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ค าน า 
 

  แผนบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560                  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใน                

การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการของการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ ให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามพันธกิจขององค์กร รวมทั้ง

เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน และใช้ถือ

ปฏิบัติต่อไป 

 

 

 

       

              (ดร.อมรรัตน์    สนั่นเสียง) 

                     คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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บทท่ี 1  

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม

ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                   

ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการด าเนินงานของหน่วยงาน            

ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร            

คณะจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ อาทิ เช่น การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย

เสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและกระทบที่

เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยต้อง

ค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์มีเหตุผลที่

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา           

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วน

ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  



6 

2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่ก าหนดให้ทุกส่วน

ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล 

3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษามี

การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรร

ทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญให้เพียงพอ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์                   

เชิงยุทธศาสตร์  

4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 ด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพ่ือให้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน               

เชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่อ งร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และ

ด าเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงน้อยลง 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

1) เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ 

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 

3) เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างระบบ และต่อเนื่อง 

4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร                

ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ 

5) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับคณะครุศาสตร์ 

เป้าหมายแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน                     

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
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4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง 

5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว

ทั้งองค์กร 

6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และ

ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ

ท าให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้                

การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุก

ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน ก ากับดูแลองค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึง

ความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน ก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร              

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหาร              

ความเสี่ยงเป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง

จะท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ

เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัย

ภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร

สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร

ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี

ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ

การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
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 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ

สูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้ การด าเนินงานไม่

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การ

ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารงานให้ด าเนินการตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยการวัดจากผลกระทบ 

(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ จึงจ าแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของ

คณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

  ระบบการบริหารความเสี่ยง จ าแนกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4. ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

 

 

 

ปัจจัยความเสี่ยงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนได้ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน จ าแนก 4 ลักษณะ 

1.1 Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมืองเศรษฐกิจ 

กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้น า ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น 

1.2 Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ 

เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น 
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1.3 Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น การผันผวนทางการเงินสภาพ

คล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น 

1.4 Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย จากอันตรายต่อชีวิตต่อชีวิต

และทรัพย์สิน เช่น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จ าแนกได้ 8 ลักษณะ 

2.1 Politic Factors – ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายข้อบังคับ 

2.2 Economic Factors – ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง หรือผลพวงมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น 

2.3 Social Factors – ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม 

2.4 Technology & Communication Factors – ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2.5 International Factors – ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานก าลังการผลิตของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ 

2.6 Natural disaster Factors – ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 

2.7 Competition Factors – ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน 

2.8 Globalization Factors – ความเสี่ยงด้านกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจระหว่าง

ประเทศ การลงทุนข้ามชาติ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง เทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้โลกธุรกิจนี้แคบลง          

อย่างมาก ดังนั้นการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและในอนาคตอันใกล้นี้การ

เปิดเสรีด้านการลงทุนอย่างมีรูปแบบในกลุ่ม AEC (ASEAN Economic Community จ านวน 10 ประเทศ) 

ในปี 2558 ของเศรษฐกิจอาเซียน จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งการค้า 

สินค้า การบริการ การศึกษา การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน เป็นต้น 

  ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

และท าไม ทั้งนี้สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์ก าหนดมาตรการลดความ

เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ 

วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
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1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

เสี่ยงซึ่งจ าแนกเป็น 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) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 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 สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก

การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่

ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการ

จัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังตารางที่ 1.1 
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TREAT 

 

การจัดการความเสี่ยง และวิธีการบริหารความเสี่ยงสามารจ าแนกเป็น 4 แนวคิดดังนี้ 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนว 4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที่ 1.1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

 ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take , Control) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ

ได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

2. การลด/การความคุมความเสี่ยง (Treat , Control) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่

ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น                   

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 

3. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Share , Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถ

โอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้น 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Avoid , Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่

สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความ

การหลีกเลี่ยง/การ
ยกเลิกความเสี่ยง 

AVOID 

การกระจายหรือ
การถ่ายโอนความ

เสี่ยง SHARE 

การลด/การควบคุม
ความเสี่ยง 
CONTROL 

การยอมรับความ
เสี่ยง ACCEPT 

TERMINATE TAKE 

TRANSFER 
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เสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินงาน หรืองาน/กิจกรรมลง  

 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง แนวคิด 4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance , Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น

สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เนื่องจาก

ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ต้องมีการ

ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction , Control) หมายถึง การที่ความ

เสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือการปรับปรุงระบบการ

ท างาน การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรม

พนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Treat 

3. การกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing , Share) หมายถึงการกระจาย

หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย

กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance , Avoid) หมายถึง การที่ความ

เสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการ

ด าเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานหรือกิจกรรมลง หรือยกเลิกโครงการท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 

Terminate 

 

   การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือชั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือ

ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
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1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยก

หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การ

รายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ

กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ 

เป็นต้น 

4) ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ 

   คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม                
พ.ศ. 2448 จนถึงปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการ
ที่ส าคัญ 4 ช่วงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1.  ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ.2448-2508) 

- ปี พ.ศ.2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ที่หลังพระราชวัง
จันทรเกษม มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพิ่มวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.) 

