
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป�นเครื่องมือทางกลยุทธ�ท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      โดยจะ
ช&วยให(การบริหารงานและการตัดสินใจด(านต&าง ๆ เช&นการวางแผน การกําหนดกลยุทธ�   การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช(ทรัพยากรต&างๆ อย&างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนลดการ
สูญเสียและโอกาสท่ีทําให(เกิดความเสียหายแก&องค�กรภายใต(สภาวะ    การดําเนินงานของหน&วยงานล(วนแต&มี
ความเสี่ยง ซ่ึงก็คือความไม&แน&นอนท่ีจะส&งผลกระทบต&อการดําเนินงานหรือเป4าหมายขององค�กรจึงจําเป�นต(อง
มีการจัดการความเสี่ยงเหล&านั้นอย&างเป�นระบบ อาทิ เช&น การระบุความเสี่ยงว&ามีป5จจัยเสี่ยงใดบ(างท่ีกระทบ
ต&อการดําเนินงานหรือเป4าหมายขององค�กร วิเคราะห�ความเสี่ยงจากโอกาสและกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับ
ความสําคัญของป5จจัยเสี่ยงแล(วกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เป�นต(น โดยต(องคํานึงความคุ(มค&าใน
การจัดการความเสี่ยงอย&างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร�มีเหตุผลท่ีต(องจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต(องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว&า
ด(วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) กําหนดให(ส&วน
ราชการต(องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว(เป�นการล&วงหน(า  ซ่ึงตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในมิติท่ี 4 มิติด(านการพัฒนาองค�กร ตัวชี้วัดท่ี 12 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได(บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข(ารวมกับ
ตัวชี้วัดนี้ 

2) คณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาต(องปฏิ บั ติตามระเ บียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ&นดินว&าด(วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ท่ีกําหนดให(ทุกส&วน
ราชการต(องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมท้ังการติดตามประเมินผล 

3) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต(องปฏิบัติตามเกณฑ�การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร� SPP4 สถาบันอุดมศึกษามี
การวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญให(เพียงพอ เพ่ือนําไปสู&การปฏิบัติให(บรรลุเป4าหมายตามเป4าประสงค�เชิง
ยุทธศาสตร�  

4) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต(องปฏิบัติตามเกณฑ�การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค�ประกอบท่ี 7 ตัวบ&งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให(คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแผนบริหาร ความเสี่ยงเชิงป4องกัน หรือมีแผน



 

 

รองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงไว(ล&วงหน(า และดําเนินการได(ตามแผน 
สามารถควบคุมหรือป4องกันเหตุการณ�ร(ายแรงมีความรุนแรงน(อยลง 
1.2  วัตถุประสงค�ของแผนบริหารความเส่ียง   

1) เพ่ือให(ฝQายบริหาร ฝQายปฏิบัติการ เข(าใจหลักการ  และกระบวนบริการความเสี่ยงของคณะ
ครุศาสตร� 

2) เ พ่ือให(ผู( ปฏิ บั ติ งานได( รับทราบ ข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหาร            
ความเสี่ยง 

3) เพ่ือให(มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย&างเป�นระบบ และต&อเนื่อง 
4) เพ่ือใช(เป�นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน&วยงานทุกระดับของคณะครุศาสตร� 
5) เพ่ือใช(เป�นเครื่องมือในการสื่อสารและสร(างความเข(าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับกลยุทธ�ของคณะครุศาสตร� 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับคณะครุศาสตร� 

1.3 เป$าหมาย 
1) ผู(บริหารและบุคลากร มีความรู(ความเข(าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช(ในการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติราชการประจําปFให(บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป4าหมายท่ีกําหนด
ไว( 

2) ผู(บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห�ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให(อยู&ในระดับท่ียอมรับได( 

3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช(ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค�กรอย&าง

ต&อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต&อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอย&างเหมาะสมท่ัวท้ัง

องค�กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได(รับการปลูกฝ5งให(เป�นวัฒนธรรมขององค�กร 

1.4 ประโยชน�ของการบริหารความเส่ียง 
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช&วยผู(บริหารมีข(อมูลท่ีใช(ในการตัดสินใจได(ดียิ่งข้ึน และทําให(

องค�กรสามารถจัดการกับป5ญหาอุปสรรคและอยู&รอดได(ในสถานการท่ีไม&คาดคิดหรือสถานการณ�ท่ีอาจทําให(
องค�กรเกิดความเสียหายประโยชน�ท่ีคาดหวังว&าจะได(รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป�นส&วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช&วยให(การ
บริหารงานต&างๆ ขององค�กรสามารถวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค�กร และผู(บริหารทุก
ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต&างๆ และสามารถบริหารงาน กํากับดูแลองค�กร และผู(บริหารทุกระดับตระหนัก
ถึงความเสี่ยงต&างๆ และสามารถบริหารงาน กํากับดูแลได(อย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 



 

 

2) เป�นการสร(างฐานข(อมูลความรู(ท่ีมีประโยชน�ต&อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค�กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป�นแหล&งข(อมูลสําหรับผู(บริหารในการตัดสินใจด(านต&างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป�นการดําเนินการซ่ึงต้ังอยู&บนสมมุติฐานในการตอบสนองต&อเป4าหมายและภารกิจหลักองค�กร 

3) ช&วยสะท(อนให(เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต&างๆ ท่ีสําคัญท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทํา
ให(บุคลากรภายในหน&วยงานมีความเข(าใจถึงเป4าหมายและภารกิจหลักขององค�กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สําคัญท่ีส&งผลกระทบในเชิงลบต&อองค�กรได(อย&างครบถ(วน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีเหตุท้ังจากป5จจัยภายใน
องค�กร และจากป5จจัยภายนอกองค�กร 

4) เป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป�นเครื่องมือท่ีช&วยให(ผู(บริหาร
สามารถม่ันใจได(ว&าความเสี่ยงได(รับการจัดการอย&างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป�นเครื่องมือสําคัญของ
ผู(บริหารในการบริหารงาน ซ่ึงจะส&งผลให(การดําเนินงานเป�นไปตามเป4าหมายและสามารถสร(างมูลค&าเพ่ิมให(
องค�กร 

5) ช&วยให(การพัฒนาองค�กรเป�นไปในทิศทางเดียวกัน เช&น การตัดสินใจโดยท่ีผู(บริหารมีความ
เข(าใจในกลยุทธ� วัตถุประสงค�ขององค�กร และระดับความเสี่ยงอย&างชัดเจน 

6) ช&วยให(การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรเป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป�นไปอย&างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต&ละกิจกรรมและการเลือกใช(
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
1.5 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 

