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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทางาน
หลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางาน
ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ ของงานบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะ
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เป็นงานที่สาคัญต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว
และยังส่งผลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความรู้ และให้คาแนะนาด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์
และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2448 ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ณ หลังพระราชวัง จันทรเกษม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. 2475
ได้ทาการรวมโรงเรียนทั้ง 2 เข้าด้วยกัน ณ ตาหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑล ในปี พ.ศ. 2476 จึงมี
ฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารตาบลหัวแหลม แยกเป็น สองโรงเรียน
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” พ.ศ. 2484 ได้ ย้ า ยโรงเรี ย น ฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ที่
ตาบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรี ยนฝึกหัดครู
พระนครศรี อยุ ธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองการฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกหั ดครู เมื่อวันที่ 29
กันยายน และได้เริ่มต้น ผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2509 ได้ย้า ยสถานที่ตั้ง โรงเรีย นฝึก หัด ครูพระนครศรีอยุธ ยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน ปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตู ชั ย อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ยกฐานะขึ้ น เป็ น วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา และได้ทาการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2511
ต่อมาได้ทาการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ป.อ.) 2 ปี ในปี พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ปก.ศ., ปก.ศ. สูง 2 ปี, ปริญญาตรี (ค.บ.) 2 ปี
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 4 ปี
พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตร สภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2526 เปิด รับ นัก ศึก ษา ป.กศ.สูง เทคนิค การอาชีพ เพิ่ม เติม 6 วิ ช า แต่ห ลัก สูต รเปิด สอนถึง ปี
การศึกษา 2527 เท่านั้น
พ.ศ. 2528 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาอื่นนอกเหนือสาขาวิชาชีพครู
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราสัญลักษณ์
ราชภัฏแก่วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
พ.ศ. 2538 มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็น พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
พ.ศ. 2547 มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็น พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริห ารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔
พันธกิจ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา มีภ าระหน้าที่ใ นการปฏิบั ติงานที่กาหนดในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มี
จานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีส มัยใหม่ให้ เหมาะสมกับ
การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝุรู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่ งเสริ มให้ มี การผลิ ตงานวิจั ย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สื บสานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคม
อาเซียน
3. เป็ น ศูน ย์ กลางการบริ การ และเผยแพร่ข้ อมูล ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อ ส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ ยวที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่ งเสริ ม การสร้ างเครื อข่ายของการพัฒนาศั กยภาพครู ผู้ บริหารและบุคลากรทางการศึ กษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนั บสุ นน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่ าเพื่อให้เกิดการ
จัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
การวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอั งกฤษ
และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
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ที่มา : รายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560

ประวัติคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาหน้าที่ผลิ ตและพัฒนาครู
ที่มีพัฒนาการมาจาก“โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า”ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 จนถึงปัจจุบันมี
สถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการที่สาคัญ 4 ช่วงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2508)
ปี พ.ศ. 2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม มณฑล
กรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพิ่มวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.)
ปี พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของ
กระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. 2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ตาหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอนวิชาสามัญ
(ให้เรียนวิชากสิกรรม)
ปี พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล”
ที่ตาหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.)
ปี พ.ศ. 2476 ได้ ป รั บ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตาหนักเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ.
2467 ตามเดิม
ปี พ.ศ. 2479 (1 มิถุนายน) ได้แยกเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียน
ฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาดที่กรมทหารหัวแหลม) และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.)
ปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปอยู่ที่ข้างวัดวรโพธิ์ (โรงเรียน
ประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ตาบลหอรัตนไชย(หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ.
ปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. และ ครู ป.
ปี พ.ศ. 2498 เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.
2. ช่วงเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2538)
ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” และย้ายมาที่
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม
ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ)
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ปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอน ระดับ ป.กศ.สูง และ ค.บ.
(2 ปี)
ปี พ.ศ. 2523 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. (4 ปี)
ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524
ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพ
ครูด้วย
3. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547)
ปี พ.ศ. 2538 (25 มกราคม 2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” และก่อตั้ง “คณะครุศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตามหลักสูตรสาขา
การศึกษา
4. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการจัดการเรียนการสอนสาขา
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จานวน 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
(5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
สาขาวิชาศิลปะนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
(5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
(5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ได้
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
(5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และ 3)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ปัจ จุ บั น คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มี พัฒนาการในการผลิ ต และพัฒ นาครู
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับกว่า 113 ปี และมีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา ปริญญาตรี ปริ ญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จานวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 9) สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา
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นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารการศึกษา โดย
จัดการศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย
ในปัจจุบัน มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 โดยคณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วน
ราชการภายใต้สานักงานคณบดีเป็นงาน จานวน 9 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
3. งานบริการและพัฒนานักศึกษา
4. งานบัณฑิตศึกษา
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6. ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
7. โรงเรียนสาธิตมัธยม
8. โรงเรียนประถมสาธิต
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
มีวินัย ใฝุ รู้ อุ ต สาหะ สานึ ก ดี มี จิ ต อาสา
เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ปรัชญาของคณะครุศาสตร์
คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล
ค่านิยมของคณะครุศาสตร์
เสี ย สละ สามั ค คี มี ใ จใฝุ รู้
วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทาง
การศึกษา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่สากล”
พันธกิจของคณะครุศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตและสร้ างโอกาสทางการศึก ษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น
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3. บริ การวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือ ข่ายทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. สื บ สาน ส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาความเป็ น มรดกโลก ตลอดจนเชิ ด ชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะและ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้
4. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน
5. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
6. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และตรงตามความต้องการท้องถิ่น
7. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยามรดกโลก
8. คณาจารย์และนักศึกษานาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
9. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคพระราชดาริ
10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
12. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มา : แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดี

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานบริการ
และพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหาร
วิชาการและ
พัฒนาการ
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาครู
ผู้บริหาร และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
งาน
บัณฑิตศึกษา

โรงเรียน
สาธิตมัธยม

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ

โรงเรียน
สาธิตปฐมวัย

โรงเรียน
ประถมสาธิต

โครงสร้างการบริหารงานทั่วไปของคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์

หัวหน้า
งานบริหารงานทั่วไป

หน่วย
ธุรการและสารบรรณ

หน่วย
บริหารงานบุคคล

หน่วย
วางแผนและงบประมาณ

หน่วย
ประชาสัมพันธ์

หน่วย
พัสดุและอาคารสถานที่
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ภาระหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป(หน่วยวางแผนและงบประมาณ)
งานบริหารงานทั่วไป(หน่วยวางแผนและงบประมาณ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงาน งบประมาณ
ต่างๆ และดาเนินการจัดทาโครงการงบประมาณ การจัดทาแผนและรายงานต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ เช่น แผนกล
ยุทธ์คณะครุศาสตร์ ระยะ 15 ปี แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปีคณะครุศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีคณะครุศาสตร์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ รายงานประจาปีคณะครุศาสตร์ เพื่อวางแผนการดาเนินงานและการบริหารจัดการงานต่างๆ และ
ขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้โดยมีงาน ดังนี้
1. งานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะครุศาสตร์
2. งานรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม
3. งานเสนอโครงการและวางแผนงบประมาณ
4. งานเสนอโครงการขอครุภัณฑ์งบลงทุน
5. งานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีคณะครุศาสตร์
6. งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี
7. งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ระยะ 15 ปี
8. งานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
9. งานจัดทารายงานประจาปีคณะครุศาสตร์
10. งานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
11. งานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Flowchart)
เริ่มต้นการทางาน
จัดทาปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเสนอรอง
คณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ

ไม่อนุมัติ
ปรับแก้ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

พิจารณา

ตามที่รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ
อนุมัติ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบ

จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

l

ไม่เห็นชอบ
ขอมติ

เลขานุการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

เห็นชอบ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณา
ร่างแผนบริหารความเสี่ยง

ไม่เห็นชอบ

ขอมติ

เลขานุการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
เห็มีนชอบ

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติใน
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

