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บทที่ 1  
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม              
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                   
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของหน่วยงาน            
ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร            
คณะจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ อาทิ เช่น การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย
เสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส  และกระทบ     
ที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยต้อง
คำนึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์มีเหตุผล            
ที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  

2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมี
การประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล 

3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากร
การบริหารที่สำคัญให้เพียงพอ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี ่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี ่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ห รือปัจจัยที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพ่ือให้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน               
เชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื ่อลดผลกระทบสำหรับความเสี ่ยงที ่ทำให้เกิดเรื ่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า  
และดำเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงน้อยลง 
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วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
1) เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงในของคณะ

ครุศาสตร์ 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 
5) เพื ่อใช ้เป็นเครื ่องมือในการสื ่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื ่อมโยงการบริหาร                

ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับคณะครุศาสตร์ 

เป้าหมายแผนบริหารความเสี่ยง  
1) ผู ้บริหารและบุคลากร มีความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงเพื ่อนำไปใช้ในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานในคณะ หรือส่วนที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร ตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ ้น และทำให้

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี การบริหารความเสี ่ยงจะช่วยให้                     
การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหาร
ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กร และผู้บริหารทุกระดับ
ตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            
มากยิ่งขึ้น 

2) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู ้ที ่ม ีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร              
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ เนื่องจากการบริหาร              
ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 
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3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

4) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู ้บริหาร
สามารถมั ่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญ               
ของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้ การดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติง าน 
การเงิน และการบริหารงานให้ดำเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยการวัดจากผลกระทบ ( Impact)              
ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ จึงจำแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ   
เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

 ระบบการบริหารความเสี่ยง จำแนกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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ปัจจัยความเสี่ยงสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนได้ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน จำแนก 4 ลักษณะ 
1.1 Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย 

ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นำ ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น 
1.2 Operational Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี และ

คนในองค์กร เป็นต้น 
1.3 Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น การผันผวนทางการเงินสภาพคล่อง 

อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น 
1.4 Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัย จากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จำแนกได้ 8 ลักษณะ 

2.1 Politic Factors – ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายข้อบังคับ 
2.2 Economic Factors – ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เปลี่ยนแปลง หรือผลพวงมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น 
2.3 Social Factors – ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
2.4 Technology & Communication Factors – ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร 
2.5 International Factors – ความเส ี ่ยงระหว ่างประเทศ เช ่น อ ัตราแลกเปลี ่ยนเง ินตรา

ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกำลังการผลิตของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 
2.6 Natural disaster Factors – ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 
2.7 Competition Factors – ความเสี่ยงด้านภาวะการณ์แข่งขัน 
2.8 Globalization Factors – ความเสี่ยงด้านกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศ 

การลงทุนข้ามชาติ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง เทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้โลกธุรกิจนี้แคบลงอย่างมาก ดังนั้น
การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและในอนาคตอันใกล้นี้การเปิดเสรีด้านการลงทุน
อย่างมีรูปแบบในกลุ่ม AEC (ASEAN Economic Community จำนวน 10 ประเทศ) ในปี 2558 ของเศรษฐกิจ
อาเซียน จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งการค้า สินค้า การบริการ การศึกษา การ
เคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน เป็นต้น 

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ทำไม ทั้งนี้สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์กำหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์
ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ 

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก 
ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

2) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

   ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน้อยมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน้อย 
   ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูง 
   ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูงมาก 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้ 

 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการ
จัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังตารางที่ 1.1 
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TREAT 

การจัดการความเสี่ยง และวิธีการบริหารความเสี่ยงสามารจำแนกเป็น 4 แนวคิดดังนี้ 
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนว 4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที่ 1.1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take , Control) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat , Control) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมี             
การแก้ไขเกี ่ยวกับการควบคุมที ่ม ีอยู ่ในปัจจุบัน เพื ่อให้ม ีการควบคุมที ่เพียงพอและเหมาะสม เช่น                   
การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

3. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Share , Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได้ เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Avoid , Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม
นี้ เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 
หรืองาน/กิจกรรมลง  

 
 

การหลีกเลี่ยง/การ

ยกเลิกความเสี่ยง 

AVOID 

การกระจายหรือ

การถ่ายโอนความ

เสี่ยง SHARE 

การลด/การควบคุม

ความเสี่ยง 

CONTROL 

การยอมรับความ

เสี่ยง ACCEPT 

TERMINATE TAKE 

TRANSFER 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง แนวคิด 4T 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance , Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น
สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction , Control) หมายถึง การที่ความ
เสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรม
พนักงาน การจัดทำคู่มอืการปฏิบัติงาน 

Treat 

3. การกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing , Share) หมายถึงการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย
กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance , Avoid) หมายถึง การที่ความ
เสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการ
ดำเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลด
ขนาดของงานหรือกิจกรรมลง หรือยกเลิกโครงการท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 

Terminate 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขัน้ตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่    
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

4) ควบคุมเพื ่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ประวัติคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทำหน้าที่  
ผลิตและพัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2448 ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการที่
สำคัญ 4 ช่วงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ.2448 – พ.ศ.2508) 
 ปี พ.ศ.2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม 
มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพ่ิมวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.) 