1.5.1 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล&าหรือเหตุการณ�ท่ีไม&พึงประสงค� ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให(การ
ดําเนินงานไม&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค� เป4าประสงค� และเป4าหมายขององค�กรท้ังในด(านยุทธศาสตร�
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารงานให(ดําเนินการตามพันธกิจด(านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงอาจเป�นผลกระทบทางบวกด(วยก็ได(โดยการวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ท่ีได(รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ� จึงจําแนกได(เป�น 6 ด(าน ตามเกณฑ�การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค�ประกอบท่ี 7 ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี 
1.2 ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 
1.3 ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ 
1.4 ความเสียงด(านการปฏิบัติงาน เช&น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
1.5 ความเสี่ยงด(านบุคลากรและความเสี่ยงด(านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�

และบุคลากร 



 

 

1.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
ท้ังนี้  สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเป�น 2 ประเภทใหญ&ๆ เพ่ือให(เข(าใจง&ายและชัดเจน           

ได(ดังนี้ 
1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากป2จจัยภายใน จําแนก 4 ลักษณะ 

1) Strategic Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข(องในระดับยุทธศาสตร� เช&น การเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ� ผู(นํา ชื่อเสยง ลูกค(า เป�นต(น 

2) Operational Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข(องระดับปฏิบัติการ เช&น กระบวนการ 
เทคโนโลยี และคนในองค�กร เป�นต(น 

3) Financial Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข(องกับด(านการเงิน เช&น การผันผวนทาง
การเงินสภาพคล&อง อัตราดอกเบ้ีย ข(อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป�น
ต(น 

4) Hazard Risk – ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข(องในด(านความปลอดภัย จากอันตรายต&อชีวิต
ต&อชีวิตและทรัพย�สิน เช&น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพย�สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก&อการร(าย 
เป�นต(น 

2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากป2จจัยภายนอก จําแนกได8 8 ลักษณะ 
1) Politic Factors – ความเสี่ยงด(านการเมืองการปกครอง กฎหมายข(อบังคับ 
2) Economic Factors – ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ เช&น ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง หรือผลพวงมาจากการชะลอตัวของปF 2554 เนื่องจากเหตุการณ�อุทกภัย เป�นต(น 
3) Social Factors – ความเสี่ยงด(านสังคม และวัฒนธรรม 
4) Technology & Communication Factors – ความเสี่ยงด(านการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
5) International Factors – ความเสี่ยงระหว&างประเทศ เช&น อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต&างประเทศ การเคลื่อนย(ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
6) Natural disaster Factors – ความเสี่ยงด(านภัยธรรมชาติ 
7) Competition Factors – ความเสี่ยงด(านภาวการณ�แข&งขัน 
8) Globalization Factors – ความเสี่ยงด(านกระแสโลกาภิวัตน� ซ่ึงป5จจุบันธุรกิจ

ระหว&างประเทศ การลงทุนข(ามชาติ ถือเป�นเรื่องใกล(ตัวอย&างยิ่ง เทคโนโลยีและการสื่อสารทําให(โลกธุรกิจนี้
แคบลงอย&างมาก ดังนั้นการปรับตัวให(ทันการเปลี่ยนแปลงถือเป�นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงได(ยากและในอนาคตอันใกล(นี้
การเปuดเสรีด(านการลงทุนอย&างมีรูปแบบในกลุ&ม AEC (ASEAN Economic Community จํานวน 10 
ประเทศ) ในปF 2558 ของเศรษฐกิจอาเซียน จะกลายเป�นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของประเทศไทยในทุกด(าน ท้ัง
การค(า สินค(า การบริการ การศึกษา การเคลื่อนย(ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน เป�นต(น 



 

 

1.5.2 ป2จจัยความเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต(นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะ
ทําให(ไม&บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว(โดยต(องระบุได(ด(วยว&าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได(
อย&างไรและทําไม ท้ังนี้สาเหตุความเสี่ยงท่ีระบุควรเป�นสาเหตุท่ีแท(จริง เพ่ือจะได(วิเคราะห�กําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได(อย&างถูกต(อง 

1.5.3   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง 
และ วิเคราะห�ความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�
ความเสี่ยงซ่ึงจําแนกเป�น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน(อยมาก 
 ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน(อย 
 ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
 ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

2) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
หากเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง จําแนกเป�น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน(อยมาก 
 ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน(อย 
 ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูง 
 ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบสูงมาก 

3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได(
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต&ละป5จจัยเสี่ยง มีค&าเป�นเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณได(จากสูตร ดังนี้ 

 ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเส่ียง 
หรือ D = L x I 

1.5.4  การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได(จาก
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ�ความ
เสี่ยงลดลงอยู&ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได( ท้ังนี้เพ่ือให(องค�กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได(โดยมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังตารางท่ี 1.1 

 
 
 



 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
วิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง แนวคิด      

4 T 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance , Accept) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถ
ยอมรับได(ภายใต(การควบคุมท่ีมีอยู&ในป5จจุบัน ซ่ึงไม&ต(องดําเนินการใดๆ เนื่องจากไม&คุ(มค&าในการ
จัดการหรือป4องกัน แต&การเลือกบริหารความเสี่ยงด(วยวิธีการนี้ต(องมีการติดตามเฝ4าระวังอย&าง
สมํ่าเสมอ 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction , Control) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้น
สามารถยอมรับได(แต&ต(องมีการแก(ไขวิธีการควบคุม หรือการปรับปรุงระบบการทํางาน การ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม& เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความเสี่ยง ให(อยู&ในระดับท่ียอมรับได( เช&น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู&มือการ
ปฏิบัติงาน 

Treat 

3. การกระจาย หรือถ&ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing , Share) หมายถึงการกระจายหรือถ&าย
โอนความเสี่ยงให(หน&วยงานอ่ืนช&วยแบ&งความรับผิดชอบไป เช&น การทําประกันภัยกับบริษัท
ภายนอก หรือการจ(างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance , Avoid) หมายถึง การท่ีความเสี่ยง
นั้นไม&สามารถยอมรับได(และต(องจัดการให(ความเสี่ยงนั้นไปอยู&นอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน ซ่ึง
เป�นการจัดการความเสี่ยงท่ีอยู&ในระดับสูงมาก เช&น การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก&อให(เกิด
ความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง หรือยกเลิกโครงการท่ีก&อให(เกิดความเสี่ยง 

Terminat
e 

 
  1.5.5 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือชั้นตอนปฏิบัติต&างๆ ซ่ึงกระทํา
เพ่ือลดความเสี่ยง และทําให(การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� มีดังนี้ 

