต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 
๑ น้อยมาก มากกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง มีโอกาสเกิดน้อยหรือไม่น่าเกิด 

 
ระดับความเสี่ยงจะก าหนดไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ดังตารางด้านล่าง 
 

ผล
กร

ะท
บจ

าก
คว

าม
เส

ี่ยง
 

๕ ม่วง แดง แดง แดง แดง 

๔ ม่วง ม่วง ม่วง แดง แดง 

๓ เขียว เขียว ม่วง ม่วง แดง 

๒ เหลือง เขียว เขียว ม่วง ม่วง 

๑ เหลือง เหลือง เขียว เขียว ม่วง 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แดง สูงมาก 
  

ม่วง สูง 
  

เขียว ปานกลาง 
  

เหลือง น้อย 



๖ 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

 
๑.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
- งบประมาณเงิน
รายได้ส่วนใหญ่มาจาก
เงินค่าหน่วยกิตและค่า
บ ารุงวิทยาลัยฯ ซ่ึง
ได้รับผลกระทบจาก
จ านวนนิสิตโดยตรง 

A๑) จ านวนนิสิตใหม่ที่
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

๔ ๕ สูงมาก 

A๒) จ านวนนิสิตที่พ้น
สภาพลาออกในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

๓ ๒ ปานกลาง 

A๓) การเพ่ิมจ านวนรับ
ของมหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

๓ ๒ ปานกลาง 
 

- การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผน  

A๔) การได้รับ
งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลช้า 

๒ ๓ ปานกลาง 
 

A๕) การเบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากการปรับปรุง
ขั้นตอนในระเบียบ
การเงินและพัสดุ 

๕ ๒ ปานกลาง 
 

A๖) การใช้เงินจากหมวด
อ่ืนท าให้การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน เช่น มี
การใช้จ่ายงบประมาณ
นอกแผนซึ่งที่เก่ียวข้อง
กับสวัสดิการของนิสิต
และบุคลากรอันเกิดใน
กรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ 

๓ ๓ สูง 
 



๗ 

๒.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
- ความเสี่ยงในการไม่
ด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ที่ตั้งไว้ 

B๑) คณะท างานไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากติดภาระงาน
ด้านการอ่ืนๆ 

๔ 
 

๓ 
 

สูง 
 

- ความเสี่ยงในการ
ก าหนดแผนการปฏิบัติ
และน าไปปฏิบัติ แต่มี
การเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง ท าให้
การด าเนินการ
โครงการต่างๆ ไม่
เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ 

B๔) การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร หรือ 
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย 
B๕)  นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

๓ 
 
 
 

๓ 

๒ 
 
 
 

๒ 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

 
๓.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
- นโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่
ต้องการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ยัง
ไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของคณะฯ  

C๑) การก าหนดเชิง
นโยบายจาก
มหาวิทยาลัย 
 

๓ ๔ สูง 

- ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยบาง
ข้อ ยังไม่ชัดเจนและไม่

C๒) การก าหนดเชิง
นโยบายจาก
มหาวิทยาลัย 

๓ ๔ สูง 



๘ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
ครอบคลุมกับการ
ด าเนินการของ
วิทยาลัยฯ จึงท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการ 

 

 
๔.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
- การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเข้าท างาน
เป็นไปได้ยาก และ
คณาจารย์ในวิทยาลัย
ฯ ยังมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก และ
ต าแหน่งทางวิชาการ
น้อย 

D๑)  ความไม่สะดวกใน
การ เดินทาง 
D๒) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่
รู้จัก 
D๓) จ านวนภาระงาน
สอน 

๒ 
 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 

๓ 
 
 

๒ 

ปานกลาง 
 

สูง 
 
 

ปานกลาง 

- การเปลี่ยนแปลง
จ านวนบุคลากร 

D๔) ความไม่สะดวกใน
การเดินทาง 
D๕) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่
รู้จัก 
D๖) จ านวนภาระงาน
สอน 

๒ 
 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 

๓ 
 
 

๒ 

ปานกลาง 
 

สูง 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 



๙ 

๕.  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
- เหตุการณ์ภัยพิบัติ
สถานการณ์ภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ 

E๑) ปัจจัยภายนอก ๓ ๕ สูงมาก 

 
 

ตารางแจงรายละเอียดระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
เพื่อน าไปจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

 

ผล
กร

ะท
บจ

าก
คว

าม
เส

ี่ยง
 

๕   E๑ A๑  

๔   C๑,C๒   

๓  
A๔,D๑,
D๔ 

A๖,D๒,D๕ B๑  

๒  D๓,D๖ 
A๒,A๓,B๔,

B๕ 
 A๕ 

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

การจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยน าระดับความเสี่ยงระดับสูงมาก โดยจัดกลุ่มดังนี้ 
๑.  ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องน าไปวางแผน 
๒.  ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับหน่วยงานอื่นหรือ ประสานงานให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
๓.  ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ หรือความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
การจัด
กลุ่ม 

๑. งบประมาณ
เงินรายได้ส่วนใหญ่
มาจากเงินค่าหน่วย

A๑) จ านวนนิสิต
ใหม่ที่ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

๕ ๔ สูงมาก ๑ 

แดง สูงมาก 
  

ม่วง สูง 
  

เขียว ปานกลาง 
  

เหลือง น้อย 



๑๐ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
การจัด
กลุ่ม 

กิตและค่าบ ารุง
วิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจาก
จ านวนนิสิต
โดยตรง 