ปี พ.ศ.2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี ่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูล             
หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ 

ปี พ.ศ.2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ตำหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยเปิดสอนวิชา
สามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

ปี พ.ศ.2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียน
ฝึกหัดครูมูล” ที่ตำหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 

ปี พ.ศ.2476 ได้ปรับเปลี ่ยนชื ่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตำหนักเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
พ.ศ.2467 ตามเดิม 

ปี พ.ศ.2479 (1 มิถุนายน) ได้แยกเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”   
(โรงเรียนฝึกหัดครูชาย ซึ ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาด ที ่กรมทหารหัวแหลม)  
และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

ปี พ.ศ.2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปอยู่ที ่ข้างวัดวรโพธิ์ (โรงเรียน
ประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ฯ ย้ายไปอยู่ ตำบลหอรัตนไชย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” 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. 
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2. ช่วงเป็นวิทยาลัยครู (พ.ศ.2509 – พ.ศ.2537) 
ปี พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” 

และย้ายมาที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน) 
ปี พ.ศ.2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัย

ครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม 
ปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ.) 
ปี พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอนระดับ 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 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอื ่นนอกเหนือ                

จากสาขาวิชาชีพครูด้วย 
3.  ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2546) 
ปี พ.ศ.2538 (25 มกราคม พ.ศ.2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบัน 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และเกิด “คณะครุศาสตร์” ขึ ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรสาขาการศึกษา 

4. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน) 
  ปี พ.ศ.2547 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น“คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการจัดการเรียน                
การสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5ปี) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปี พ.ศ.2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(5 ปี) เพิ่มจากเดิม จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ.2557 

 ปี พ.ศ.2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา  

 ปี พ.ศ.2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  

 ปี พ.ศ.2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(5 ปี) เพิ ่มจากเดิม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
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  ปี พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
5 ปี จำนวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาพลศึกษา  6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย  8) สาขาว ิชาการสอนภาษาไทย 9) สาขาว ิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ                     
10) สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 หลักสูตร คือ            
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 4) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
(ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิตและพัฒนาครู
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับ 117 ปี มีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี จำนวน 10 สาขาวิชา คือ                   
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา ด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

โครงสร้างคณะครุศาสตร ์

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน

บริหาร   

งาน

ทั่วไป 

งาน

บริหาร

วิชาการ

และ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน 

 

 

คณะครุศาสตร ์

คณะกรรมการประจำคณะ 

***องค์ประกอบ พรบ.มรภ.47 

สำนักงานคณบดี 

*ส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ 

**ส่วนราชการภายในตามประกาศกระทรวงฯ
กระทรวง 

งาน

บริการ

และ

พัฒนา

นักศกึษา 

ศูนย์

การศกึษา

พิเศษ 

 

ศูนย์ศกึษา

พัฒนาครู

ผู้บริหาร

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารคณะครศุาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

รองคณบดี คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้า

สำนักงาน

คณบด ี

ประธาน

กรรมการบริหาร

หลักสูตร/

โปรแกรมวิชา 

ประธาน

กรรมการ

ดำเนินงาน 

หัวหน้าศูนย์

การศึกษา

พิเศษ 

ผู้อำนวยการ      

รร.สาธิตปฐมวัย 

ผู้อำนวยการ     

รร.ประถมสาธิต 

ผู้อำนวยการ    

รร.สาธิตมัธยม 

หน.งาน

บริหารงานทั่วไป 

หน.งานบริหาร

วิชาการและ

พัฒนาการเรียน

การสอน 

หน.งานบริการ

และพัฒนา

นักศึกษา 

หน.งานบัณฑิต    

ศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษฯ 

คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

การสอนภาษาไทย 

งานประกันคุณภาพ 

งานกิจการนักศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์ฯ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานวิชาการ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานบุคคล  

 

องค์ประกอบตาม พรบ.มรภ.47 

องค์ประกอบภายในตามประกาศ 

มรภ.อย. 
การสอนภาษาอังกฤษ 

การประถมศึกษา 

กลุ่มวิชาชีพครูฯ 

หน.ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครูผู้บริหาร

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจำคณะ

คณะ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
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ตราสัญญาลักษณ์ 

 
สีประจำคณะ 
 สีฟ้า 
ปรัชญา 

“คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล” 
ปณิธาน 

คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาและ
การเรียนรู้โดยการมสี่วนร่วมเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจั ย ให้บริการ
ทางการศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
อัตลักษณ์ 

“มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ  สำนึกดี มีจิตอาสา” 
เอกลักษณ์ 

“สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น” 
ค่านิยมองค์กร 
 “เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้” 
นโยบาย 
 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและงานวิจัยที่มุ ่งพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการ                
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการความรู้ของ
ท้องถิ่น 
 6. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นมรดกโลก 
 7. จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่ 
 8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
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พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ที ่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น   
3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

ในท้องถิ่นและระดับประเทศ 
4.  สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชู          

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.  ดำเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเป็น

คนเก่ง คนดี มีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ 
 1. คุณธรรม : มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้กาลเทศะ มีเจตคติที่ดี และมีความ
รักความศรัทธาในวิชาชีพ 

2. ความรู้ : มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ 
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ความคิด : มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นบุคคลแห่ง                
การเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตนเอง 

4. ใฝ่สัมพันธ์ : มีจิตใจสัมพันธ์ รู้จักพ่ึงพาตนเองและหมั่นเพียรพัฒนางานรับผิดชอบอยู่เสมอ 
5. จิตสาธารณะ : มีจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
6. ภาวะผู้นำ : มีภาวะผู้นำและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั ้งรู ้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสากล 