1)  การควบคุมเพ่ือป$องกัน (Preventive Control) เป�นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
ป4องกันไม&ให(เกิดความเสี่ยงและข(อผิดพลาดต้ังแต&แรก เช&น การอนุมัติ การจัดโครงสร(างองค�กรการแบ&งแยก
หน(าท่ี การควบคุมการเข(าถึงเอกสาร ข(อมูล ทรัพย�สิน เป�นต(น  

2)  การควบคุมเพ่ือให8ตรวจพบ (Detective Control) เป�นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
ค(นพบข(อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล(ว เช&น การสอบทวน การวิเคราะห� การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข(อบกพร&อง เป�นต(น 

3)  การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป�นวิธีการควบคุมท่ีส&งเสริมหรือกระตุ(น
ให(เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต(องการ เช&นการให(รางวัลแก&ผู(มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป�นต(น 



 

 

4) ควบคุมเพ่ือการแก8ไข (Corrective Control) เป�นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแก(ไข
ข(อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให(ถูกต(อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก(ไขไม&ให(เกิดข(อผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
ข8อมูลพ้ืนฐาน 

 
2.1 ประวัติความเป\นมาของคณะครุศาสตร� 

คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป�นหน&วยผลิตและพัฒนาครูท่ีมีพัฒนาการมา
จาก “โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า” ซ่ึงก&อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 จนถึงป5จจุบันมีสถานะ
เป�นคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการท่ีสําคัญ 4 ช&วงตามลําดับ 
ดังต&อไปนี้ 

1. ช̂วงเป\นโรงเรียนฝ̀กหัดครู (พ.ศ.2448-2508) 
-  ปF พ.ศ. 2448 (1 กรกฎาคม) ก&อต้ัง “โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า” ท่ีหลังพระราชวัง     

จันทรเกษม มณฑลกรุงเก&า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพ่ิมวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.) 
-  ปF พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&าได(เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝ|กหัดครูมูล  

หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ 
-  ปF พ.ศ. 2467 ต้ัง “โรงเรียนฝ|กหัดครูมูลกสิกรรม” ท่ีตําหนักเพนียด มณฑลกรุงเก&า            

โดยจัดสอนวิชาสามัญ (ให(เรียนวิชากสิกรรม) 
-  ปF พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝ|กหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า) รวมอยู&ใน 

“โรงเรียนฝ|กหัดครูมูล” ท่ีตําหนักเพนียดมณฑลกรุงเก&า และได(ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 
- ปF พ.ศ. 2476 ได(ปรับเปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนฝ|กหัดครูมูล ฝ|กหัดครูประกาศนียบัตร        

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยต้ังท่ีตําหนักเพนียด จังหวัดระนครศรีอยุธยา   และได(เปuดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกร
รม พ.ศ. 2467 ตามเดิม 

- ปF พ.ศ.2479 (1 มิถุนายน) ได(แยกเป�น “โรงเรียนฝ|กหัดครูประกาศนียบัตร              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝ|กหัดครูชาย ซ่ึงชาวบ(านเรียกว&าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาด  ท่ี
กรมทหารหัวแหลม) และ “โรงเรียนฝ|กหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝ|กหัด
ครูสตรี) โดยเปuดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

-  ปF พ.ศ.2484 โรงเรียนฝ|กหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย(ายไปอยู&ท่ีข(างวัดวรโพธิ์ 
(โรงเรียนประตูชัยในป5จจุบัน) ส&วนโรงเรียนฝ|กหัดครูสตรีฯ ย(ายไปอยู& ตําบลหอรัตนไชย  (หอพักอู&ทองในป5จจุบัน) 

-  ปF พ.ศ.2491 โรงเรียนฝ|กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป�น 
“โรงเรียนฝ|กหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ. 

-  ปF พ.ศ.2497 มีการยกฐานะกองฝ|กหัดครูเป�นกรมการฝ|กครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. 
และ ครู ป. 

-  ปF พ.ศ.2498 เริ่มใช(ระบบการฝ|กหัดครูของกรมการฝ|กหัดครูและเปuดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.  
 



 

 

2.  ช̂วงเป\นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2509 -2538) 
- ปF  พ.ศ.  2509 โรงเรียนฝ|กหัดครูพระนครศรีอยุธยาได(ยกฐานะเป�น“วิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา” และย(ายมาท่ี 96 ถนนปรีดีพนมยงค� (ท่ีตั้งป5จจุบัน) 
- ปF  พ .ศ .  2511 รวมโรงเรียนฝ|กหัดครูสตรีพระนครศรีอยุ ธยาเข( า กับวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยาเป�นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม 
- ปF พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปuดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ) 
- ปF พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได(ใช(หลักสูตรสภาการฝ|กหัดครูสอน ระดับ   

ป.กศ.สูง และ ค.บ. (2 ปF) 
- ปF พ.ศ. 2523 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได(เปuดสอนหลักสูตร ค.บ. (4 ปF) 
- ปF พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได(ใช(หลักสูตรสภาการฝ|กหัดครู พ.ศ.2524 
- ปF  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปuดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน

นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูด(วย 
 3.  ช̂วงเป\นคณะครุศาสตร� สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2547) 

- ปF พ.ศ. 2538 (25 มกราคม 2538)  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  เปลี่ยนสถานะเป�น
“สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และก&อต้ัง “คณะครุศาสตร�” ข้ึนเป�นส&วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสาขาการศึกษา 

4.  ช̂วงเป\นคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ.2547 -ป2จจุบัน) 
-  ปF พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร� สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป�น           

“คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
-  ปF พ.ศ. 2548 จนถึงป5จจุบัน คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พัฒนาการในการผลิตและพัฒนาครูต&อเนื่องมานับรวมท้ังหมดเป�นเวลา 109 ปF มีการขยายการจัดการศึกษา
ครอบคลุมต้ังแต&ระดับก&อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี
การจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (5 ปF)   จํานวน 11 สาขาวิชา คือ   
1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2)สาขาวิชาคณิตศาสตร� 3)สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา 4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป 5)สาขาวิชาพลศึกษา 6)สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค� 7)สาขาวิชาสังคมศึกษา     8)สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาปฐมวัย  9)สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  10)สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 11)สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได(เปuดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)
วิชาชีพครู และการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การจัดการการเรียนรู( และการบริหาร
การศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารการศึกษา โดยจัดการศึกษาร&วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด(วย 



 

 

2.2   โครงสร8างการบริหารงานของหน^วยงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