สิ้นสุดการทางาน
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2.2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3
มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผลคณะครุศาสตร์จึงต้องจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและ
การตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่ างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสู ญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดาเนินงานของหน่วยงานที่ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร คณะครุศาสตร์จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ อาทิ เช่น การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือเปูาหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส และกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกาหนดแนวทาง
ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เป็ น ต้ น โดยต้ อ งค านึ ง ความคุ้ ม ค่ า ในการจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม
ซึ่งเหตุผลทีค่ ณะครุศาสตร์ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1) คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล
3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารที่สาคัญให้
เพียงพอ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4) คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยาต้ อ งปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ ก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่จะ
ส่งผลต่อการดาเนินงานพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยามี แผนบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดาเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือ
ปูองกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงน้อยลง
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การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ความจาเป็นต่อการบริหารจัดการงานของคณะครุศาสตร์ ดังนั้น
คณะครุศาสตร์จึงจัดทากระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการด าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร เพื่ อน าข้ อมู ลที่ ได้ ไปก าหนดมาตรการของการควบคุ มภายในของ
คณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามพันธกิจขององค์กร
รวมทั้งเพื่อให้ ผู้ บริ หาร และบุ คลากรของคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องการบริหารความเสี่ ยง
และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
จะมีขั้นตอนการดาเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
1.1 เมื่อจะสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี หน่วยวางแผนและงบประมาณจะดาเนินการจัดทาปฏิทิน
การดาเนิ น งานในการจั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุศาสตร์ เพื่อวางแผนแนวทางในการดาเนินงานเรื่อ ง
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
1.2 ด าเนิ น การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ เรื่ อ ง ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะ
ครุศาสตร์ เพื่อเสนอรองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพพิจารณาและอนุมัติ เพื่อใช้เป็นกาหนดการในการ
ดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นตามแผนที่ตั้งไว้
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(ตัวอย่าง)
ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันเดือนปี

กิจกรรม

สิงหาคม 2559 - จัดทาปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์1.

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. รองคณบดีฝุายวางแผนฯ
1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. รองคณบดีฝุายวางแผนฯ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์

2.
สิงหาคม 2559 - จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะ
1.
ครุศาสตร์
- จัดทาบันทึกเพื่อเสนอให้คณบดีลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน2.
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
สิงหาคม 2559 - แจ้งประชาสัมพันธ์คาสั่งให้คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะ 1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. นายจานงค์ จาปาทอง
ครุศาสตร์
3. 3. กรรมการจั ดทาแผนบริห ารความ
เสี่ยงคณะครุศาสตร์
สิงหาคม 2559 - จัดทาบันทึก เชิญประชุมเพื่อวางแผนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะ
1. 1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. 2. รองคณบดีฝุายวางแผนฯ
ครุศาสตร์
3. 3. คณบดีคณะครุศาสตร์
- จัดทา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
- จั ดท าวาระการประชุม คณะกรรมการจั ดทาแผนบริ ห ารความเสี่ย งคณะ4. 4. นายจานงค์ จาปาทอง
5. 5. กรรมการจั ดทาแผนบริห ารความ
ครุศาสตร์
เสี่ยงคณะครุศาสตร์
สิงหาคม - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์เพื่อ 1. กรรมการจั ดทาแผนบริห ารความ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
กันยายน
เสี่ยงคณะครุศาสตร์
2559
สิงหาคม กันยายน
2559
กันยายน
2559

กันยายน
2559
กันยายน
2559

1.
- ปรับ แก้ (ร่า ง)แผนบริห ารความเสี่ย งคณะครุศาสตร์ต ามที่ค ณะกรรมการ
2.
เสนอแนะ
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ย งคณะ
ครุศาสตร์
- จั ดท าวาระการประชุม คณะกรรมการจั ดทาแผนบริ ห ารความเสี่ย งคณะ1.
2.
ครุศาสตร์
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ย งคณะ
ครุศาสตร์
1. เ ข้ า
- จั ด ทาบั นทึ ก เสนอวาระ (ร่ า ง)แผนบริ ห ารความเสี่ย งคณะครุศ าสตร์
2.
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์

1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. กรรมการจั ดทาแผนบริห ารความ
เสี่ยงคณะครุศาสตร์