7. สุขภาพดี : มีส ุขภาพกายที ่ด ี ส ุขภาพจิตที ่สมบูรณ์ และสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิต               
ทั้งส่วนตัว ครอบครัวและสังคมส่วนรวม 

8. มีความเป็นไทย : มีความสำนึกในการเป็นคนไทยรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ 
9. ใช้ชีวิตพอเพียง : ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
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ประเด็นกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์ 
1. สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนา

พ้ืนที่ 
4. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์ สมรรถนะเป็นเลิศ และสมบูรณ์ด้วย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3. มีงานทำมีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายถอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

5. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

6. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความเป็นมืออาชีพ 
7. คณะครุศาสตร์มีการวิจัย หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพ่ิมขึ้น และ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
8. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้นแบบด้านการบริการวิชาการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษ 
10. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart 
and Green University) 

 11. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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บทที่ 3 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบในการบริหารความเสี ่ยง             
การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น คณะทำงาน
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความ
เสี่ยงให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วถึง 

2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีสาเหตุ
จากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

3. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้
และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

4. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6. ให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย 
7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

และนำไปปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนดการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคำสั่ง
ที ่  29/2566 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี
แผนรองรับ เพ่ือลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดำเนินการได้ตามแผน
สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรง มีความรุนแรงลดน้อยลง นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์     ประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
5. ประธานสาขาวิชาพลศึกษา    กรรมการ 
6. ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา    กรรมการ 
7. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์    กรรมการ 
8. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
9. ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา   กรรมการ 
10. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   กรรมการ 
11.  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
12.  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย   กรรมการ 
13.  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
14.  ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   กรรมการ 
15.  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
16.  หัวหน้าสำนักงานคณบดี    กรรมการ 
17.  นางสาวเบญญาพัฒน์  โกษะ    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง 
1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 
2. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยง และระบุปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว                 

หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
3. จัดทำแผนบริหารงานความเสี่ยง และกำหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
กำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะครุศาสตร์ 

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 คณะครุศาสตร์ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะ
กรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบไปด้วย 
ผู ้บร ิหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ ได้ร ่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงของ 
คณะครุศาสตร์ร่วมกัน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการกำหนด
ประเด็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงเป็นรายด้านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ด้านยุทธศาสตร์ 
- การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย (เรื ่องการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน               

ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน O – net แต่ละรายวิชา
ผ่านไม่ถึงร้อยละ 50)  

ด้านนักศึกษา 

- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไม่สามารถทำงานตรงศาสตร์ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
2. ความเสี่ยงด้านความการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ด้านอาจารย์  
- คุณภาพของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด  เรื่องคุณสมบัติการเป็น

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
- คุณสมบัติของคณาจารย์ด้านการดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

ด้านวิจัย 

- ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินทุนวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ทั้งคณะไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
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- ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินทุนวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 

คณะครุศาสตร์ได้นำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
- 2566)  และข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยทำตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้ย ุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2 ด้าน ได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
2. ความเสี่ยงด้านความการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง จัดลำดับความเสี ่ยงที ่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไม่สามารถทำงานตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี 
2. นักเรียนในโรงเรียนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน O-Net แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ 50 
3. บุคลากรสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4. ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินทุนวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 4  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงการดำเนินภารกิจและการ
บริหารจัดการขององค์กร ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทา งการ
ควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมี
การสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยได้กำหนดกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ
แผนงาน  

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุ
ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างสะสม 

4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง
และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการ
กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อ
คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง 
(Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หรือต้องจัดหามาตรการ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการรายงานและการควบคุมภายในจากผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร สำหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าใน
การดำเนินการควบคุมต่อไป กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการจัดตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

การระบุความเสี่ยง 
เพื ่อให้การระบุความเสี ่ยง ที ่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบหรือ          

ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
และการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ จึงจำแนกความเสี่ยงได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง  ( Impact : I) การเกิดความ
เสี่ยงนั้น เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ตามสูตร D = L x I  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้มีกำหนดประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง และ Risk Matrix 
เพื่อให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และ 
4.2 ตามลำดับ 
ตารางที่ 4.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแตไ่ม่เกิน 5 ครัง้ 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ตารางที่ 4.2 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิน้อยมาก หรือไม่นา่เกดิ 
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ตารางที่ 4.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรพัย์สิน อย่างมหันต/์การบาดเจ็บถงึชีวิต 
4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรพัย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหสัถึงขั้น  
ทุพลภาพไมส่ามารถทำงานได ้

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรพัย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหสัถงึขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม /กระทบต่อช่ือเสียง ทรพัย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรง 

1 น้อยที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
/กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไมรุ่นแรง   

 

 การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มีการกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ แสดง Risk Matrix 
สำหรับวัดระดับของความเสี่ยง ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5  10 ⚫ 15 ⚫ 20  25  

4  8  12 ⚫ 16 ⚫ 20  

3  6  9  12 ⚫ 15 ⚫ 

2❖ 4  6  8  10 ⚫ 

1❖ 2❖ 3  4  5  

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

โดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีสัญญาลักษณ์ เป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง  

 สูงมาก ⚫ สูง  ปานกลาง ❖ ต่ำ 



23 
 

 

 การจัดการความเสี่ยง 

 คณะครุศาสตร์ ได้พิจารณาเลือกการจัดการความเสี่ยงเป็นการวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนโดยผู้บริหารของหน่วยงาน พิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนโดยผู้บริหาร
ของหน่วยงาน พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูง  

1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

2.1  ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื ่อนำมาตรการนั ้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น
ในทันทีหรือในระยะยาว  

2.2  ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที ่เสียไป รวมไปถึงความเสี ่ยง              
อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้ 
 การกำหนดกิจกรรมควบคุม : กำหนดแผนการควบคุม 
  นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ภายใต้แนวทางต่างที ่เลือกนั ้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อที ่จะ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง 

2. กิจกรรมควบคุมจะต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และกิจกรรมที่ช่วยลดความ
น่าจะเป็นที่เหตุการณ์เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นการกำหนด
โครงการ แผนงาน งาน/กิจกรรม ครอบคลุมการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

3. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของงาน/กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับงาน/กิจกรรมและระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ
จากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นด้วย 

 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
 นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันกาลโดยกำหนดให้มี
การติดตามผลเป็นทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปี เพื่อการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ คณะทำงาน
โดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงานและเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที่
อาจจะก่อให้เกิดผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมี
การรายงานความผลการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ 
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กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 6 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 3 

 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงานเป็นรายไตรมาสและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อครั้ง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

1. ความเสี ่ยงด้านยุทธศาสตร์ เป็นความเสี ่ยงที ่ เกิดจากการกำหนดนโยบาย และ                  
การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามปกติ
ทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ และด้านการบริหารงาน
การเงินและพัสดุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

สรุปขั้นตอนการจัดทำการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 

 

      

     

 

   

 

       

    

 

 

แผนผังที่ 4.4 แสดงข้ันตอนการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

วิเคราะห์ความเสี่ยง (วัดระดับความเสี่ยง) โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model ระดับความเสี่ยง 

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 

พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T) 

ติดตาม/ประเมินผลการจดัการความเสีย่ง 
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ตารางท่ี 1 การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 
(1) 

ขั้นตอน (แนวทางการพัฒนา) 
(2) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(3) 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนพัฒนายุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานโครงการ
ทุกเดือน 
4. มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
5. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานเพื่อ
นำไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน
(OKRs ผู้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนพัฒนายุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานโครงการทุก
เดือน 
4. มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานเพ่ือ
นำไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน 
(OKRs ผู้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
6. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานเพื่อ
นำไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน 
(OKRs ผู้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
7. มีมาตรการกำกับและติดตามผลโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่นที่
ทางคณะครุศาสตร์ได้รับผิดชอบ 
8. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุง พัฒนาความเสี่ยงด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (แนวทางการพัฒนา) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
2. บัณฑิตครุศาสตร์เข้าสู่
วิชาชีพครูไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.1 กำหนดการบวนการสรรหานักศึกษาคณะครุศาสตร์จะต้องคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีความต้องการเป็นครู 
2.2 จัดทำโครงการ และงบประมาณเพ่ือส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
เพ่ือให้เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เช่น ค่ายปลูกฝังความเป็นครู 
2.3 จัดทำโครงการ และงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
อาชีพการทำงาน เช่น ติวสอบบรรจุ เป็นต้น 
2.4 จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตั้งชั้นปีที่ 1 - 5 
2.5 มีนโยบายให้คณาจารย์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรม
เรียนการสอนที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
2.6 ส่งเสริมให้คณาจารย์สอดแทรกทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูลงใน มคอ. 3 

2.1 กำหนดการบวนการสรรหานักศึกษาคณะครุศาสตร์จะต้องคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีความต้องการเป็นครูมีมาตรการกำกับติดตามผลโครงการ และ
กิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับบัณฑิตครุศาสตร์ 
2.2 จัดทำโครงการ และงบประมาณเพ่ือส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพ่ือให้
เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เช่น ค่ายปลูกฝังความเป็นครู 
2.3 จัดทำโครงการ และงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ
การทำงาน เช่น ติวสอบบรรจุ 
2.4 จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตั้งชั้นปีที่ 1 – 5 
2.5 มีนโยบายให้คณาจารย์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรม
เรียนการสอนที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูส่งเสริมให้คณาจารย์
สอดแทรกทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูลงใน มคอ. 3 
2.6 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาความเสี่ยงด้านวิชาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม 

3. บัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบ
วิชาชีพครูได้รับการพัฒนา
สมรรถนะไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.1 วางแผน และกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยเร็ว 
3.2 มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ 
อบรมบริการวิชาการเพ่ือกำหนดหัวข้อที่มีความน่าสนใจ 
3.3 กำหนดรูปแบบการอบรมให้หลากหลายตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.4 จัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีช่องทางการติดต่อ
ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมท่ีหลากหลาย 

3.1 วางแผน และกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยเร็ว 
3.2 มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการอบรม
บริการวิชาการเพ่ือกำหนดหัวข้อที่มีความหน้าสนใจ 
3.3 กำหนดรูปแบบการอบรมให้หลากหลายตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
จัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาเพ่ือให้มีช่องทางการติดต่อส่ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมท่ีหลากหลาย 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (แนวทางการพัฒนา) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
 3.4 กำกับติดตามการอบรมกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะด้าน

วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
3.5 ประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุง ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑิตครุศาสตร์ 

4. บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.1 วางแผน และกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยเร็ว 
4.2 มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการอบรม
บริการวิชาการเพ่ือกำหนดหัวข้อที่มีความน่าสนใจ 
4.3 กำหนดรูปแบบการอบรมให้หลากหลายตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.4 จัดทำไลน์กลุ่มพัฒนาครูเพ่ือให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมที่รวดเร็ว 
4.5 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนา
ครูประจำการในโรงเรียนพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 

4.1.วางแผน และกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยเร็ว 
4.2 มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการอบรม
บริการวิชาการเพ่ือกำหนดหัวข้อที่มีความหน้าสนใจ 
4.3 กำหนดรูปแบบการอบรมให้หลากหลายตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.4 จัดทำไลน์กลุ่มพัฒนาครูเพ่ือให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมที่รวดเร็ว 
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาครู
ประจำการในโรงเรียนพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 
4.5 กำกับติดตามการอบรมกิจกรรม และโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะให้กับบุคคลาการทางการศึกษา 
4.6 ประเมินผลนำเพื่อนำไปปรับปรุงความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

 
หมายเหตุ : ขั้นตอนหลัก/กลยุทธ์ มาจากเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ตารางท่ี 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

1.การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ขับเคลื่อนตดิตามการดำเนินงาน
โครงการทุกเดือน 
4. มีประกาศ เรื่อง มาตรการและ
แนวทางเร่งรัดตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
5.. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน
(OKRs ผู้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู่
ระดับผู้ปฏิบตัิงานต่อไป 

 
 
 

ชุมชนมีความต้องการพัฒนาอาชีพ
ภายในท้องถิ่น แต่ยังไม่มีความเช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. ไม่มมีาตรการที่เข้มข้นในการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายทีก่ำหนด 
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการที่
หลากหลายตอบสนองกับชุมชนและเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
3. ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดทางวิชาการใน
หลากหลายหลายรปูแบบ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
2. ความพร้อมกลุม่เป้าหมายในชุมชนท่ีรับบริการ
วิชาการ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ความรู้ของ 
ผู้เข้ารับบริการ 
3. การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 
 

 29
 

 
ขั้นตอน 

(1) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

2. บัณฑติครศุาสตร์เข้าสู่วิชาชีพครู
ไม่บรรลตุามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดการบวนการสรรหา
นักศึกษาคณะครุศาสตรจ์ะต้อง
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมคีวามต้องการ
เป็นคร ู
2. จัดทำโครงการ และงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ เช่น ค่ายปลูกฝังความเป็น
คร ู
3. จัดทำโครงการ และงบประมาณ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
อาชีพการทำงาน เช่น ติวสอบบรรจุ 
4. จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาให้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตั้ง 
ช้ันปีท่ี 1 - 5 
5. มีนโยบายให้คณาจารย์
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม และ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนที่
เสรมิสร้างทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพครู 
ส่งเสริมให้คณาจารย์สอดแทรก
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูลงใน    
มคอ. 3 

 
 

นโยบายการบรรจ ุ
ข้าราชการครยูังไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.บัณฑิตเลือกประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว 
2.บัณฑิตเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
3.ความพึงพอใจเฉพาะบุคคลในการเลือกทำงาน (เช่น 
การเดินทางใกล้ที่พัก ค่าตอบแทน หรือเรื่องครอบครัว) 
4.กระบวนการในการสรรหานักศกึษาคณะครุศาสตรไ์ม่
สามารถคัดแยกคนท่ีต้องการประกอบวิชาชีพครู 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.ไม่มีนโยบายสอบบรรจุข้าราชการครู 
2.อัตราการบรรจ/ุความต้องการของผู้ประกอบการและ
ตลาดแรงงานยังมีน้อย 
3.แรงจูงใจหรือค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกันของหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ 
4.นโยบายให้บุคคลที่ไมม่ีคุณวุฒิทางวิชาชีพเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) สามารถเข้ามาทำงานได ้
5.มีแรงงานตา่งชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพมากข้ึน 
6.การวางแผนด้านอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
7.สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบการอัตราการจ้างงาน 
8.เกณฑ์การประเมินเรื่องบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่
วิชาชีพครู ในกรณีบัณฑติศึกษาตอ่ในระดับปรญิญาโท
ส่งผลใหร้้อยละบัณฑิตครุศาสตร์ทีเ่ข้าสู่วิชาชีพครูลดลง 
 
 

S 
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ขั้นตอน 

(1) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

3. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบ
วิชาชีพครูได้รับการพัฒนา
สมรรถนะไม่บรรลตุามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

1. วางแผน และกำหนดการจดั
โครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารล่วงหน้า
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
โดยเร็ว 
2. มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการ
อบรมบริการวิชาการเพื่อกำหนด
หัวข้อท่ีมีความหน้าสนใจ 
3. กำหนดรูปแบบการอบรมให้
หลากหลายตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
จัดทำฐานข้อมูลบณัฑติที่สำเร็จ
การศึกษาเพื่อให้มีช่องทางการติดต่อ
ส่งข่าวสารประชาสมัพันธ์โครงการ
อบรมที่หลากหลาย 

เนื่องจากสภาวะการแพรร่ะบาด 
โคไวรสัโคโรนา 2019 ทำให้เกิด
อุปสรรคไมม่ีผูเ้ข้ารับการอบรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไมเ่ป็นไปตาม
ต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
2. การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ
ประชาสมัพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจดักิจกรรมในเวลาราชการส่งผลให้
ครูไมส่ามารถมาเข้าอบรมไดเ้นื่องจากติดภาระงานสอน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.ไม่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2.บัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เช่น 
ภาระงานสอน  
3.การจดักิจกรรมวันในวันหยดุราชการ 