คณะครุศาสตร� 

คณะกรรมการประจํา

***องค�ประกอบ พรบ.มรภ.47 

สํานักงานคณบดี 

**ส&วนราชการภายในตามประกาศกระทรวงฯ

กลุ&มงาน
บริหาร  

งานทั่วไป 

กลุ&มงาน
บริหาร
วิชาการ

และ
พัฒนา    

การเรียน
การสอน 

กลุ&มงาน
กิจการ

นักศึกษา
และฝ|ก
ประสบ 
การณ�
วิชาชีพ 

ศูนย�ศึกษา
พัฒนาครู
ผู(บริหาร

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

กลุ&มงาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

ศูนย�
การศึกษา

พิเศษ 

โรงเรียน
สาธิต

ปฐมวัย 

โรงเรียน
ประถม
สาธิต 

โรงเรียน
สาธิต

(มัธยม) 

คณะกรรมการประจําคณะ คณบดี 

รองคณบดี คณะกรรมการ

ผู(อํานวยการ 
รร.สาธิต
ปฐมวัย 

ผู(อํานวยการ     
รร.ประถมสาธิต 

ผู(อํานวยการ    
รร.สาธิต(มัธยม) 

หน.กลุ&มงาน
บริหารงานทั่วไป

คณบดี 

หน.กลุ&มงาน
ส&งเสริมฯ 

หน.กลุ&มงาน
กิจการนักศึกษา 

หน.ศูนย�ศึกษาการ 

หน.กลุ&มงาน
บัณฑิตศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษฯ

คณิตศาสตร�

คอมพิวเตอร�ศึกษา 

พลศึกษา 

วิทยาศาสตร�

�������ก
�

การสอนภาษาไทย 

ประกนัคุณภาพ 

กิจการนักศึกษา 

ฝ|กประสบการณ�� 

วิจัยและพัฒนา 

ฝ|กอบรมและพัฒนา 

เครือข&ายวิชาการ 

อื่นๆ 

 

 

องค�ประกอบตาม พรบ.มรภ.47 

องค�ประกอบภายในตามประกาศ 
มรภ.อย. 
 

การสอนภาษาอังกฤษ 

การประถมศึกษา 

กลุ&มวิชาชีพครูฯ

ศิลปนาฎดุริยางค� 

ประธาน
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/โปรแกรม
วิชา 

หัวหน(า
สํานักงานคณบดี 

ประธาน
กรรมการ
ดําเนินงาน 

หัวหน(าศูนย�
การศึกษาพิเศษ 
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2.3 ปรัชญา 
คุณภาพ คุณธรรม ร&วมพัฒนาการศึกษาในท(องถ่ินมุ&งสู&สากล 

2.4 วิสัยทัศน� 
 มุ&งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิจัยและให(บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล(องตามความต(องการของท(องถ่ิน เพ่ือก(าวสู&สากล  
2.5 ปณิธาน 
 คณะครุศาสตร�เป�นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท(องถ่ินท่ีเสริมสร(างพลังป5ญญา และ
การเรียนรู(โดยการมีส&วนร&วมเพ่ือความเจริญก(าวหน(าอย&างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  
2.6 ค^านิยมองค�กร 
 เสียสละ สามัคคี มีใจใฝQรู(  
2.7 อัตลักษณ� 
 บัณฑิตมีวินัย ใฝQเรียนรู( คู&จิตสาธารณะ 
2.8 เอกลักษณ� 
 สร(างครูดี มีวัฒนธรรม ร&วมพัฒนาการศึกษาในท(องถ่ิน 
2.9 นโยบาย 

1. พัฒนาบัณฑิตให(มีคุณภาพด(านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
สอดคล(องกับความต(องการของท(องถ่ิน 

2. พัฒนางานวิจัยท่ีสร(างองค�ความรู(ทางการศึกษาและงานวิจัยท่ีมุ&งพัฒนาท(องถ่ิน 
3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็ง และเป�นท่ีพ่ึงของท(องถ่ิน 
4. พัฒนาและส&งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพ 
5. เป�นศูนย�กลางแห&งการเรียนรู(ด(านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการความรู(ของ

ท(องถ่ิน 
6. พัฒนาบัณฑิตให(มีความรู( ความเข(าใจและจิตสํานึก ในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ความเป�นมรดก

โลก 
7. จัดระบบบริหารจัดการให(มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม& 
8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให(มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพ่ือเป�นแหล&งสาธิตและวิจัยด(านการจัดการเรียนการสอน 
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2.10  พันธกิจ 
1  ผลิตบัณฑิตและสร(างโอกาสทางการศึกษาด(านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล(องกับความต(องการของท(องถ่ิน 
2  เสริมสร(างความเข(มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู  ผู(บริหารและบุคลากรทางการศึกษา   
3  ส&งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร(างองค�ความรู(และการวิจัยเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน   
4  ส&งเสริมและสนับสนุนบริการทางวิชาการด(านการศึกษาแก&สังคม 
5  สร(างความเป�นเลิศทางด(านวิชาการด(วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6  เสริมสร(างความรู( ความเข(าใจและจิตสํานึก ในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ความเป�นมรดกโลก 

ตลอดจนเชิดชูภูมิป5ญญาท(องถ่ิน  
7  สร(างเครือข&ายความร&วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ท้ังภายในและต&างประเทศ 
8  พัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม& 

2.11 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
มหาวิทยาลัยมีเป4าประสงค�ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท(องถ่ิน 

ด(วยการเป�นคนเก&ง คนดี มีความรู( รักท(องถ่ินและความเป�นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ดังนี้ 
1 คุณธรรม: มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ขยัน ซ่ือสัตย� อดทน รู(กาลเทศะ มีเจตคติท่ีดี และมี

ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ 
2 ความรู(: มีความรอบรู(ในวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมท้ังสามารถนําความรู(

และประสบการณ�ไปประยุกต�ใช(ได(อย&างเหมาะสม ตามจุดประสงค�ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
3 ความคิด: มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�และสังเคราะห�อย&างเป�นระบบเป�นบุคคลแห&งการ

เรียนรู(และพัฒนาภูมิป5ญญาของตนเอง 
4 ใฝQสัมพันธ�: มีจิตใจสัมพันธ� รู(จักพ่ึงพาตนเองและหม่ันเพียรพัฒนางานรับผิดชอบอยู&เสมอ 
5 จิตสาธารณะ: มีจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมท(องถ่ินและประเทศชาติ เห็นแก&ประโยชน�ส&วนรวม 

มีจิตใจเป�นประชาธิปไตยและกระตือรือร(นในการมีส&วนร&วมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 

6 ภาวะผู(นํา: มีภาวะผู(นําและสามารถติดต&อสื่อสารกับผู(อ่ืนได(อย&างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช(
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได(อย&างเหมาะสม รวมท้ังรู(เท&าทันและสามารถปรับตัวให(ทันต&อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป�นสากล 

7 สุขภาพดี: มีสุขภาพกายท่ีดี สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ� และสามารถเสริมสร(างคุณภาพชีวิตท้ังส&วนตัว 
ครอบครัวและสังคมส&วนรวม 