1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. คณบดีคณะครุศาสตร์

- ปรับแก้ (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ตามคณะกรรมการประจา 1. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์เสนอ
3. ประธานสาขาวิชา
- จัดทาบันทึกประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
4. โรงเรียนสาธิต
5. กองนโยบายและแผน/มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

15
(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์
โทร. 4026
ที่ ศธ 0550.2/
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
เรื่อง ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ด้วยจะสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยวางแผนและงบประมาณได้ดาเนินการจัด ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ใช้ เ ป็ นก าหนดการในการด าเนิ น งานจั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ยงคณะ
ครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานในคณะ
ข้อเสนอ/ความเห็น
หน่วยวางแผนและงบประมาณ จึงขอส่งปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ท่านพิจารณาอนุมัติ (ดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ปัญหา กาหนดการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในปฏิทินดาเนินงานไม่เป็นตามแผนที่วางไว้
แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และให้ทันเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน
ข้อเสนอแนะ ควรจัดทาปฏิทินดาเนินงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม
เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินงานในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นก่อนเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ภายในเดือ นกันยายน เนื่องจากจะได้ ประชาสัมพันธ์แผน
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ให้สามารถดาเนินงานพร้อมกับการเริ่มใช้จ่ายงบประมาณประจาปีไตรมาสที่ 1
(วันที่ 1 ตุลาคม)
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
2.1 ดาเนิ น การจั ด ทา (ร่ าง)ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อให้เป็นผู้ดาเนินการจัดทาแผนและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
(ตัวอย่าง)

คาสั่งคณะครุศาสตร์
ที่
/ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการกากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาลอันจะนาไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน ว่าได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
รวมถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งคณะครุ ศ าสตร์ และคณะกรรมการควบคุ ม ภายใน คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศ รีอ ยุ ธ ยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์
ไวยกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์
มอนไธสง
รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ปิยะ
มีอนันต์
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ปารณีย์
ขาวเจริญ
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์
ประมาน
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร
เกาะประเสริฐ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์
เสมามอญ
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.วริสรา
จุ้ยดอนกลอย
กรรมการ
9. อาจารย์ภรภัทร
นิยมชัย
กรรมการ
10. อาจารย์จันจิรา
หาวิชา
กรรมการ
11. อาจารย์ศิริพล
แสนบุญส่ง
กรรมการ
12. อาจารย์ภัธภร
หลั่งประยูร
กรรมการ
13. อาจารย์พัชราภร
พูลบุญ
กรรมการ
14. อาจารย์สมกมล
กาญจนพิบูลย์
กรรมการ
15. อาจารย์สิอร
หาสาสน์ศรี
กรรมการ
16. อาจารย์รัชดาภรณ์
ตัณฑิกุล
กรรมการ
17. นางสาวกาญจนา
เงินอ่อน
กรรมการ
18. นางสาวกัตติกมาส
กิ่งแก้ว
เลขานุการ
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(ตัวอย่างต่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
2. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปูาหมายในการบริหาร และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะครุศาสตร์
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน
1. รับผิดชอบการควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุม ภายในของคณะ/หน่วยงานในสังกัด โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2554
2. จัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัญหา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ไม่ครอบคลุมในแต่ละงานของคณะ
ครุศาสตร์
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งทา
ให้เสียเวลาในการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะ ควรปรึกษารองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ และคณบดีคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง
รายชื่อของคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการให้มี
ความครบถ้วนครอบคลุมตามงานของคณะครุศาสตร์ ก่อนจัดพิมพ์คาสั่ง
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์คาสั่งให้กับคณะกรรมการ
3.1 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อเสนอคณบดี คณะครุศาสตร์ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในคณะครุศาสตร์
3.2 ดาเนินการประชาสั มพันธ์ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ให้ครบถ้ว น
เรียบร้อย โดยแจ้งให้กรรมการทุกคนลงชื่อรับใน(สาเนา)คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์
โทร. 4026
ที่ ศธ 0550.2/
วันที่ 10 กันยายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ตามที่สิ้ นสุดการดาเนิ นการตามแผนบริหารความเสี่ยงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียบร้อยแล้วนั้น งานวางแผน คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศ าสตร์ เพื่อ มอบหมายหน้า ที่ค วามรับผิ ดชอบให้ค ณะกรรมการบริหารความเสี่ย งคณะครุศ าสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานในคณะ
ข้อเสนอ/ความเห็น
งานวางแผนคณะครุศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
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ปัญหา กรณีที่คณบดีคณะครุศาสตร์ติดภารกิจ หรือไปราชการหลายวัน
แนวทางการแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการเดินทางไปราชการของคณบดี ในกรณีที่ไปราชการหลายวันแต่