- ปี พ.ศ.2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูล          
หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ 

- ปี พ.ศ.2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ต าหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัด
สอนวิชาสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

- ปี พ.ศ.2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน 
“โรงเรียนฝึกหัดครูมูล” ที่ต าหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 
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- ปี พ.ศ.2476 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ต าหนักเพนียด จังหวัดระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูล
กสิกรรม พ.ศ.2467 ตามเดิม 

- ปี พ.ศ.2479 (1 มิถุนายน) ได้แยกเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาดที่กรมทหาร
หัวแหลม) และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดย
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

- ปี พ.ศ.2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปอยู่ที่ข้าง             
วัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี  ฯ ย้ายไปอยู่ ต าบลหอรัตนไชย (หอพัก            
อู่ทองในปัจจุบัน) 

- ปี พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” 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 -2538) 
- ปี  พ.ศ.2509 โรงเรี ยนฝึ กหั ดครูพระนครศรีอยุ ธยาได้ ยกฐานะเป็ น“วิทยาลั ยครู

พระนครศรีอยุธยา” และย้ายมาที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ (ที่ตั้งปัจจุบัน) 
- ปี พ.ศ.2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม 
- ปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ) 
- ปี พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอน ระดับ ป.ก

ศ.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 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน

นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูด้วย 
    3.  ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2547) 
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    - ปี พ.ศ.2538 (25 มกราคม 2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น
“สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และก่อตั้ง “คณะครุศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสาขาการศึกษา 
   4.  ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ.2547 -ปัจจุบัน) 

  - ปี พ.ศ.2547 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น                
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยม ี   
การจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จ านวน 4 สาขาวิชา คือ                   
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- ปี พ.ศ.2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา และ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. 2557 

- ปี พ.ศ.2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา  

- ปี พ.ศ.2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งในปี พ.ศ.2558 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย 

- ปี พ.ศ.2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา                       
2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

- ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิต

และพัฒนาครูต่อเนื่องกันมา เป็นเวลามากกว่า 110 ปี มีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ           

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียน            

การสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จ านวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                    

5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย                    

8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา  

  นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)                     
การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหาร
การศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

*ส่วนราชการตามกฎกระทรวง
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คณะครุศาสตร ์



17 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ **ส่วนราชการภายในตามประกาศ

งาน
บริหาร  
งาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
วิชาการ

และ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 
 
 

งาน
บริการ
และ

พัฒนา
นักศกึษา 

งาน
บัณฑิต    
ศึกษา 

ศูนย์
การศกึษา

พิเศษ 

 

ศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู
ผู้บริหาร

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

โรงเรียน
สาธิต
มัธยม 

 

โรงเรียน
ประถม
สาธิต 

คณบดี 

รองคณบดี คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

ประธาน
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/โปรแกรม
วิชา 

ประธาน
กรรมการ
ด าเนนิงาน 

หัวหน้าศูนย์
การศกึษาพิเศษ 

ผู้อ านวยการ   
รร.สาธิตปฐมวัย 

ผู้อ านวยการ     
รร.ประถมสาธิต 

ผู้อ านวยการ    
รร.สาธิตมัธยม 

หน.งาน
บริหารงานทั่วไป 

หน.งานบริหาร
วิชาการและ

พัฒนาการเรียน
การสอน 

หน.งานบริการ
และพัฒนา
นักศึกษา 

หน.งานบัณฑิต    
ศึกษา 

 

การศึกษาปฐมวัย

ส านักงานคณบด ี
การศึกษาพิเศษฯ

ส านักงาน
คณิตศาสตร์

ส านักงาน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์

ส านักงาน
สังคมศึกษา

ส านักงานคณบด ี
การสอนภาษาไทย 

ฝึกประสบการณ์ฯ 

เครือข่ายวิชาการ 

อื่นๆ 

ส านักงานคณบดี 

โรงเรียน
สาธิต

ปฐมวัย 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ประกันคุณภาพ 

กิจการนักศึกษา 

วิจัยและพัฒนา 

ฝึกอบรมและพัฒนา 

 