8 มีความเป�นไทย: มีความสํานึกในการเป�นคนไทยรักษาเอกลักษณ�และวัฒนธรรมอันดีของชาติ 
9 ใช(ชีวิตพอเพียง: ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู(จักใช(และรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมได(อย&างเหมาะสม 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 
3.1 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือให(เป�นตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ̂งช้ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ̂งช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ̂งช้ี : เพ่ือให(มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมป5จจัยกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป�นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงินหรือไม&ใช&ตัวเงิน เช&น 
ชื่อเสียงและการฟ4องร(องจากการไม&ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ความคุ(มค&า) เพ่ือให(ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู&ในระดับท่ียอมรับ
และควบคุมได(โดยคํานึงถึงการเรียนรู( วิธีการป4องกันจากการคาดการณ�ป5ญหาล&วงหน(า และโอกาสในการเกิด 
เพ่ือป4องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของป5ญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต&อภาวะฉุกเฉินเพ่ือให(ม่ันใจว&า
ระบบงานต&างๆ มีความพร(อมใช(งานมีการปรับปรุงระบบอย&างต&อเนื่องและทันต&อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเป4าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�เป�นสําคัญ 
เกณฑ�มาตรฐาน :  

1. มีการแต&งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู(บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร&วมเป�นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงและป5จจัยท่ีก&อให(เกิดความเสี่ยงอย&างน(อย 3 ด(าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยตัวอย&าง เช&น 
- ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด(านนโยบายกฎหมายระเบียบข(อบังคับ 
- ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงาน เช&น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด(านบุคลากรและความเสี่ยงด(านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได(จากการวิเคราะห�ในข(อ 
2  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
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5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต&อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อย&างน(อยปFละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมินและข(อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช(ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�
ความเสี่ยงในรอบปFถัดไป 

เกณฑ�การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 
ข(อ 

มีการดําเนินการ 2 
ข(อ 

มีการดําเนินการ 3 
ข(อ 

มีการดําเนินการ 4 
ข(อ 

มีการดําเนินการ 5 
ข(อ 

หมายเหตุ :  
 คะแนนการประเมินจะเท&ากับ 0 หากพบว&าเกิดเหตุการณ�รายแรงข้ึนภายในคณะในรอบปFการประเมิน

ท่ีส&งผลกระทบต&อชีวิตและความปลอกภัยของนักศึกษา คณาจารย� บุคลากรหรือของมหาวิทยาลัย ในการ
ควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือป5จจัยเสี่ยงท่ีไม&มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอย̂างความเส่ียงร8ายแรงท่ีให8ผลประเมินเป\นศูนย� (0) คะแนน เช̂น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร(ายร&างกายหรือจิตใจอย&างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย� บุคลากร ภายใน

คณะท้ังๆ ท่ีสามารถป4องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนได(แต&ไม&พบแผนการจัดการความเสี่ยง
หรือไม&พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณ�ดังกล&าว 

2. คณะหรือหน&วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ�ท่ีไม&ดี อันเนื่องมาจากป5จจัยต&างๆ เช&น 
คณาจารย� นักวิจัยหรือบุคคลขาดจริยธรรมจรรยาบรรณ การไม&ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป�นข&าวปรากฏให(เห็นตามสื่อต&างๆ เช&น หนังสือพิมพ� ข&าว online เป�นต(น 

3. คณะหรือหน&วยงานขาดสภาพคล&องในด(านการเงินจนทําให(ต(องปuดหลักสูตรหรือไม&สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได(ส&งผลกระทบต&อนักศึกษาป5จจุบันท่ีเรียนอยู&อย&างรุนแรง 

** หากหน&วยงานใดในคณะได(คะแนนการประเมินเป�นศูนย� (0) ได(แก&  
1. คณะมีการวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป4องกันหรือมีแผนรองรับ เพ่ือลดผลกระทบ

สําหรับความเสี่ยงท่ีทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงดังกล&าวไว(ล&วงหน(าและดําเนินการตามแผน  
2. เป�นเหตุสุดวิสัยอยู&นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป4องกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณ�ร(ายแรงดังกล&าวมีความรุนแรงท่ีลดน(อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได(กําหนดไว(

ล&วงหน(า 
 

3.2 กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง 
3.2.1 กรอบการบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย

การบริหารป5จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต&างๆ เพ่ือลดเหตุของแต&ละโอกาสท่ี
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มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให(ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู&ใน
ระดับท่ียอมรับได( โดยคํานึงถึงการบรรลุเป4าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได(กําหนดระดับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในไว( 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/ศูนย�/สํานัก/สถาบัน/กอง ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย : “ระดับหน&วยรับตรวจ” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ&นดินว&าด(วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงการดําเนินการในระดับนี้
รับผิดชอบในแต&ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย และผู(บริหารระดับสูงของคณะ/ศูนย�/สํานัก/สถาบัน/กอง 
ดําเนินการภายใต(การกํากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการการตรวจสอบภายในประจํามหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. ระดับคณะ/ศูนย�/สํานัก/สถาบัน/กอง “ระดับส&วนงานย&อย” ตามคํานิยามในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ&นดินว&าด(วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หมายถึง 
หน&วยงาน หรือกิจการท่ีได(รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย�สินลงทุนจากหน&วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป�น
หน&วยงานระดับตํ่ากว&าหน&วยรับตรวจระเบียบฯ ซ่ึงอาจใช(ชื่อ “ส&วนงาน” “หน&วยงานย&อย” หรือ เรียกชื่ออย&าง
อ่ืน เช&น สํานัก กอง ฝQาย หรือแผนกท่ีย&อยมาจากหน&วยงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู&กับลักษณะของโครงสร(างองค�กรซ่ึงการ
ดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดยคณะกรรมการท่ี คณะ/สํานัก/วิทยาลัย แต&งต้ังข้ึน ดําเนินการภายใต(การ
กํากับดูแลของคณบดี/ผู(อํานวยการ โดยจะจําแนกความเสี่ยงออกเป�น 4 ด(าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด(านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
2. ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงาน 
3.2.2 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให(คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในโดยการบริหารป5จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต&างๆ โดย
คํานึงถึงการบรรลุเป4าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย นั้น คณะทํางานวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ให(มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุป5จจัยความ
เสี่ยงให(ทุกหน&วยงานในมหาวิทยาลัยทราบโดยท่ัวถึง 

2. การบริหารความเสี่ยงจะต(องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน&วยงานในมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีมี
สาเหตุจากป5จจัยภายในและภายนอก เพ่ือช&วยให(องค�กรสามารถดําเนินงานอย&างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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3. ให(ทุกหน&วยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังผู(บริหารทุกระดับเข(าใจและให(ความสําคัญกับการบ&งชี้
และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป�นทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