จาเป็นต้องดาเนินการจัดทาคาสั่งด่วนให้เป็นตามปฏิทินที่วางไว้ ดังนั้นต้องแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงคณะครุศาสตร์ ใหม่ และเสนอให้ รองคณบดีที่รักษาราชการแทนคณบดีเป็นผู้ล งนามคาสั่งแทนเพื่อให้
สามารถประชาสัมพันธ์คาสั่งได้ทันเวลาตามปฏิทินที่วางไว้
ข้อเสนอแนะ การลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ใช้ระยะเวลา 2 – 3 วัน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการเวลาในการจัดทาคาสั่งให้ดีเพื่อให้เป็นไปตามปฏิทิน การดาเนินงานจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
4.1 จัดทาบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดประชุมและ
หารือเรื่องการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะครุศาสตร์
4.2 ประชาสัมพันธ์บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ให้ครบถ้ว น
ทุกคน โดยแจ้งให้กรรมการทุกคนลงชื่อรับใน(สาเนา)บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์
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(ตัวอย่าง)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์
โทร. 4026
ที่ ศธ 0550.2/
วันที่ 15 กันยายน 2559
เรื่อง เชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ตามที่สิ้นสุดการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
ครุศาสตร์จึงกาหนดจัดประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18
กันยายน 2559 เพื่อจัดทา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๖ ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ในคณะ
ข้อเสนอ/ความเห็น
คณะครุศาสตร์จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลา 13.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
(นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว)
ผู้บันทึกเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

(นางสาวกาญจนา เงินอ่อน)
หน.สานักงานคณบดี

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
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ปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการการประชุม หรือสถานที่ประชุม
แนวทางการแก้ไขปัญหา

ดาเนินการประสานงานกับ คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะ

ครุศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกคนเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงกาหนดการการประชุม หรือสถานที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ กากับติดตามการประชาสัมพันธ์บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกคน และดาเนินการจัดเก็บแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเพื่อ นาไปสรุปในวาระ
การประชุมในกรณีทคี่ ณะกรรมการติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
5.1 ดาเนินการจัดทาเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อ
ใช้ในจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสนอให้หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเล่มวาระการประชุม ก่อนที่จะดาเนินการจัดทารูปเล่มวาระการประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ให้เสร็จสิ้นสบบูรณ์
5.2 ดาเนินการจัดทา power point นาเสนอคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
เพื่อใช้ประกอบการประชุมให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ด าเนิ น การจั ด ท าใบลงชื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะ
ครุศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม และเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.4 ก่อนจัดประชุม ดาเนิ นการจัดทาขออนุมัติซื้อจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ใช้ในการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ส่งให้คณบดีคณะครุศาสตร์อนุมัติและส่งงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามลาดับ
5.5 หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดทาขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระบบบริหารงานการเงิน(3D) ส่งให้คณบดีคณะครุศาสตร์อนุมัติและส่ง
งานการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการเบิกเงินงบประมาณตามลาดับ
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(ตัวอย่าง)

วาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ 2559
ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(ตัวอย่างต่อ)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์
2. อาจารย์ ดร.ชัยยศ

รุ่งราตรี
เดชสุระ

ประธานกรรมการ
รองกรรมการ

3. อาจารย์ ดร.สุภัทรา

คงเรือง

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ประวิทย์

ประมาน

กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์
6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร

มอนไธสง
เกาะประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ

7. อาจารย์ภัธภร

หลั่งประยูร

กรรมการ

8. อาจารย์พชั รพล

เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการ

9. อาจารย์นรเศรษฐ์
10. อาจารย์สิอร

เตชะ
หาสาสน์ศรี

กรรมการ
กรรมการ

11. อาจารย์ชนิกา

จิตจักร

กรรมการ

12. นางสาวกาญจนา

เงินอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวกัตติกมาส

กิ่งแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ
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(ตัวอย่างต่อ)
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เลขที่ 1/2559 ลงวั น ที่ 4 มกราคม 2559 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุ ศ าสตร์ แ ละ
คณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
2. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปูาหมายในการบริหาร และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารงานความสี่ยง และกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะครุศาสตร์
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน
1. รับผิดชอบการควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานในสังกัด โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554
2. จัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นวก

25
(ตัวอย่างต่อ)
สารบัญเอกสารวาระการประชุม
หน้า
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์

2

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์

3

สารบัญเอกสารวาระการประชุม

4

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

5

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559

5

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2559

5

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการ

6

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

6

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6
6
7

26
(ตัวอย่างต่อ)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องผลการดาเนินการแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน นั้น
คณะครุศาสตร์ได้แจ้งประเด็น ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่าน การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 จานวน 3 ประเด็นความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย
ทราบเรียบร้อยแล้ว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
.....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ รายงานการประชุม ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มีสาระสาคัญตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
...................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2559
วาระที่
5.1

เรื่อง
ประเด็นหัวข้อความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

มติ/และข้อเสนอแนะที่ประชุม

ผลการดาเนินงาน

เห็นชอบประเด็นหัวข้อความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

แจ้ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบใน
วาระการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ก ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน ครั้งที่ 2/2559 เรี ย บร้อ ย
แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการ
สาระสาคัญโดยย่อ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
................................................................................................................................................................

27
(ตัวอย่างต่อ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
.....................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศของแต่ละงานภายในคณะครุศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
ตาม (ร่ า ง) แผนบริ หารความเสี่ ย งคณะครุศ าสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเด็ นความเสี่ ย งเรื่ อ งข้ อ มู ล
สารสนเทศไม่เป็นระบบ ไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถนามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ คณะกรรมการฯ เสนอมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง เรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของแต่ละ
งานอย่างสม่าเสมอ ทุกไตรมาส
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศของแต่ละงานภายในคณะครุศาสตร์
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
....................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

28
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่าง power point นาเสนอคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

29

(ตัวอย่าง)

ลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อ
ผศ.สุวิทย์

นามสกุล
ไวยกุล

ตาแหน่ง

2

ดร.ปารณีย์

ขาวเจริญ

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝุายวิชาการ

3

ดร.ธีระวัฒน์

มอนไธสง

รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ

4

นายปิยะ

มีอนันต์

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

5

ผศ.ดร.ประวิทย์

ประมาน

ผู้ช่วยคณบดี

6

ทองอร่าม
เสมามอญ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ

7

ดร.ปิยะธิดา
ผศ.วัชรินทร์

8

นายศิริพล

แสนบุญส่ง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

9

นางสาวจันจิรา

หาวิชา

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

10

นางสาวพัชราภร

พูลบุญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

11

ดร.วริสรา

จุ้ยดอนกลอย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ

12

นายสมกมล

กาญจนพิบูลย์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

13

นางสาวภรภัทร

นิยมชัย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

14

ดร.ธนาวรรณ

รักษาพงษ์พานิช

เลขานุการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

15

นางสาวรัชดาภรณ์

ตัณฑิกลุ

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

16

นางรักษมน

ยอดมิ่ง

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

30
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติซื้อจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม

31
(ตัวอย่าง)
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ขั้นตอนที่ 1 ล็อกอิน เข้าระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนูบันทึกขอเบิก

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนูใบขอเบิกเงิน กง 2 (เบิกค่าตอบแทนและค่าใช้สอย)

32
(ตัวอย่างต่อ)
ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

ขั้นตอนที่ 5 เลือกเมนูบันทึกขอส่งฎีกา

ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างขั้นตอนการขออนุมัตเิ บิกอาหารว่างและเครื่องดื่มในระบบบริหารงานการเงิน(3D)

ปัญหา

33
มีการเพิ่มหัวข้อหรือเนื้อหาในวาระการประชุมด่วนหรือกระชั้นชิดเกินไป ทาให้มีเวลาในการ