 

องค์ประกอบตาม พรบ.มรภ.47 * 

องค์ประกอบภายในตามประกาศ 
มรภ.อย.** 

การสอนภาษาอังกฤษ 

การประถมศึกษา 

กลุ่มวิชาชีพครูฯ

หน.ศูนย์ศึกษา
พัฒนาครูผู้บริหาร

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ข้อมูลทั่วไปคณะครุศาสตร์ 

 

  ปรัชญา 
 
   คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล 
 
  วิสัยทัศน์ 
 
   “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย 
ให้บริการทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
 
  พันธกิจ 
 

1.  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2.  ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของ
ท้องถิ่น   

3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาในท้องถิ่นและระดับประเทศ 

4.  สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจน
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

6.  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.  ด าเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนา

เยาวชนให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
 

  ค่านิยมหลัก 
 
   เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
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  อัตลักษณ์ 
 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ  ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

 
 
  

  เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ 
 
   สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่อง 
   มาจากแนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  
  เป้าประสงค์ 
 

1. มีหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่ สอดคล้องกับมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา 

2. บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาความเป็นครู                 

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 

3. คณาจารย์มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 

5. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

6. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
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7. เด็กท่ีมีต้องการพิเศษ ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

8. สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม 

9. อนุรักษ์ความเป็นมรดกโลก 

10. มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน

ความเป็นมรดกโลก 

11. คณาจารย์และนักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและน ามาใช้ในการจัด    

การเรียนการสอน 

12. มีผลการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริอย่างเป็นระบบ 

13. เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14. เป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน 

15. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 

16. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
17. การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

18. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 

19. มีระบบประกันคุณภาพภายใน เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะ 

20. บริหารงานบุคคลให้มีความสุขในการท างาน 
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บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 

โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย นั้น คณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
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1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัย

ความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วถึง 

2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งที่

มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

3. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับ

การบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและ

จัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

5. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

6. ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย 

7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอและน าไปปรับปรุงการท างานในปีถัดไป 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในองค์กรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งที่ 158/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ                  

ครุศาสตร์และคณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ เพ่ือลดผลกระทบ

ส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และด าเนินการได้ตามแผนสามารถควบคุมหรือป้องกัน

เหตุการณ์ร้ายแรง มีความรุนแรงลดน้อยลง นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี   รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง   กรรมการ 
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4. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน  กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน   กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ  กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล   กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ  กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย  กรรมการ 

10. อาจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์  กรรมการ 

11. อาจารย์จันจิรา  หาวิชา   กรรมการ 

12. อาจารย์ภัธภร  หลั่งประยูร  กรรมการ 

13. อาจารย์พัชราพร  พูลบุญ   กรรมการ 

14. อาจารย์สมกมล  กาญจนพิบูลย์  กรรมการ 

15. อาจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี  กรรมการ 

16. อาจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล   กรรมการ 

17. นางสาวกาญจนา     เงินอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว                 

หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

3. จัดท าแผนบริหารงานความเสี่ยง และก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง และก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะครุศาสตร์ 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน 
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1. รับผิดชอบการควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงาน

ในสังกัด โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 

2. จัดท ารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 4 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

    การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขอ

งงการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการขององค์กร ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ ยง

โดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยได้ก าหนด

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่

ชัดเจนของแผนงาน  

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความ

เสี่ยงเป็นไปอย่างสะสม 

4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ

ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ

ได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนที่ต้องใช้ลงทุนใน

การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีต่อคณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์ กรมี

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
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ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

6. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการรายงานและ              

การควบคุมภายในจากผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้

ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ความเห็นชอบด าเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การระบุ

ความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม

และคุ้มค่าในการด าเนินการควบคุมต่อไป กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการจัดตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

   การระบุความเสี่ยง 

  เพ่ือให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบหรือ          

ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

และการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์จึงจ าแนกความเสี่ยงได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร                

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

   วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องพิจารณา

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง  (Impact : I) 

การเกิดความเสี่ยงนั้น เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ตามสูตร D = L x I  

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้มีก าหนดประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง และ Risk 

Matrix เพ่ือให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

และ 4.2 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

 

ตารางที่ 4.2 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด 

 

ตารางที่ 4.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-

โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-

โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น  

ทุพลภาพไม่สามารถท างานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
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โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ัน

หยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-

โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง 

1 น้อยที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง   

 

 

 

 

 

 

  การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มีการก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ แสดง Risk 

Matrix ส าหรับวัดระดับของความเสี่ยง ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 

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 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามสีส ัญญาลักษณ์ เป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง  
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 สูงมาก * สูง  ปานกลาง  ต่ า 

 

  การจัดการความเสี่ยง 

  คณะครุศาสตร์ได้พิจารณาเลือกการจัดการความเสี่ยงเป็นการวิธีการจัดการกับเหตุการณ์

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงาน พิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

โดยผู้บริหารของหน่วยงาน พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูง  

1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 

2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

2.1 ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที

หรือในระยะยาว  

2.2 ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่ เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยง              

อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  การก าหนดกิจกรรมควบคุม : ก าหนดแผนการควบคุม 

   นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด          

ความเสี่ยงและท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

1. ภายใต้แนวทางต่างที่เลือกนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะ

ตอบสนองต่อความเสี่ยง 

2. กิจกรรมควบคุมจะต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆและกิจกรรมที่ช่วย

ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น              

การก าหนดโครงการ แผนงาน งาน/กิจกรรม ครอบคลุมการด าเนินงานในทุกๆ ด้านตามพันธกิ จเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 



30 

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยงจากการด าเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 

3. ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห์ต้นทุน

และผลประโยชน์ของงาน/กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับงาน/กิจกรรมและระดับความเสี่ยงที่

คงเหลือจากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นด้วย 

  การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

  นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหาร               

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

โดยก าหนดให้มีการติดตามผลเป็นทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปี เพ่ือการติดตามผลในระหว่าง                  

การปฏิบัติ คณะท างานโดยให้เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงานและเมื่อ

การติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กรจะต้องมีการรายงานความผลการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

  การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อครั้ง 

   กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย และ                  

การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย

ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอก 

2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการท างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ด้านบุคลากรที่

ปฏิบัติ และด้านการบริหารงานการเงินและพัสดุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือ

เหตุการณ์ภายนอก 

 

สรุปขั้นตอนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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วิเคราะห์ความเสี่ยง (วัดระดับความเสี่ยง) โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model ระดับความเสี่ยง 

ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ติดตาม/ประเมินผลการจดัการความเสีย่ง 

ขั้นตอนท่ี 3 

 
 
       
    
  
 
   
 
 
    
    
    

 

 
 

 

แผนผังที่ 4.4 แสดงข้ันตอนการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T) 
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ผล

ประเมิน 
เพื่อให้นักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษา
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
หลักสตูรก าหนด 
 
 
 

นักศึกษาส าเร็จไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
หลักสตูรก าหนด 

ปัจจัยภายใน  ที่เกี่ยวข้อง คือ  
1.Operational Risk ความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ ได้แก ่
- นักศึกษาไม่ด าเนินการตามแผนการ
เรียนที่หลักสูตรก าหนดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแผนการเรียน/ การถอนรายวิชา
เรียน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาขาดการก ากับ
ติดตามแผนการเรยีนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
- นักศึกษามีเจตคตไิมด่ีต่อวิชาชีพครู 

2 4 8 ปาน
กลาง 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามีตาราง
พบนักศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อ
ตรวจแผนการเรียนของ
นักศึกษา พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา 
แนะน า แก้ปัญหาดา้นการเรียน
การสอนของนักศึกษา และ
ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้อนุมัติการลงทะเบยีนของ
นักศึกษาเพื่อตรวจสอบการ
ลงทะเบียนให้เป็นไปตาม

นักศึกษาคณะ            
ครุศาสตรส์ าเร็จ
การศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสตูร
ก าหนดไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 85 ในแต่ละปี
การศึกษา 

30/9/2560 
1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศกึษาและ
โรงเรียนสาธิต 
3. กรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ ์
4. อาจารย์
นิเทศก์ 
5 เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 
6. อาจารย์คณะ
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วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผล
ประเมิน 

นักศึกษาลาออกกลางครัน 
ปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้อง คือ 1.Politic 

Factors ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง 

กฎหมายข้อบังคับ 

- การเกิดคดีความระหว่างที่ก าลังศึกษา 

2.Economic Factors  ความเสี่ยงจาก

สภาวะเศรษฐกิจ  

- หยุดเรียนกลางคันเนื่องจากสภาวะ
ทางด้านการเงิน 
3.Social Factors ความเสีย่งด้าน

สังคม และวัฒนธรรม ได้แก ่

- การตั้งครรภ์ระหว่างที่ก าลังศึกษา 
- การเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปว่ย
ระหว่างที่ก าลังศึกษา 