4. ให(มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเป�นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค�กร 
5. ให(มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช(เพ่ือการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. ให(นําระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป�นส&วนหนึ่งของการทํางาน จนเกิดเป�นวัฒนธรรมองค�กร

และเป�นส&วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย 
7. ให(มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย&างสมํ่าเสมอ

และนําไปปรับปรุงการทํางานในปFถัดไป 
3.3 โครงสร8างการบริหารความเส่ียง 
 คณะครุศาสตร� กําหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต&งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค�กร 
คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคําสั่งท่ี 150 /2556   เรื่อง  แต&งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปFงบประมาณ 2557  ตามเกณฑ�การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร� SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห� และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ�การ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากร การบริหารท่ีสําคัญให(เพียงพอ เพ่ือนําไปสู&การปฏิบัติให(
บรรลุเป4าหมายตามเป4าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาองค�ท่ี 7 ตัวบ&งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือให(คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป4องกัน 
หรือมีแผนรองรับ เพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงไว(ล&วงหน(า และดําเนินการได(ตาม
แผนสามารถควบคุมหรือป4องกันเหตุการณ�ร(ายแรง มีความรุนแรงลดน(อยลง นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แห&งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ให(คณบดีเป�น
ผู(บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ จึงแต&งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค�กร คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีรายนามดังต&อไปนี้ 

  1. นางสาวสุวนิตย�    รุ&งราตรี                      ประธานกรรมการ 
  2. นายชัยยศ    เดชสุระ   กรรมการ 
  3. นางสาวอัจฉราพรรณ  กันสุยะ   กรรมการ 
  4. นางสาวสิอร     หาสาสน�ศรี  กรรมการ 
  5. นางสาวพัชราภร   พูลบุญ   กรรมการ 
  6. นางสาวกาญจนา   เงินอ&อน   กรรมการ 
  7. นางสาวกัตติกมาส   ก่ิงแก(ว   กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหน(าท่ี 
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1. ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และป5จจัยท่ีส&งผลกระทบหรือสร(างความล(มเหลวหรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป4าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง โดยระบุป5จจัยท่ี
ครอบคลุมด(านต&างๆ ดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
1.2 ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย 
1.3 ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ 
1.4 ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติ เช&น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
1.5 ความเสี่ยงด(านบุคลากรและความเสี่ยงด(านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�

และบุคลากร 
1.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
1.7 อ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร(างความรู(ความเข(าใจ
ให(กับบุคลากรทุกระดับในด(านการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการแก(ไขลดหรือป4องกันความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึนอย&างเป�นรูปธรรม 

3. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดข(อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนหรือ

วิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบปFถัดไป 
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บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
4.1  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
  การบริหารความเสี่ยงจะต(องมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีใช(
ในการระบุ วิเคราะห� ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต&อการบรรลุวัตถุประสงค�ของงการดําเนิน
ภารกิจและการบริหารจัดการขององค�กร ตามสภาพแวดล(อมขององค�กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนว
ทางการควบคุม เพ่ือป4องกันหรือลดความเสี่ยงให(อยู&ในระดับท่ียอมรับได( ซ่ึงกระบวนการดังกล&าวนี้จะสําเร็จได(
ต(องมีการสื่อสารให(คนในองค�กรมีความรู( ความเข(าใจในทิศทางเดียวกัน โดยได(กําหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป�น 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค�ของหน&วยงาน เป�นการกําหนดวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ท่ีชัดเจนของ
แผนงาน  

2. การระบุความเสี่ยง เป�นการระบุเหตุการณ�ใดๆ ท่ีมีผลเสียต&อการบรรลุวัตถุประสงค� โดยต(องระบุ
ได(ด(วยว&าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได(อย&างไร 

3. การประ เ มินความ เสี่ ย ง  เป� นการ วิ เ คราะห� ค วาม เสี่ ย ง  และจั ดลํ า ดั บความ เสี่ ย ง                   
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ�ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ�มาตรฐานท่ีได(กําหนดไว( ทําให(การตัดสินใจจัดการกับความ
เสี่ยงเป�นไปอย&างสะสม 

4. การจัดการความเสี่ยง เป�นการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให(ลดลง ให(อยู&ในระดับท่ียอมรับได( สามารถปฏิบัติได(จริง
และควรต(องพิจารณาถึงความคุ(มค&าในด(านค&าในด(านค&าใช(จ&ายและต(นทุนท่ีต(องใช(ลงทุนท่ีต(องใช(ลงทุนในการ
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน�ท่ีจะได(รับ 

5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เป�นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําปFต&อ
คณะทํางานวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(ม่ันใจว&าองค�กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป�นไปอย&างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต(องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง 
(Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได(จริงและอยู&ในระดับท่ียอมรับได( 
หรือต(องจัดหามาตรการ เพ่ือให(ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู&มีการจัดการ (Residual Risk) อยู&ในระดับท่ียอมรับได(
และให(องค�กรมีการบริหารความเสี่ยงอย&างต&อเนื่อง 

6. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป�นการรายงานและการควบคุม
ภายในจากผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีได(ดําเนินการ
ท้ังหมดตามลําดับให(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และให(ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป�นกระบวนการท่ีประกอบด(วย การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห� การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนขององค�กร สําหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสมและคุ(มค&าใน
การดําเนินการควบคุมต&อไป  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการจัดตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
4.1.1 การระบุความเส่ียง 
เพ่ือให(การระบุความเสี่ยง ท่ีจะก&อให(เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบหรือทําให(

การดําเนินงานไม&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป4าหมายขององค�กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และ
การดําเนินงานไม&ด(านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จึงจําแนกได(เป�น 6 ด(าน ตามเกณฑ�การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองค�ประกอบท่ี 7   ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ขององค�กร 
2. ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงาน เช&น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
3. ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
4. ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ 
4.1.2 การวิเคราะห�ความเส่ียง 

  วิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต&อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร จะต(องพิจารณาระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง  (Impact : I) การ
เกิดความเสี่ยงนั้น เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ตามสูตร D = L x I  
  การวิเคราะห�ความเสี่ยงได(มีกําหนดประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง และ Risk 
Matrix เพ่ือให(หน&วยงานภายในใช(เป�นแนวทางในการวิเคราะห�ความเสี่ยง ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
และ 4.2 ตามลําดับ 
ตาราง 4.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต&างๆ (Likelihood) เชิ งปริมาณ กําหนดเกณฑ�ไว(                    
5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต^างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต&อครั้งหรือมากกว&า 