ตรวจสอบเอกสารน้อยเกินไปจึงทาให้เอกสารมีการผิดพลาด
แนวทางการแก้ไขปัญหา กากับติดตามให้ผู้ที่จะเสนอวาระเข้าที่ประชุมให้ส่งตามกาหนดการที่วางไว้และ
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ให้
เรียบร้อยก่อนนาไปถ่ายเอกสารจัดเล่มวาระการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียเวลาในการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ บริหารจัดการเวลาในการจัดทาเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้กระชั้นชิดเกินไป และเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูก ต้องก่อนนาไป
ถ่ายเอกสารจัดเล่มวาระการประชุม
ขั้นตอนที่ 6 จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
6.1 ดาเนิ น การจั ดทา (ร่ าง) แผนบริห ารความเสี่ ย งคณะครุศาสตร์ ให้ เรียบร้อย และเสนอรองคณบดี
ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

34
(ตัวอย่าง)

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 6.1 ตัวอย่าง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

35
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
7.1 ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุม พร้อมทั้งประสานงานกับแม่บ้านหรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดเตรียมห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวันเวลาที่กาหนดจัดประชุม เช่น เรื่องการ
จัดโต๊ะประชุม การใช้เครื่องเสียง และการใช้notebookหรือสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการประชุม
7.2 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ โดยทาหน้าที่เป็น
เลขานุการจดบันทึกการประชุม มติที่ประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
เพื่อนาไปสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ครั้งต่อไป
7.3 ดาเนินการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงคณะ
ครุศาสตร์
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(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุม
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(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่าง ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดประชุม

38
ปัญหา ในการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการมาไม่ครบ
ตามจานวนที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีของจานวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์มีไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
เจ้าหน้าทีต่ ้องดาเนินการติดตามคณะกรรมการให้มาเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดประชุมสามารถดาเนินไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ ในการประชุมแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานกับ คณะกรรมการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อแจ้งกาหนดการ และสถานที่ที่จัดประชุมเพื่อให้การจัดประชุมดาเนินไป
อย่างเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 8 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
8.1 ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
เพื่อสรุปมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ดาเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์มีมติเห็นชอบให้ถูกต้อง
8.3 ดาเนินการเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ต่อรองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ และคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ต่อไป
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(ตัวอย่าง)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ 2559
ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(ตัวอย่างต่อ)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์
2. อาจารย์ ดร.ชัยยศ

รุ่งราตรี
เดชสุระ

ประธานกรรมการ
รองกรรมการ

3. อาจารย์ ดร.สุภัทรา

คงเรือง

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ประวิทย์

ประมาน

กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์
6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร

มอนไธสง
เกาะประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ

7. อาจารย์ภัธภร

หลั่งประยูร

กรรมการ

8. อาจารย์พัชรพล

เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการ

9. อาจารย์นรเศรษฐ์
10. อาจารย์สิอร

เตชะ
หาสาสน์ศรี

กรรมการ
กรรมการ

11. อาจารย์ชนิกา

จิตจักร

กรรมการ

12. นางสาวกาญจนา

เงินอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวกัตติกมาส

กิ่งแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ
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(ตัวอย่างต่อ)
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุ ศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เลขที่ 1/2559 ลงวั นที่ 4 มกราคม 2559 ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงคณะครุ ศาสตร์ และ
คณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
2. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปูาหมายในการบริหาร และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารความสี่ยง และกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะครุศาสตร์
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน
1. รับผิดชอบการควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานในสังกัด โดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554
2. จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บคณะกรรมการการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นวก
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(ตัวอย่างต่อ)
สารบัญเอกสารรายงานการประชุม
หน้า
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์

2

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์

3

สารบัญเอกสารรายงานการประชุม

4

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

5

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559

5

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2559

5

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการ

6

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

6

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6
6
7
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(ตัวอย่างต่อ)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องผลการดาเนินการแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่มหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน นั้น
คณะครุศาสตร์ได้แจ้งประเด็นความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ผ่าน การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 จานวน 3 ประเด็นความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย
ทราบเรียบร้อยแล้ว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ รายงานการประชุม ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มีสาระสาคัญตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2559
วาระที่
5.1