O 
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ขั้นตอน 

(1) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

1.4 บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บั
การพัฒนาสมรรถนะไม่บรรลุตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. วางแผน และกำหนดการจดั
โครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารล่วงหน้า
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยเร็ว 
2. มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการ
อบรมบริการวิชาการเพื่อกำหนด
หัวข้อท่ีมีความน่าสนใจ 
3. กำหนดรูปแบบการอบรมให้
หลากหลายตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4. จัดทำไลน์กลุ่มพัฒนาครูเพื่อให้มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมที่รวดเร็ว 
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนา
ครูประจำการในโรงเรียนพื้นที่
ยุทธศาสตร ์

ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินทุนวิจัยเมื่อ
เปรียบเทยีบกับจำนวนอาจารย์ในคณะ
ครุศาสตรไ์มผ่่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไมเ่ป็นไปตาม
ต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
2. การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ประชาสมัพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจดักิจกรรมในเวลาราชการส่งผลให้
ครูไมส่ามารถมาเข้าอบรมไดเ้นื่องจากติดภาระงานสอน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
2. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เช่น 
ภาระงานสอน  
3. การจดักิจกรรมวันในวันหยุดราชการ 

4. มีมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงจัดกจิกรรมบริการวิชาการ
ให้เลือกหลากหลาย 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ขับเคลื่อนตดิตามการดำเนินงาน
โครงการทุกเดือน 
4. มีประกาศ เรื่อง มาตรการและ
แนวทางเร่งรัดตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
5.. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมิน
การปฏิบัตริาชการของหัวหน้า
หน่วยงาน(OKRs ผู้บริหาร) และ

 
ชุมชนมีความต้องการพัฒนา
อาชีพภายในท้องถิ่น แต่ยังไม่

มีความเช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. ไมม่ีมาตรการที่เข้มข้นในการขบัเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายทีก่ำหนด 
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการที่หลากหลาย
ตอบสนองกับชุมชนและเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดทางวิชาการใน
หลากหลายหลายรปูแบบ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 
2. ความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่รับบริการวิชาการ 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ความรู้ของ 
ผู้เข้ารับบริการ 
3. การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 

S 
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สูงมาก 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

ถ่ายทอดไปสูร่ะดับผู้ปฏิบัติงาน
ต่อไป 

2 บัณฑติครุศาสตร์เข้าสู่
วิชาชีพครูไม่บรรลตุาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดการบวนการสรรหา
นักศึกษาคณะครุศาสตรจ์ะต้อง
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมคีวามต้องการ
เป็นคร ู
2. จัดทำโครงการ และงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ เช่น ค่ายปลูกฝังความเป็น
คร ู
3. จัดทำโครงการ และงบประมาณ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
อาชีพการทำงาน เช่น ติวสอบบรรจุ 
4. จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาให้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตั้ง
ช้ันปีท่ี 1 - 5 
5. มีนโยบายให้คณาจารย์
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม และ

 
 
 

นโยบายการบรรจ ุ
ข้าราชการครยูังไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บัณฑติเลือกประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว 
2. บัณฑติเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
3. ความพึงพอใจเฉพาะบุคคลในการเลือกทำงาน (เช่น 
การเดินทางใกล้ที่พัก ค่าตอบแทน หรือเรื่องครอบครัว) 
4. กระบวนการในการสรรหานักศกึษาคณะครุศาสตรไ์ม่
สามารถคัดแยกคนท่ีต้องการประกอบวิชาชีพครู 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีนโยบายสอบบรรจุข้าราชการครู 
2. อัตราการบรรจุ/ความต้องการของผู้ประกอบการและ
ตลาดแรงงานยังมีน้อย 
3. แรงจูงใจหรือค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกันของหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ 
4. นโยบายให้บุคคลทีไ่ม่มคีุณวุฒิทางวิชาชีพเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) สามารถเข้ามาทำงานได ้
5. มีแรงงานต่างชาตเิข้ามาประกอบวิชาชีพมากข้ึน 
6. การวางแผนด้านอัตรากำลังเกีย่วกับการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 3 15 
สูง 

4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

จัดกิจกรรมเรียนการสอนที่
เสรมิสร้างทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพครู 
6. ส่งเสริมให้คณาจารยส์อดแทรก
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูลงใน มคอ. 
3 

7. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบการอัตราการจ้างงาน 
8. เกณฑ์การประเมินเรื่องบณัฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพ
ครู ในกรณีบณัฑิตศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทส่งผลให้ร้อย
ละบณัฑิตครุศาสตร์ทีเ่ข้าสู่วิชาชีพครูลดลง 

3. บัณฑติครศุาสตร์ที่
ประกอบวิชาชีพครูไดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะไม่
บรรลตุามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว ้

1. วางแผน และกำหนดการจัด
โครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารล่วงหน้า
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
โดยเร็ว 
2. มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการ
อบรมบริการวิชาการเพื่อกำหนด
หัวข้อท่ีมีความน่าสนใจ 
3. กำหนดรูปแบบการอบรมให้
หลากหลายตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4. จัดทำฐานข้อมลูบัณฑิตที่สำเรจ็
การศึกษาเพื่อให้มีช่องทางการ

เนื่องจากสภาวะการแพร่
ระบาดโคไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้เกิดอุปสรรคไม่มผีู้เข้ารับ

การอบรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกจิกรรมบริการวชิาการไมเ่ป็นไปตาม
ต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
2. การประชาสมัพันธ์ไม่เขา้ถึงกลุม่เป้าหมายหรือ
ประชาสมัพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจัดกิจกรรมในเวลาราชการส่งผลให้ครไูม่
สามารถมาเข้าอบรมได้เนื่องจากตดิภาระงานสอน 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากเหตผุลส่วนตัว เช่น ภาระงานสอน  
3. การจดักิจกรรมวันในวันหยุดราชการ 

O 4 5 20 
สูงมาก 

2 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

ติดต่อส่งข่าวสารประชาสมัพันธ์
โครงการอบรมที่หลากหลาย 

4. บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะไม่บรรลตุาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
 
 
 

1. วางแผน และกำหนดการจัด
โครงการบริการวิชาการพร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารล่วงหน้า
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
โดยเร็ว 
2. มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการ
อบรมบริการวิชาการเพื่อกำหนด
หัวข้อท่ีมีความน่าสนใจ 
3. กำหนดรูปแบบการอบรมให้
หลากหลายตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4. จัดทำไลน์กลุ่มพัฒนาครเูพื่อให้มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมที่รวดเร็ว 
5. จัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรว่ม

ค่าเฉลี่ยจำนวนเงินทุนวิจัยเมื่อ
เปรียบเทยีบกับจำนวน

อาจารย์ในคณะครศุาสตรไ์ม่
ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกจิกรรมบริการวชิาการไมเ่ป็นไปตาม
ต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
2. การประชาสมัพันธ์ไม่เขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย หรือ
ประชาสมัพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจัดกิจกรรมในเวลาราชการส่งผลให้ครไูม่
สามารถมาเข้าอบรมได้เนื่องจากตดิภาระงานสอน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากเหตผุลส่วนตัว เช่น ภาระงานสอน  
3. การจดักิจกรรมวันในวันหยุดราชการ 
4. มีมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงจัดกจิกรรมบริการวิชาการให้
เลือกหลากหลาย 

O 5 5 25 
สูงมาก 

1 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
เสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

พัฒนาครูประจำการในโรงเรียน
พื้นที่ยุทธศาสตร ์

 

ตารางท่ี 4 แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. การพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. ไมม่ีมาตรการที่เข้มข้นในการขบัเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการที่
หลากหลายตอบสนองกับชุมชนและเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
3. ความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดทาง
วิชาการในหลากหลายหลายรปูแบบ 

16 
สูง 

S 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาทอ้งถิ่นของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขบัเคลื่อน
ติดตามการดำเนินงานโครงการทกุเดือน 

01/10/2564 
ถึง 

30/09/2566 

ผลประเมินรอบป ี
ที่ผ่านมา ร้อยละ 

85.71 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ, 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฝี่าย

วางแผน
งบประมาณและ
ประกันคณุภาพ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
2. ความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่รับ
บริการวิชาการ ตัวอยา่งเช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ความรู้ของ 
ผู้เข้ารับบริการ 
การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 

4. มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทาง
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานเพื่อ
นำไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าหน่วยงาน 
(OKRs ผู ้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู ่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
6. มีมาตรการนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานเพื่อ
นำไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าหน่วยงาน(OKRs 
ผู้บริหาร) และถ่ายทอดไปสู่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
7. มีมาตรการกำกับและติดตามผลโครงการ
และกิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่นที่ทางคณะ 
ครุศาสตรไ์ดร้ับผดิชอบ 
8. ประเมินผลเพื่อปรับปรุง พัฒนาความ
เสี่ยงด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
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แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. บัณฑติครศุาสตร์
เข้าสู่วิชาชีพครูไม่
บรรลตุามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บัณฑติเลือกประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจ
ส่วนตัว 
2. บัณฑติเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
3. ความพึงพอใจเฉพาะบุคคลในการเลือก
ทำงาน (เช่น การเดินทางใกล้ที่พัก ค่าตอบแทน 
หรือเรื่องครอบครัว) 
4. กระบวนการในการสรรหานักศกึษาคณะครุ
ศาสตร์ไม่สามารถคัดแยกคนท่ีต้องการประกอบ
วิชาชีพครู 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีนโยบายสอบบรรจุข้าราชการครู 
2. อัตราการบรรจุ/ความต้องการของ
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงานยังมีน้อย 
3. แรงจูงใจหรือค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกันของ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
4. นโยบายให้บุคคลทีไ่ม่มคีุณวุฒิทางวิชาชีพ
เฉพาะ (วิชาชีพครู) สามารถเข้ามาทำงานได ้
5. มีแรงงานต่างชาตเิข้ามาประกอบวิชาชีพมาก
ขึ้น 
6. การวางแผนด้านอัตรากำลังเกีย่วกับการสรร
หา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

15 
สูง 

S 1. กำหนดการบวนการสรรหานักศึกษา
คณะครุศาสตรจ์ะต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความต้องการเป็นครูมมีาตรการกำกับ
ติดตามผลโครงการ และกิจกรรมที่
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมให้กบับัณฑิต
ครุศาสตร ์
2. จัดทำโครงการ และงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพเพื่อให้เกิด
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เช่น ค่าย
ปลูกฝังความเป็นคร ู
3. จัดทำโครงการ และงบประมาณเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพการ
ทำงาน เช่น ติวสอบบรรจ ุ
4. จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาให้
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตั้งช้ันปีท่ี 1 – 5 
5. มีนโยบายให้คณาจารย์สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรมเรียน
การสอนที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีตอ่วิชาชีพ
ครูส่งเสริมใหค้ณาจารยส์อดแทรกทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพครูลงในมคอ. 3 
6. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาความ
เสี่ยงด้านวิชาชีพ และคณุธรรมจรยิธรรม 

01/10/2564 
ถึง 

30/09/2566 

ร้อยละของบณัฑิต
ครุศาสตร์ที่เข้าสู่
วิชาชีพครู ร้อยละ 

71.43 

 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ, 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา, 
รองคณบดฝี่าย

วางแผน
งบประมาณและ
ประกันคณุภาพ, 

ผู้ช่วยคณบด ี

37 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

7. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบการอัตราการจ้าง
งาน 
8.เกณฑ์การประเมินเรื่องบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้า
สู่วิชาชีพครู ในกรณีบณัฑิตศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทส่งผลให้ร้อยละบณัฑติครุศาสตร์ที่เข้า
สู่วิชาชีพครูลดลง 

 

3. บัณฑติครศุาสตร์ที่
ประกอบวิชาชีพครู
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกจิกรรมบริการวชิาการไมเ่ป็นไป
ตามต้องการของผูเ้ข้ารับบริการ 
2. การประชาสมัพันธ์ไม่เขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย
หรือประชาสัมพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจัดกิจกรรมในเวลาราชการ
ส่งผลให้ครูไม่สามารถมาเข้าอบรมได้เนื่องจากตดิ
ภาระงานสอน 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากเหตผุล
ส่วนตัว เช่น ภาระงานสอน  
3. การจดักิจกรรมวันในวันหยุดราชการ 

25 
สูงมาก 

O 1. วางแผน และกำหนดการจัดโครงการ
บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสมัพันธ์
ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบโดยเร็ว 
2. มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการอบรม
บริการวิชาการเพื่อกำหนดหัวข้อทีม่ีความ
น่าสนใจ 
3. กำหนดรูปแบบการอบรมให้หลากหลาย
ตอบสนองกับความต้องการของผูร้ับบริการ 
และเข้ากับสถานการณ์ปัจจบุัน 
จัดทำฐานข้อมูลบณัฑติที่สำเร็จการศึกษา
เพื่อให้มีช่องทางการติดต่อส่งข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์โครงการอบรมที่หลากหลาย 

01/10/2564 
ถึง 

30/09/2566 

จำนวนบัณฑติครุ
ศาสตร์ที่ประกอบ

วิชาชีพครูได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

300 คน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ, 

รองคณบดฝี่าย
วางแผน

งบประมาณและ
ประกันคณุภาพ, 

ผู้ช่วยคณบด ี
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แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

4. กำกับติดตามการอบรมกจิกรรมและ
โครงการทีส่่งเสริมสมรรถนะด้านวชิาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง 
5. ประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุง ความเสีย่ง
ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตครุ
ศาสตร ์

4. บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะไม่
บรรลตุามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. หัวข้อการจัดกจิกรรมบริการวชิาการไมเ่ป็นไป
ตามต้องการของผูเ้ข้ารับบริการ 
2. การประชาสมัพันธ์ไม่เขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย 
หรือประชาสัมพันธ์กระช้ันชิดเกินไป 
3. การกำหนดวันจัดกิจกรรมในเวลาราชการ
ส่งผลให้ครูไม่สามารถมาเข้าอบรมได้เนื่องจากตดิ
ภาระงานสอน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ไมม่ีคนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. บัณฑติครศุาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากเหตผุล
ส่วนตัว เช่น ภาระงานสอน  
3. การจดักิจกรรมวันในวันหยุดราชการ 

4. มีมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงจัดกจิกรรมบริการ
วิชาการให้เลือกหลากหลาย 

25 
สูงมาก 

O 1.วางแผน และกำหนดการจัดโครงการ
บริการวิชาการพร้อมทั้งประชาสมัพันธ์
ข่าวสารล่วงหน้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบโดยเร็ว 
2 มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนจดัทำโครงการอบรม
บริการวิชาการเพื่อกำหนดหัวข้อทีม่ีความ
น่าสนใจ 
3 กำหนดรปูแบบการอบรมให้หลากหลาย
ตอบสนองกับความต้องการของผูร้ับบริการ 
และเข้ากับสถานการณ์ปัจจบุัน 
4 จัดทำไลน์กลุ่มพัฒนาครเูพื่อให้มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมที่รวดเร็ว
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาครูประจำการใน
โรงเรียนพื้นที่ยุทธศาสตร ์

01/10/2564 
ถึง 

30/09/2566 

จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ผ่าน
มา คือ 879 คน** 

รองคณบดฝี่าย
วางแผน

งบประมาณและ
ประกันคณุภาพ 

 



41 
 

 41
 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

5 กำกับติดตามการอบรมกิจกรรม และ
โครงการทีส่่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับบุคคลาการทางการศึกษา 
6 ประเมินผลนำเพื่อนำไปปรับปรงุความ
เสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
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คณะผู้จัดทำ 

 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
5. ประธานสาขาวิชาพลศึกษา   กรรมการ 
6. ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา   กรรมการ 
7. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์   กรรมการ 
8. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
9. ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา   กรรมการ 
10. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  กรรมการ 
11. ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
12. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  กรรมการ 
13. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
14. ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   กรรมการ 
15. หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ   กรรมการ     
16. หัวหน้าสำนักงานคณบดี    กรรมการ 
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