แผนการเรียนของนักศึกษา 
3. มีห้องให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาด้านปัญหาส่วนตัวเพื่อ
ช่วยเหลือและหาแนวทางใน
การช่วยเหลือและเพิม่ช่องทาง
ให้ค าปรึกษามากยิ่งข้ึน 
4. จัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่ง
งานเพื่อเป็นแหล่งงานหารายได้
ให้กับนักศึกษา 
5. จัดหาแหล่งทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา 
6. จัดอบรมหรือสอดแทรก
ความคิดให้นักศึกษาตระหนัก
เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย 
7. อบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
เพศศึกษาให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

ครุศาสตร ์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผล
ประเมิน 

เพื่อให้บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
สามารถสอบเข้าสู่
ต าแหน่งครผูู้ช่วย
ได ้
 
 

นักศึกษาคณะครุ
สอบบรรจุครู
ผู้ช่วยได้น้อย 

ปัจจัยภายใน  ที่เกี่ยวข้อง คือ  
1.Operational Risk ความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ ได้แก ่
- ศักยภาพในการแข่งขันของบัณฑิต
คณะครุศาสตรไ์มผ่่านเกณฑ์ดา้นความรู้
ความสามารถ 
ปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้อง คือ 

1.Politic Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง

4 5 20 สูงมาก 1. มีกระบวนการคัดกรอง
นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษา ทั้งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และ
การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน 

บัณฑิตสอบเข้าบรรจุ
ต าแหน่งครผูู้ช่วยได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

30/9/2560 
1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. กรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ ์
3. อาจารย์นิเทศ 
4. เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 
5. อาจารย์คณะ
ครุศาสตร ์

29 
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วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผล
ประเมิน 

การปกครอง กฎหมายข้อบังคับ 

- อัตราที่เปิดสอบบรรจุมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบ

กับจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

- เง่ือนไขของโรงเรียนเอกชนบางแห่งก าหนด

ว่ากรณีต้องการสมัครสอบต้องลาออกก่อน

ท าให้นักศึกษาไม่กล้าสมัคร 

- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องบคุคลผู้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

ควบคุมเป็นการช่ัวคราว มีผลท าให้ผู้ที่ไม่มี

ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าสอบบรรจุครู

ผู้ช่วยได ้

3. จัดสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
4. จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบบรรจุให้บัณฑิตที่
ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผล
ประเมิน 
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วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผล
ประเมิน 

เพื่อให้บัณฑิต          
คณะครุศาสตร์
สามารถเข้าสู่การ
มีงานท าใน
สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 

การมีงานท าของ
บัณฑิตไมต่รงกับ
สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปัจจัยภายใน  ที่เกี่ยวข้อง คือ  
1.Operational Risk ความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ ได้แก ่
- ความรู้ ความสามารถของบัณฑติใน
ศาสตร์ยังไมเ่พียงพอในการแข่งขัน 
ปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้อง คือ 

1.Politic Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง

การปกครอง กฎหมายข้อบังคับ 

- สถาบันการผลิตครูผลิตบัณฑิตครูเกนิ

ความต้องการ 

- สถานศึกษารับผู้ที่ไมม่ีใบประกอบวิชาชีพ

เข้าไปเป็นคร ู

2.Economic Factors  ความเสี่ยงจาก

สภาวะเศรษฐกิจ  

- บัณฑิตเร่งหางานได้งานท่ีไม่ตรง

ศาสตร์แต่ต้องท าไปก่อน เพื่อให้ตนเอง

มีรายได/้ค่าตอบแทน 

 

3 3 9 ปาน
กลาง 

1. มีกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษา ทั้งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และ
การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน 
2. จัดสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
3. แนะน าช่องทางการเข้าสู่
ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท างานตรง
ศาสตร์ไม่              

น้อยกวา่ร้อยละ 85 

30/9/2560 
1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. กรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ ์
3. อาจารย์นิเทศ 
4. เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 
5. อาจารย์คณะ
ครุศาสตร ์

30 
31 
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คณะผู้จัดท า 
 

1. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี    รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน   กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน    กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ   กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล    กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ   กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย   กรรมการ 

10. อาจารย์ภัธภร  หลั่งประยูร   กรรมการ 

11. อาจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์   กรรมการ 

12. อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ    กรรมการ 

13. อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี   กรรมการ 

14. อาจารย์จันจิรา  หาวิชา    กรรมการ 

15. อาจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล    กรรมการ 

16. อาจารย์พัชราภร  พูลบุญ    กรรมการ 

17. นางสาวกาญจนา    เงินอ่อน    กรรมการและเลขานุการ 

18. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