เรื่อง
ประเด็นหัวข้อความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

มติ/และข้อเสนอแนะที่ประชุม
เห็นชอบประเด็นหัวข้อความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 3 ประเด็นความเสี่ยง คือ
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน
แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบใน
วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 2/2559 เรียบร้อย
แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
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(ตัวอย่างต่อ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศของแต่ละงานภายในคณะครุศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
ตาม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเด็นความเสี่ยงเรื่องข้อมูล
สารสนเทศไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถนามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ คณะกรรมการฯ เสนอมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง เรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของแต่ละงาน
อย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศของแต่ละงานภายในคณะครุศาสตร์
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศของแต่ละงานภายในคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 8.1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ปัญหา จัดทาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ไม่ถูกต้อง
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

ในระหว่างทาหน้าที่เป็นเลขานุการจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง ควรมีเครื่อง

บันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียงระหว่างการประชุมไว้เป็นหลักฐานในการประชุม และสามารถนาไฟล์เสียงดังกล่าวมาสรุป
รายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ หลังจากที่ดาเนินการควรปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ ศาสตร์ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ต้องเสนอ(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ให้ผู้บริหารตรวจสอบก่อนเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เพื่อ เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 9 แผนบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์และประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
9.1 ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเสนอวาระ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
9.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เพื่อนาเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ให้กับคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์
9.3 ดาเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ตามมติของคณะกรรมการประจาคณะ
ครุศาสตร์ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และจัดทารูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ที่สมบูรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
9.4 หลั ง จากแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุ ศาสตร์ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ครุ ศ าสตร์ แ ล้ ว ให้ ด าเนิ น การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุ ศ าสตร์ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนสาธิต 3 ระดับ ,ศูนย์การศึกษาพิเศษ ,รองคณบดีแต่ละฝุาย ,ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา
และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
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(ตัวอย่าง)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์
โทร 4026
ที่ ศธ 0550.2/
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์
ด้วยหน่วยวางแผนและงบประมาณขอเสนอให้คณะครุศาสตร์เสนอเรื่องเพื่อนาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2561
1. เรื่อง (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุปคือ ด้วยงานวางแผนและงบประมาณได้จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใน
การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการของการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามพันธกิจขององค์กร รวมทั้ งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. การเสนอนี้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ดังนี้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจ
หน้าที่วางนโยบายและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
4. เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี) ได้แก่ นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์เพื่อ
( ) ทราบ ( ) ขอความเห็นชอบ
( ) อนุมัติ ( ) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...................................................
(นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
การสั่งการของคณบดี
( ) แจ้งเลขานุการคณบดี ฯ นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
( ) อื่น ๆ ..................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)
ตาแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่........................................................

ภาพที่ 9.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
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(ตัวอย่าง)

แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559

ภาพที่ 9.2 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ที่ผ่านการเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
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(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์
โทร ๔๐26
ที่ ศธ ๐๕๕๐.๒/
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕61
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๖ ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ
ข้อเสนอ/ความเห็น
คณะครุศาสตร์ จึงขอส่งเล่มแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบ (ดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
ผู้บันทึกเสนอ

นางสาวกาญจนา เงินอ่อน
หัวหน้าสานักงานคณบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 9.3 ตัวอย่างบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
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ปัญหา ไม่สามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ทันเวลาในวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจากในเดือนกันยายน ไม่มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
แนวทางการแก้ไขปัญหา

เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์เล่มแผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ที่ผ่าน

การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ให้กับ หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายให้เร็วที่สุด เพื่อให้
แต่ล ะฝุ า ยสามารถน าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งคณะครุศาสตร์ ไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในส่ ว นที่ตนเอง
รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ผู้ที่จัดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครุศาสตร์ และสอบถามกาหนดการประชุม เพื่อนาข้อมูล ที่ได้มาวางแผนในการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ให้เสร็จสิ้นทันเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ –นามสกุล

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

สถานที่เกิด

อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

59/1 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550

(วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2547

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ – ภาษา)
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2454 – 2556
พ.ศ. 2457 – ปัจจุบัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ทางานปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