4 สูง 1-6 เดือนต&อครั้งแต&ไม&เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปF ต&อครั้ง 

2 น(อย 2-3 ปFต&อครั้ง 

1 น(อยมาก 5 ปFต&อครั้ง 
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ตารางท่ี 4.2 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต&างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ กําหนดเกณฑ�ไว(                    
5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต^างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค&อนข(างสูงหรือบ&อย ๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น(อย อาจมีโอกาสเกิดแต&นานๆ ครั้ง 

1 น(อยมาก มีโอกาสเกิดน(อยมาก หรือไม&น&าเกิด 

   
ตารางท่ี 4.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร(อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพย�สิน อย&างมหันต�/การบาดเจ็บถึง
ชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร(อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพย�สินอย&างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ัน  
ทุพลภาพไม&สามารถทํางานได( 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร(อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพย�สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ัน
หยุดงาน 

2 น(อย เกิดความเสียหาย ร(อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพย�สิน พอสมควร/ได(รับบาดเจ็บอย&าง
รุนแรง 

1 น(อยท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร(อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพย�สินเล็กน(อย/ได(รับบาดเจ็บแต&ไม&
รุนแรง   
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การจัดระดับความเส่ียง (Degree of Risk) มีการกําหนดเกณฑ�ไว( 4 ระดับ แสดง Risk Matrix สําหรับวัด
ระดับของความเสี่ยง ได(แก& สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 

 

1 2 3 4 5 

 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
โดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน เป�น 4 ระดับดังนี้ 
ระดับความเส่ียง  

สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 
 
 

4.1.3 การจัดการความเส่ียง 
การจัดการความเสี่ยงเป�นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนโดย

ผู(บริหารของหน&วยงาน พิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนโดยผู(บริหารของ
หน&วยงาน พิจารณาจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงในระดับสูง  

1. ศึกษาความเป�นไปได(และค&าใช(จ&ายของแต&ละทางเลือก 
2. วิเคราะห�ถึงผลได(ผลเสียของแต&ละทางเลือก 

2.1 ผลได( คือผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนเม่ือนํามาตรการนั้นมาใช(ลดความเสี่ยง อาจเกิดข้ึน
ในทันทีหรือในระยะยาว  

2.2 ผลเสีย ได(แก& ต(นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงอาจ
เกิดข้ึนได(ในอนาคตซ่ึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยท่ัวไปมี ดังนี้ 
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TREAT 

วิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียงตามแนะ 4T 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 
ทางเลือกหรือกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยงแบ&งได( 4 แนวทางหลัก คือ 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take , Control) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได(ภายใต(

การควบคุมท่ีมีอยู&ในป5จจุบันซ่ึงไม&ต(องดําเนินการใดๆ 
2. การลด/การความคุมความเสี่ยง (Treat , Control) หมายถึง ความเสี่ยงท่ียอมรับได(แต&ต(องมี

การแก(ไขเก่ียวกับการควบคุมท่ีมีอยู&ในป5จจุบัน เพ่ือให(มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช&น  การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานการจัดทําคู&มือการปฏิบัติงาน เป�นต(น 

3. การกระจายหรือถ&ายโอนความเสี่ยง (Share , Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไป
ให(ผู(อ่ืนได( เช&น การจ(างเหมาบุคคลภายนอกมาจัดการในงานบางอย&างแทน เช&น งานรักษาความปลอดภัย เป�น
ต(น 

4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Avoid , Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไม&สามารถ
ยอมรับและต(องจัดการให(ความเสี่ยงนั้นไปอยู&นอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ&ม
นี้ เช&น การหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีก&อให(เกิดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�ในการดําเนินงาน 
หรืองาน/กิจกรรมลง 

4.1.4 การกําหนดกิจกรรมควบคุม : กําหนดแผนการควบคุม 
  นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต&างๆ ท่ีกําหนดข้ึนเป�นกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงและทําให(การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� ต(องคํานึงถึงสิ่งต&างๆ ต&อไปนี้ 

1. ภายใต(แนวทางต&างท่ีเลือกนั้น จะประกอบไปด(วยกิจกรรมต&างๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะ
ตอบสนองต&อความเสี่ยง 

การหลีกเล่ียง/การ
ยกเลิกความเส่ียง 

AVOID 

การกระจายหรือการ
ถ̂ายโอนความเส่ียง 

SHARE 

การลด/การควบคุม
ความเส่ียง 
CONTROL 

การยอมรับความ
เส่ียง ACCEPT 

TERMINATE 

TRANSFER 

TAKE 
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2. กิจกรรมควบคุมจะต(องประกอบด(วยความคิดริเริ่มสร(างสรรค�ใหม&ๆและกิจกรรมท่ีช&วย
ลดความน&าจะเป�นท่ีเหตุการณ�เป�นความเสี่ยงจะเกิดข้ึนหรือลดความเสียหายเม่ือเหตุการณ�ได(เกิดข้ึน การ
กําหนดโครงการ แผนงาน งาน/กิจกรรม ครอบคลุมการดําเนินงานในทุกๆ ด(านตามพันธกิจเพ่ือให(บรรลุ
วัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดตัวผู(รับผิดชอบในแต&ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห�ต(นทุน
และผลประโยชน�ของงาน/กิจกรรม  ซ่ึงประกอบด(วยค&าใช(จ&ายสําหรับงาน/กิจกรรมและระดับความเสี่ยงท่ี
คงเหลือจากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นด(วย 

4.1.5 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียง 
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให(ม่ันใจว&าการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในเป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต&อการเปลี่ยนแปลงให(ทันกาลโดย
กําหนดให(มีการติดตามผลเป�นทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปF เพ่ือการติดตามผลในระหว&างการปฏิบัติ 
คณะทํางานโดยให(เป�นการติดตามท่ีรวมอยู&ในการดําเนินงานต&างๆ ตามปกติของหน&วยงานและเม่ือการติดตาม
ผลพบสิ่งท่ีอาจจะก&อให(เกิดผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให(ดีข้ึนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร
จะต(องมีการรายงานความผลการจัดการความเสี่ยงให(ผู(บริหารทราบ 

4.1.6 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และหน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง 

จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงต&อท่ีประชุมคณะกรรมการภายในหน&วยงานเป�นรายไตรมาสและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต&อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต&อครั้ง 

 
4.2 กระบวนการบริหารความเส่ียงของคณะครุศาสตร� 

4.2.1 ความเส่ียงด8านกลยุทธ� (Strategic Risk) เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบาย 
และการวางแผนกลยุทธ�หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนําไปปฏิบัติท่ีไม&เหมาะสม หรือไม&สอดคล(องกับ
ป5จจัยต&างๆ ท้ังท่ีเป�นป5จจัยภายในและภายนอก 

4.2.2 ความเส่ียงด8านกระบวนการ (Process risk) เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน
ตามปกติทุกข้ันตอน โดยครอบคลุมถึงป5จจัยท่ีเก่ียวข(องกับกระบวนการ ด(านบุคลากรท่ีปฏิบัติ และด(านการ
บริหารงานการเงินและพัสดุ ซ่ึงจะส&งผลกระทบต&อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

4.2.3 ความเส่ียงด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Risks) เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การบริหารจัดการสารสนเทศท่ีไม&เป�นระบบ ตลอดจนการไม&ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศให(เป�นป5จจุบัน 
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สรุปข้ันตอนการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงคณะครุศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

     
  

    
 

    
 

    
 

    
 

    

 

แผนผังท่ี 4.1 แสดงข้ันตอนการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลต&อคณะกรรมการประจําคณะและรายงานต&อมหาวิทยาลัย 

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสีย่ง 

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T) 

ระบุความเส่ียงจากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค�ของหน&วยงาน 

วิเคราะห�ความเส่ียง (วัดระดับความเส่ียง) โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model ระดับความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 6 

ข้ันตอนท่ี 5 

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 1 



 

 

บทที่ 5 

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปrงบประมาณ 2557 

1. ความเสี่ยงด8านยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ� (Strategic Risk) 
1.1 เพื่อให(คณะครุศาสตร�มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
1.2 เพื่อให(ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช(เป�นข(อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู(บริหารได( 

พันธกิจ
หลัก 

ความเสี่ยง ป2จจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู8รับผิดชอบ 

1. ด8านการผลิตบัณฑิต 
1. การพัฒนานักศึกษาที่
ส&งเสริมผลการเรียนรู(ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาด(านการ
เสริมสร(างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

นักศึกษาขาดความรู(ความ
เข(าใจเกี่ยวกับโทษและพิษ
ภั ย ขอ งย า เ สพ ติ ด  ถู ก
ชักชวนจนขาดสติยั้งคิด  

สูงมาก 
2x5=10 

คณะครุศาสตร�มีการจัด
กิจกรรมเสริมสร(างคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีการ
อบรมให(ความรู(เกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
และกิจกรรมตรวจสารเสพ
ติด ให(กับนักศึกษาทุกคน 
 

31 ม.ค. 2557 
 

คณะครุศาสตร� 

 
 
 



 

 

29 

พันธกิจ
หลัก 

ความเสี่ยง ป2จจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู8รับผิดชอบ 

      2. ด8านพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 1. การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด( านผลงานทาง
วิชาการ 

 

จํานวนอาจารย�ประจําที่
ดํารงตําแหน&งทางวิชาการ
ยังไม&ผ&านเกณฑ�ของสกอ. 

สูง 
3x4=12 

-  คณะครุศาสตร�กําหนดให(
การพัฒนาศักยภาพด(าน
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร อ ยู& ใ น
แผนพัฒนาตนเองและให(อยู&
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  คณะครุศาสตร�จัดให(มี
ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ มี ร ะ บ บ
ติ ด ต า ม ก า ร ทํ า ผ ล ง า น
วิ ช า กา ร ที่ มี พี่ เ ลี้ ย ง คอย
ช&วยเหลืออย&างสม่ําเสมอ 

30 กันยายน 2557 
 

คณะครุศาสตร� 

2. ด8านการวิจัย 
1. งานวิจัยหรือบทความวิจัย
ของคณาจารย�มีการตีพิมพ�
เ ผ ยแพร& และ เป� น ไปตาม
ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

งานวิจัยหรือบทความวิจัย
ของคณาจารย�ไม&ได(รับการ
ตีพิมพ�ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

สูง 
3x3=9 

คณะครุศาสตร�ส&งเสริมให(มี
งบประมาณในการตีพิมพ�
เผยแพร&งานวิจัยและพัฒนา
วารสารครุศาสตร�กรุงเก&าให(
มี peer review 

30 กันยายน 2557 
 

คณะครุศาสตร� 
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2.  ความเสี่ยงด8านบุคลากรและความเสี่ยงด8านธรรมาภิบาล 
2.1 เพื่อพัฒนาให(บุคลากรให(มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป�นไปตามเกณฑ� 
2.2 เพื่อให(การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร�เป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ
หลัก 

ความเสี่ยง ป2จจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู8รับผิดชอบ 

1. ด8านบุคลากร 
 1. เพื่อการบริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย&าง
มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกไม&เป�นไปตาม
เกณฑ�ที่สกอ.กําหนด 

สูงมาก 
3x4=12 

- จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากร 

- ส&งเสริมให(อาจารย�ไป
ศึกษาต& อ ทั้ ง ในและนอก
เวลาราชการ 
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3.  ความเสี่ยงด8านทรัพยากร 
 3.1  เพื่อให(บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป�นไปตามเกณฑ� 
 3.2  เพื่อให(การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร�เป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ
หลัก 

ความเสี่ยง ป2จจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู8รับผิดชอบ 

1. ด8านระบบข8อมูลสารสนเทศ 
 1. ข(อมูลสารสนเทศที่ช&วยใน

การวางแผนและตัดสินใจยัง
ไม&เป�นระบบ ไม&สามารถ
นํามาใช(งานได(ทันที 

การนําข(อมูลสารสนเทศที่
ไม& เป�นระบบ ไม& ถูกต(อง
หรือไม&เป�นป5จจุบันไปใช(ใน
การวางแผนและตัดสินใจ 
จะทําให(การวางแผนและ
การตัดสินใจคลาดเคลื่อน
และล&าช(า 

ปานกลาง 
2x3=6 

- แต&งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อจัดทําและ
ดูแลระบบข(อมูลสารสนเทศ 

- จั ด ทํ าระบบข( อ มู ล
สารสนเทศโดยต(องมีการ
ปรับปรุง/ตรวจสอบข(อมูล
ในระบบทุกสัปดาห�หรื อ
เดือนละไม&น(อยกว&า 3 ครั้ง 
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คํานํา 
 แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2557   จัดทําข้ึนเพ่ือเป�นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ครุศาสตร� ให(เป�นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว(อย&างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามพันธกิจของ
องค�กร รวมท้ังเพ่ือให(ผู(บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร� มีความรู( ความเข(าใจในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติได(อย&างมีประสิทธิภาพและต&อเนื่อง ยั่งยืน หวังเป�นอย&างยิ่งว&าแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะครุศาสตร� ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป�นประโยชน�ต&อผู(บริหาร และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน และใช(ถือปฏิบัติต&อไป 
 
 
 
       
               ดร.อมรรัตน�    สนั่นเสียง 

          คณบดีคณะครุศาสตร� 

 