A๓) การเพ่ิม
จ านวนรับของ
มหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรใน
สาขาเดียวกัน 

๓ ๒ ปานกลาง ๓ 

๒.  การเบิก
จ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามแผน  

A๔) การได้รับ
งบประมาณจาก
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลช้า 

๒ ๓ ปานกลาง ๑ 

๓.  ความเสี่ยง
ในการก าหนด
แผนการปฏิบัติ
และน าไปปฏิบัติ 
แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายท าให้ไม่
สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การ
ด าเนินการ
โครงการต่างๆ ไม่
เป็นไปตามแผนที่
วางไว้  

B๔) การตัดสินใจ
ของผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ  
B๕)  นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

๓ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๒ 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

๒ 
 
 

๒ 

๔.  การสรรหา
และคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเข้า
ท างานเป็นไปได้
ยาก และ
คณาจารย์ใน

D๑) ความไม่
สะดวกในการ 
เดินทาง 
D๒) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่
เป็นที่รู้จัก 

๒ 
 

๓ 
 

๒ 

๓ 
 

๓ 
 

๒ 

ปานกลาง 
 

สูง 
 

ปานกลาง 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 



๑๑ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
การจัด
กลุ่ม 

วิทยาลัยสงฆ์ฯ ยังมี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก และ
ต าแหน่งทาง
วิชาการน้อย 

D๓) จ านวน
ภาระงานสอน 

๕.  การ
เปลี่ยนแปลง
จ านวนบุคลากร 

D๔) ความไม่
สะดวกในการ 
เดินทาง 
D๕) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่
เป็นที่รู้จัก 
D๖) จ านวน
ภาระงานสอน 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 

ปานกลาง 
 
 

สูง 
 
 

ปานกลาง 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๖. เหตุการณ์
ภัยพิบัติ
สถานการณ์
ภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 

E๑) ปัจจัย
ภายนอก 

๓ ๕ สูงมาก ๓ 



ส่วนที่ ๓ 
สรุปปัจจัยเสี่ยงที่น าไปด าเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงและทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

๑. งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงิน
ค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากจ านวนนิสิตโดยตรง 

A๑) จ านวนนิสิตใหม่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย Treat :  จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)  

A๓) การเพ่ิมจ านวนรับของมหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 

Treat :  จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)  

๒. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
เข้าท างานเป็นไปได้ยาก และคณาจารย์ใน
คณะฯ ยังมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และ
ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

D๒) ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 

Treat :  จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)  

D๓) จ านวนภาระงานสอน Treat :  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

๓. การเปลี่ยนแปลงจ านวนบุคลากร D๔) ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 

Treat :  จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)  

D๕) จ านวนภาระงานสอน Treat :  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
Treat :  จัดท ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, 
กองทุนกู้ยืม ๕% 
Treat :  สนับสนุนและเพ่ิมทรัพยากรการในการปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ขึ้น เช่น หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพ 

 



๑๓ 

ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก ก าหนดการด าเนินงาน 
แผนประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช 

เพ่ือให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราชเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด 
และท้องถิ่น ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ออกบู๊ท การส่งตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
จงัหวัดทีต่ิดต่อประสานงานมา 

ส านักงานวิทยาลัย (งาน
ประชาสัมพันธ์) 

- งานกาชาดจังหวัด 

- งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก 

- ออกรายการโทรทัศน์ 

- เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยฯ ตามโอกาส 

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาขาที่
วิทยาลัยสงฆ์ฯ เปิด
สอน 

เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตในแต่
ละสาขาวิชา 

๑.  โครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่  
๒.  โครงการบริการวิชาการท่ีเน้นกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖  
๓.  จัดประชุมครูแนะแนว 

ส านักงานวิชาการ  
(สาขาวิชาต่างๆ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิม
คุณวุฒิอาจารย์ 

กระตุ้นให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกและขอต าแหน่งทางวิชาการ  

ส านักงานวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 

เพ่ือสรรหาบุคลากรให้
เพียงพอต่อภาระงานของ
วิทยาลัยฯ 
 
 

การสรรหาจากแหล่งต่างๆ เช่น คลังข้อมูล
ของอาจารย์พิเศษ  สถาบันการศึกษาต่างๆ   

ส านักงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๓ 



๑๔ 

แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก ก าหนดการด าเนินงาน 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

สนับสนุนและเพ่ิม
ทรัพยากรการในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
เช่น เครื่องมือในการท า
วิจัย 

จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในจัดซื้อ
ทางการศึกษาเพ่ือการท าวิจัย 

ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด าเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการของ
บุคคลากรของ
วิทยาลัยฯ 

เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
จัดสรรสวัสดิการให้แก่ของ
บุคลกรในวิทยาลัยฯ อย่าง
เหมาะสม 

๑.  จัดตั้งกองทุนสวัสดิการวิทยาลัยฯ 
๒.  ตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
วิทยาลัยฯ 
๓.  จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือ
เป็นกองทุนสวัสดิการวิทยาลัยฯ 

ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด าเนินการเกี่ยวกับ
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสม
ในการท างานให้แก่ของ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
อย่างเหมาะสม 

จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้ในการท างาน 

ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑๔ 


