บทที่ 1
บทนํา
1.1

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
ช&วยให(การบริหารงานและการตัดสินใจด(านต&าง ๆ เช&นการวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช(ทรัพยากรต&างๆ อย&างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทําให(เกิดความเสียหายแก&องคกรภายใต(สภาวะ การดําเนินงานของหน&วยงานล(วนแต&มี
ความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม&แน&นอนที่จะส&งผลกระทบต&อการดําเนินงานหรือเป4าหมายขององคกรจึงจําเปนต(อง
มีการจัดการความเสี่ยงเหล&านั้นอย&างเปนระบบ อาทิ เช&น การระบุความเสี่ยงว&ามีป5จจัยเสี่ยงใดบ(างที่กระทบ
ต&อการดําเนินงานหรือเป4าหมายขององคกร วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับ
ความสําคัญของป5จจัยเสี่ยงแล(วกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เปนต(น โดยต(องคํานึงความคุ(มค&าใน
การจัดการความเสี่ยงอย&างเหมาะสม การบริหารความเสี่ ยงของคณะครุ ศาสตรมีเหตุผลที่ต(องจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต(องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว&า
ด(วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดให(ส&วน
ราชการต(องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว(เปนการล&วงหน(า ซึ่งตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในมิติที่ 4 มิติด(านการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ 12
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได(บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข(ารวมกับ
ตัวชี้วัดนี้
2) คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาต( อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ&นดินว&าด(วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กําหนดให(ทุกส&วน
ราชการต(องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล
3) คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธยาต( องปฏิบั ติ ตามเกณฑการพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร SPP4 สถาบันอุดมศึกษามี
การวิ เ คราะหและจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง แผนกลยุ ทธการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล และการจั ด สรร
ทรั พ ยากรการบริ ห ารที่ สํ า คั ญ ให( เ พี ย งพอ เพื่ อ นํ าไปสู& การปฏิ บั ติ ใ ห( บ รรลุ เ ป4 า หมายตามเป4 า ประสงคเชิ ง
ยุทธศาสตร
4) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต(องปฏิบัติตามเกณฑการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองคประกอบที่ 7 ตัวบ&งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เพื่อให(คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแผนบริหาร ความเสี่ยงเชิงป4องกัน หรือมีแผน

รองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงไว(ล&วงหน(า และดําเนินการได(ตามแผน
สามารถควบคุมหรือป4องกันเหตุการณร(ายแรงมีความรุนแรงน(อยลง
1.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อให(ฝQายบริหาร ฝQายปฏิบัติการ เข(าใจหลักการ และกระบวนบริการความเสี่ยงของคณะ
ครุศาสตร
2) เพื่ อ ให( ผู( ป ฏิ บั ติ ง านได( รั บ ทราบขั้ น ตอน และกระบวนการในการวางแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง
3) เพื่อให(มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย&างเปนระบบ และต&อเนื่อง
4) เพื่อใช(เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน&วยงานทุกระดับของคณะครุศาสตร
5) เพื่อใช(เปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร(างความเข(าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธของคณะครุศาสตร
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคณะครุศาสตร
1.3 เป$าหมาย
1) ผู(บริหารและบุคลากร มีความรู(ความเข(าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใช(ในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปFให(บรรลุตามวัตถุประสงคและเป4าหมายที่กําหนด
ไว(
2) ผู(บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให(อยู&ในระดับที่ยอมรับได(
3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช(ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรและกระบวนการดํ า เนิ น งานภายในองคกรอย& า ง
ต&อเนื่อง
5) ความรับผิดชอบต&อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย&างเหมาะสมทั่วทั้ง
องคกร
6) การบริหารความเสี่ยงได(รับการปลูกฝ5งให(เปนวัฒนธรรมขององคกร
1.4 ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ย งจะช&วยผู(บริหารมีข(อมูลที่ใช(ในการตัดสินใจได(ดี ยิ่งขึ้น และทําให(
องคกรสามารถจัดการกับป5ญหาอุปสรรคและอยู&รอดได(ในสถานการที่ไม&คาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําให(
องคกรเกิดความเสียหายประโยชนที่คาดหวังว&าจะได(รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เปนส&วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ(านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช&วยให(การ
บริหารงานต&างๆ ขององคกรสามารถวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และผู(บริหารทุก
ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต&างๆ และสามารถบริหารงาน กํากับดูแลองคกร และผู(บริหารทุกระดับตระหนัก
ถึงความเสี่ยงต&างๆ และสามารถบริหารงาน กํากับดูแลได(อย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2) เปนการสร(างฐานข(อมูลความรู(ที่มีประโยชนต&อการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การ
บริหารความเสี่ยงจะเปนแหล&งข(อมูลสําหรับผู(บริหารในการตัดสินใจด(านต&างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เปนการดําเนินการซึ่งตั้งอยู&บนสมมุติฐานในการตอบสนองต&อเป4าหมายและภารกิจหลักองคกร
3) ช&วยสะท(อนให(เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต&างๆ ที่สําคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทํา
ให(บุคลากรภายในหน&วยงานมีความเข(าใจถึงเป4าหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สําคัญที่ส&งผลกระทบในเชิงลบต&อองคกรได(อย&างครบถ(วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากป5จจัยภายใน
องคกร และจากป5จจัยภายนอกองคกร
4) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ช&วยให(ผู(บริหาร
สามารถมั่นใจได(ว&าความเสี่ยงได(รับการจัดการอย&างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือสําคัญของ
ผู(บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส&งผลให(การดําเนินงานเปนไปตามเป4าหมายและสามารถสร(างมูลค&าเพิ่มให(
องคกร
5) ช&วยให(การพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน เช&น การตัดสินใจโดยที่ผู(บริหารมีความ
เข(าใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอย&างชัดเจน
6) ช&วยให(การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรเปนไปอย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอย&างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต&ละกิจกรรมและการเลือกใช(
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
1.5 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
1.5.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสู ญ เปล& า หรื อ เหตุ ก ารณที่ ไ ม& พึ ง ประสงค ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ า ให( ก าร
ดําเนินงานไม&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เป4าประสงค และเป4าหมายขององคกรทั้งในด(านยุทธศาสตร
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารงานให(ดําเนินการตามพันธกิจด(านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกด(วยก็ได(โดยการวัดจากผลกระทบ
(Impact) ที่ได(รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ จึงจําแนกได(เปน 6 ด(าน ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองคประกอบที่ 7 ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่
1.2 ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
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 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
ทั้ ง นี้ สามารถจํ า แนกความเสี่ ย งออกเปน 2 ประเภทใหญ& ๆ เพื่ อ ให( เ ข( า ใจง& า ยและชั ด เจน
ได(ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากป2จจัยภายใน จําแนก 4 ลักษณะ
1) Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข(องในระดับยุทธศาสตร เช&น การเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผู(นํา ชื่อเสยง ลูกค(า เปนต(น
2) Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข(องระดับปฏิบัติการ เช&น กระบวนการ
เทคโนโลยี และคนในองคกร เปนต(น
3) Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข(องกับด(านการเงิน เช&น การผันผวนทาง
การเงินสภาพคล&อง อัตราดอกเบี้ย ข(อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เปน
ต(น
4) Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข(องในด(านความปลอดภัย จากอันตรายต&อชีวิต
ต&อชีวิตและทรัพยสิน เช&น การสูญเสียทางชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก&อการร(าย
เปนต(น
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากป2จจัยภายนอก จําแนกได8 8 ลักษณะ
1) Politic Factors – ความเสี่ยงด(านการเมืองการปกครอง กฎหมายข(อบังคับ
2) Economic Factors – ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ เช&น ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง หรือผลพวงมาจากการชะลอตัวของปF 2554 เนื่องจากเหตุการณอุทกภัย เปนต(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(านภาวการณแข&งขัน
8) Globalization Factors – ความเสี่ยงด(านกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งป5จจุบันธุรกิจ
ระหว&างประเทศ การลงทุนข(ามชาติ ถือเปนเรื่องใกล(ตัวอย&างยิ่ง เทคโนโลยีและการสื่อสารทําให(โลกธุรกิจนี้
แคบลงอย&างมาก ดังนั้นการปรับตัวให(ทันการเปลี่ยนแปลงถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงได(ยากและในอนาคตอันใกล(นี้
การเปuดเสรีด(านการลงทุนอย&างมีรูปแบบในกลุ&ม AEC (ASEAN Economic Community จํานวน 10
ประเทศ) ในปF 2558 ของเศรษฐกิจอาเซียน จะกลายเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของประเทศไทยในทุกด(าน ทั้ง
การค(า สินค(า การบริการ การศึกษา การเคลื่อนย(ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน เปนต(น

1.5.2 ป2จจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต(นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะ
ทําให(ไม&บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว(โดยต(องระบุได(ด(วยว&าเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได(
อย&างไรและทําไม ทั้งนี้สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แท(จริง เพื่อจะได(วิเคราะหกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได(อย&างถูกต(อง
1.5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง
และ วิเคราะหความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยงซึ่งจําแนกเปน 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) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดเหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน 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) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได(
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต&ละป5จจัยเสี่ยง มีค&าเปนเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณได(จากสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ D = L x I
1.5.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได(จาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณความ
เสี่ยงลดลงอยู&ในระดับที่องคกรยอมรับได( ทั้งนี้เพื่อให(องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคได(โดยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง

แนวคิด
4T
Take

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance , Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถ
ยอมรับได(ภายใต(การควบคุมที่มีอยู&ในป5จจุบัน ซึ่งไม&ต(องดําเนินการใดๆ เนื่องจากไม&คุ(มค&าในการ
จัดการหรือป4องกัน แต&การเลือกบริหารความเสี่ยงด(วยวิธีการนี้ต(องมีการติดตามเฝ4าระวังอย&าง
สม่ําเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction , Control) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น Treat
สามารถยอมรั บได(แต&ต( องมี การแก(ไขวิธี การควบคุ ม หรื อการปรับ ปรุ งระบบการทํา งาน การ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม& เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ ย ง ให( อยู& ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได( เช& น การจั ด อบรมพนั ก งาน การจั ด ทํ า คู& มือ การ
ปฏิบัติงาน
3. การกระจาย หรือถ&ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing , Share) หมายถึงการกระจายหรือถ&าย Transfer
โอนความเสี่ย งให(ห น&วยงานอื่นช&ว ยแบ& งความรับ ผิดชอบไป เช& น การทํ าประกันภั ยกับ บริษัท
ภายนอก หรือการจ(างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance , Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยง Terminat
นั้นไม&สามารถยอมรับได(และต(องจัดการให(ความเสี่ยงนั้นไปอยู&นอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน ซึ่ง
e
เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยู&ในระดับสูงมาก เช&น การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก&อให(เกิด
ความเสี่ ย งนั้ น การเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงคในการดํ า เนิ น งาน การลดขนาดของงานหรื อ
กิจกรรมลง หรือยกเลิกโครงการที่ก&อให(เกิดความเสี่ยง
1.5.5 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือชั้นตอนปฏิบัติต&างๆ ซึ่งกระทํา
เพื่อลดความเสี่ยง และทําให(การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้
1) การควบคุมเพื่อป$องกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ป4องกันไม&ให(เกิดความเสี่ยงและข(อผิดพลาดตั้งแต&แรก เช&น การอนุมัติ การจัดโครงสร(างองคกรการแบ&งแยก
หน(าที่ การควบคุมการเข(าถึงเอกสาร ข(อมูล ทรัพยสิน เปนต(น
2) การควบคุมเพื่อให8ตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ค(นพบข(อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล(ว เช&น การสอบทวน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข(อบกพร&อง เปนต(น
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่ส&งเสริมหรือกระตุ(น
ให(เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต(องการ เช&นการให(รางวัลแก&ผู(มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เปนต(น

4) ควบคุมเพื่อการแก8ไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก(ไข
ข(อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให(ถูกต(อง หรือเพื่อหาวิธีการแก(ไขไม&ให(เกิดข(อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

บทที่ 2
ข8อมูลพื้นฐาน
2.1

ประวัติความเป\นมาของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหน&วยผลิตและพัฒนาครูที่มีพัฒนาการมา
จาก “โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า” ซึ่งก&อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 จนถึงป5จจุบันมีสถานะ
เปนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการที่สําคั ญ 4 ช& วงตามลําดั บ
ดังต&อไปนี้

1. ช^วงเป\นโรงเรียนฝ`กหัดครู (พ.ศ.2448-2508)
- ปF พ.ศ. 2448 (1 กรกฎาคม) ก&อตั้ง “โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า” ที่หลังพระราชวัง
จันทรเกษม มณฑลกรุงเก&า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพิ่มวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.)
- ปF พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&าได(เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝ|กหัดครูมูล
หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
- ปF พ.ศ. 2467 ตั้ง “โรงเรี ยนฝ| กหัดครู มูลกสิ กรรม” ที่ ตําหนั กเพนี ยด มณฑลกรุงเก& า
โดยจัดสอนวิชาสามัญ (ให(เรียนวิชากสิกรรม)
- ปF พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝ|กหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝ|กหัดครูเมืองกรุงเก&า) รวมอยู&ใน
“โรงเรียนฝ|กหัดครูมูล” ที่ตําหนักเพนียดมณฑลกรุงเก&า และได(ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.)
- ปF พ.ศ. 2476 ได( ปรับเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรี ยนฝ| กหั ดครูมูล ฝ| กหัดครูประกาศนียบั ตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตําหนักเพนียด จังหวัดระนครศรีอยุธยา และได(เปuดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกร
รม พ.ศ. 2467 ตามเดิม
ปF พ.ศ.2479 (1 มิ ถุ น ายน) ได( แ ยกเปน “โรงเรี ย นฝ| ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝ|กหัดครูชาย ซึ่งชาวบ(านเรียกว&าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาด ที่
กรมทหารหัวแหลม) และ “โรงเรียนฝ|กหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝ|กหัด
ครูสตรี) โดยเปuดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.)
- ปF พ.ศ.2484 โรงเรียนฝ|กหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย(ายไปอยู&ที่ข(างวัดวรโพธิ์
(โรงเรียนประตูชัยในป5จจุบัน) ส&วนโรงเรียนฝ|กหัดครูสตรีฯ ย(ายไปอยู& ตําบลหอรัตนไชย (หอพักอู&ทองในป5จจุบัน)
- ปF พ.ศ.2491 โรงเรียนฝ|กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเปน
“โรงเรียนฝ|กหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ.
- ปF พ.ศ.2497 มีการยกฐานะกองฝ|กหัดครูเปนกรมการฝ|กครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ.
และ ครู ป.
- ปF พ.ศ.2498 เริ่มใช(ระบบการฝ|กหัดครูของกรมการฝ|กหัดครูและเปuดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.

2. ช^วงเป\นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2509 -2538)
- ปF พ.ศ. 2509 โรงเรี ย นฝ| ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาได( ย กฐานะเปน“วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา” และย(ายมาที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค (ที่ตั้งป5จจุบัน)
- ปF พ.ศ. 2511 รวมโรงเรี ย นฝ| ก หั ด ครู ส ตรี พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเข( า กั บ วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยาเปนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม
- ปF พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปuดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ)
- ปF พ.ศ. 2519 วิทยาลั ยครู พระนครศรี อยุ ธยาได(ใช(ห ลักสู ตรสภาการฝ|กหั ดครูสอน ระดั บ
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 วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเปu ด สอนระบบหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าอื่ น
นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูด(วย
3. ช^วงเป\นคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2547)
- ปF พ.ศ. 2538 (25 มกราคม 2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเปน
“สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และก&อตั้ง “คณะครุศาสตร” ขึ้นเปนส&วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสาขาการศึกษา
4. ช^วงเป\นคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ.2547 -ป2จจุบัน)
- ปF พ.ศ. 2547 คณะครุ ศาสตร สถาบั นราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เปลี่ ยนสถานะเปน
“คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
- ปF พ.ศ. 2548 จนถึงป5จจุบัน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พัฒนาการในการผลิตและพัฒนาครูต&อเนื่องมานับรวมทั้งหมดเปนเวลา 109 ปF มีการขยายการจัดการศึกษา
ครอบคลุมตั้งแต&ระดับก&อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี
การจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (5 ปF) จํานวน 11 สาขาวิชา คือ
1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2)สาขาวิชาคณิตศาสตร 3)สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป 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

***องคประกอบ พรบ.มรภ.47
คณะกรรมการประจํา

**ส&วนราชการภายในตามประกาศกระทรวงฯ

สํานักงานคณบดี
กลุ&มงาน
บริหาร
งานทั่วไป

กลุ&มงาน
บริหาร
วิชาการ
และ
พัฒนา
การเรียน
การสอน

กลุ&มงาน
กิจการ
นักศึกษา
และฝ|ก
ประสบ
การณ
วิชาชีพ

ศูนยศึกษา
พัฒนาครู
ผู(บริหาร
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

คณะกรรมการประจําคณะ

กลุ&มงาน
บัณฑิต
ศึกษา

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตร/โปรแกรม
วิชา

หน.กลุ&มงาน
บริหารงานทั่วไป
คณบดี
หน.กลุ&มงาน
ส&งเสริมฯ

โรงเรียน
สาธิต
ปฐมวัย

โรงเรียน
ประถม
สาธิต

โรงเรียน
สาธิต
(มัธยม)

คณบดี
คณะกรรมการ

รองคณบดี
หัวหน(า
สํานักงานคณบดี

ศูนย
การศึกษา
พิเศษ

ประธาน
กรรมการ
ดําเนินงาน

การสอนภาษาอังกฤษ

หัวหน(าศูนย
การศึกษาพิเศษ

ผู(อํานวยการ
รร.สาธิต
ปฐมวัย

ผู(อํานวยการ
รร.ประถมสาธิต

ผู(อํานวยการ
รร.สาธิต(มัธยม)

ประกันคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย
ศิลปนาฎดุริยางค

กิจการนักศึกษา

การศึกษาพิเศษฯ

ฝ|กประสบการณ
คณิตศาสตร

หน.กลุ&มงาน
กิจการนักศึกษา

คอมพิวเตอรศึกษา

วิจัยและพัฒนา

พลศึกษา
หน.ศูนยศึกษาการ

วิทยาศาสตร
ก

หน.กลุ&มงาน
บัณฑิตศึกษา

ฝ|กอบรมและพัฒนา

เครือข&ายวิชาการ

การสอนภาษาไทย
การประถมศึกษา
กลุ&มวิชาชีพครูฯ

อื่นๆ

องคประกอบตาม พรบ.มรภ.47
องคประกอบภายในตามประกาศ
มรภ.อย.
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ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม ร&วมพัฒนาการศึกษาในท(องถิ่นมุ&งสู&สากล
2.4 วิสัยทัศน
มุ&งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและให(บริการทางการศึกษาที่สอดคล(องตามความต(องการของท(องถิ่น เพื่อก(าวสู&สากล
2.5 ปณิธาน
คณะครุศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาในท(องถิ่นที่เสริมสร(างพลังป5ญญา และ
การเรียนรู(โดยการมีส&วนร&วมเพื่อความเจริญก(าวหน(าอย&างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
2.6 ค^านิยมองคกร
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝQรู(
2.7 อัตลักษณ
บัณฑิตมีวินัย ใฝQเรียนรู( คู&จิตสาธารณะ
2.8 เอกลักษณ
สร(างครูดี มีวัฒนธรรม ร&วมพัฒนาการศึกษาในท(องถิ่น
2.9 นโยบาย
1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให( มี คุ ณ ภาพด( า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดย
สอดคล(องกับความต(องการของท(องถิ่น
2. พัฒนางานวิจัยที่สร(างองคความรู(ทางการศึกษาและงานวิจัยที่มุ&งพัฒนาท(องถิ่น
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร(างความเข(มแข็ง และเปนที่พึ่งของท(องถิ่น
4. พัฒนาและส&งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
5. เปนศูนยกลางแห&งการเรียนรู(ด(านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการความรู(ของ
ท(องถิ่น
6. พัฒนาบัณฑิตให(มีความรู( ความเข(าใจและจิตสํานึก ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ความเปนมรดก
โลก
7. จัดระบบบริหารจัดการให(มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม&
8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให(มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเปนแหล&งสาธิตและวิจัยด(านการจัดการเรียนการสอน

- 12 2.10

พันธกิจ
1 ผลิ ต บั ณฑิ ต และสร(า งโอกาสทางการศึกษาด( า นวิช าการและวิ ชาชี พชั้น สู ง ที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล(องกับความต(องการของท(องถิ่น
2 เสริมสร(างความเข(มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู ผู(บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
3 ส&งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร(างองคความรู(และการวิจัยเพื่อพัฒนาท(องถิ่น
4 ส&งเสริมและสนับสนุนบริการทางวิชาการด(านการศึกษาแก&สังคม
5 สร(างความเปนเลิศทางด(านวิชาการด(วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 เสริมสร(างความรู( ความเข(าใจและจิตสํานึก ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ความเปนมรดกโลก
ตลอดจนเชิดชูภูมิป5ญญาท(องถิ่น
7 สร(างเครือข&ายความร&วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งภายในและต&างประเทศ
8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให(มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม&
2.11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิ ท ยาลั ย มี เ ป4 า ประสงคในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม นํ า การพั ฒ นาท( อ งถิ่ น
ด(วยการเปนคนเก&ง คนดี มีความรู( รักท(องถิ่นและความเปนไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดังนี้
1 คุณธรรม: มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย อดทน รู(กาลเทศะ มีเจตคติที่ดี และมี
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ
2 ความรู(: มีความรอบรู(ในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนําความรู(
และประสบการณไปประยุกตใช(ได(อย&างเหมาะสม ตามจุดประสงคของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
3 ความคิด: มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอย&างเปนระบบเปนบุคคลแห&งการ
เรียนรู(และพัฒนาภูมิป5ญญาของตนเอง
4 ใฝQสัมพันธ: มีจิตใจสัมพันธ รู(จักพึ่งพาตนเองและหมั่นเพียรพัฒนางานรับผิดชอบอยู&เสมอ
5 จิตสาธารณะ: มีจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมท(องถิ่นและประเทศชาติ เห็นแก&ประโยชนส&วนรวม
มีจิตใจเปนประชาธิปไตยและกระตือรือร( นในการมีส&ว นร&ว มกับ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
6 ภาวะผู(นํา: มีภาวะผู(นําและสามารถติดต&อสื่อสารกับผู(อื่นได(อย&างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช(
ภาษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได( อ ย& า งเหมาะสม รวมทั้ ง รู( เ ท& า ทั น และสามารถปรั บ ตั ว ให( ทั น ต& อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เปนสากล
7 สุขภาพดี: มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่สมบูรณ และสามารถเสริมสร(างคุณภาพชีวิตทั้งส&วนตัว
ครอบครัวและสังคมส&วนรวม
8 มีความเปนไทย: มีความสํานึกในการเปนคนไทยรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมอันดีของชาติ
9 ใช( ชี วิ ต พอเพี ย ง: ดํ า รงชี วิ ตโดยยึ ด หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู( จั กใช( และรั ก ษาทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมได(อย&างเหมาะสม
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.1

แนวทางบริหารความเสี่ยง
เพื่อให(เปนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ^งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ^งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ^งชี้ : เพื่อให(มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมป5จจัยกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม&ใช&ตัวเงิน เช&น
ชื่อเสียงและการฟ4องร(องจากการไม&ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ความคุ(มค&า) เพื่อให(ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู&ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได(โดยคํานึงถึงการเรียนรู( วิธีการป4องกันจากการคาดการณป5ญหาล&วงหน(า และโอกาสในการเกิด
เพื่ อป4 องกั น หรื อบรรเทาความรุ น แรงของป5 ญ หา รวมทั้ งการมี แ ผนสํ า รองต& อภาวะฉุ กเฉิ น เพื่ อให( มั่น ใจว& า
ระบบงานต&างๆ มีความพร(อมใช(งานมีการปรับปรุงระบบอย&างต&อเนื่องและทันต&อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเป4าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแต&งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู(บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร&วมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและป5จจัยที่ก&อให(เกิดความเสี่ยงอย&างน(อย 3 ด(าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยตัวอย&าง เช&น
- ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตรหรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงด(านนโยบายกฎหมายระเบียบข(อบังคับ
- ความเสี่ ย งด( า นการปฏิ บั ติ งาน เช& น ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห ารหลั กสู ต รการบริ ห าร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด(านบุคลากรและความเสี่ยงด(านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได(จากการวิเคราะหในข(อ
2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

- 14 5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต&อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย&างน(อยปFละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและข(อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช(ในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปFถัดไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 5
ข(อ
ข(อ
ข(อ
ข(อ
ข(อ
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท&ากับ 0 หากพบว&าเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปFการประเมิน
ที่ส&งผลกระทบต&อชีวิตและความปลอกภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรหรือของมหาวิทยาลัย ในการ
ควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือป5จจัยเสี่ยงที่ไม&มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย^างความเสี่ยงร8ายแรงที่ให8ผลประเมินเป\นศูนย (0) คะแนน เช^น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร(ายร&างกายหรือจิตใจอย&างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ภายใน
คณะทั้งๆ ที่สามารถป4องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได(แต&ไม&พบแผนการจัดการความเสี่ยง
หรือไม&พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณดังกล&าว
2. คณะหรื อ หน& ว ยงานเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งหรื อ มี ภ าพลั ก ษณที่ ไ ม& ดี อั น เนื่ อ งมาจากป5 จ จั ย ต& า งๆ เช& น
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคคลขาดจริยธรรมจรรยาบรรณ การไม&ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เปนข&าวปรากฏให(เห็นตามสื่อต&างๆ เช&น หนังสือพิมพ ข&าว online เปนต(น
3. คณะหรือหน&วยงานขาดสภาพคล&องในด(านการเงินจนทําให(ต(องปuดหลักสูตรหรือไม&สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได(ส&งผลกระทบต&อนักศึกษาป5จจุบันที่เรียนอยู&อย&างรุนแรง
** หากหน&วยงานใดในคณะได(คะแนนการประเมินเปนศูนย (0) ได(แก&
1. คณะมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป4องกันหรือมีแผนรองรับ เพื่อลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงที่ทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงดังกล&าวไว(ล&วงหน(าและดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัยอยู&นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป4องกัน) ของคณะ
3. เหตุการณร(ายแรงดังกล&าวมีความรุนแรงที่ลดน(อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได(กําหนดไว(
ล&วงหน(า
3.2

กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3.2.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย
การบริหารป5จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต&างๆ เพื่อลดเหตุของแต&ละโอกาสที่

- 15 มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให(ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู&ใน
ระดับที่ยอมรับได( 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 ซึ่งการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง การดํ า เนิ น การในระดั บ นี้
รั บ ผิ ด ชอบในแต& ล ะพั น ธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย และผู( บ ริ ห ารระดั บ สู งของคณะ/ศู น ย/สํ า นั ก /สถาบั น /กอง
ดําเนินการภายใต(การกํากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการการตรวจสอบภายในประจํามหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ระดั บ คณะ/ศู น ย/สํ า นั ก /สถาบั น /กอง “ระดั บ ส& ว นงานย& อ ย” ตามคํ า นิ ย ามในระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ& น ดิ น ว& า ด( ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 หมายถึ ง
หน& ว ยงาน หรื อ กิ จ การที่ ไ ด( รั บ เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ ทรั พ ยสิ น ลงทุ น จากหน& ว ยรั บ ตรวจ (มหาวิ ท ยาลั ย ) เปน
หน&วยงานระดับต่ํากว&าหน&วยรับตรวจระเบียบฯ ซึ่งอาจใช(ชื่อ “ส&วนงาน” “หน&วยงานย&อย” หรือ เรียกชื่ออย&าง
อื่น เช&น สํานัก กอง ฝQาย หรือแผนกที่ย&อยมาจากหน&วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู&กับลักษณะของโครงสร(างองคกรซึ่งการ
ดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดยคณะกรรมการที่ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย แต&งตั้งขึ้น ดําเนินการภายใต(การ
กํากับดูแลของคณบดี/ผู(อํานวยการ โดยจะจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ด(าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด(านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
2. ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ
4. ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงาน
3.2.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให(คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุ มภายในโดยการบริ ห ารป5 จจั ย และควบคุ มกิ จ กรรม รวมทั้งกระบวนการดํา เนิน งานต& างๆ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง การบรรลุ เ ป4 า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตามยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย นั้น คณะทํางานวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให(มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุป5จจัยความ
เสี่ยงให(ทุกหน&วยงานในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วถึง
2. การบริ ห ารความเสี่ ย งจะต( องครอบคลุ มทุ กระดั บ และทุกหน& วยงานในมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งที่ มี
สาเหตุ จากป5จ จัยภายในและภายนอก เพื่อช&วยให( องคกรสามารถดําเนินงานอย&างมี ประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
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และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. ให(มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
5. ให(มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช(เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. ให(นําระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเปนส&วนหนึ่งของการทํางาน จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
และเปนส&วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย
7. ให(มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย&างสม่ําเสมอ
และนําไปปรับปรุงการทํางานในปFถัดไป
3.3 โครงสร8างการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร กําหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต&งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคําสั่งที่ 150 /2556 เรื่อง แต&งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ย งและคณะกรรมการควบคุ มภายใน คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา
ประจํ าปF งบประมาณ 2557 ตามเกณฑการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัด การภาครั ฐ (PMQA) หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร SPP4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากร การบริหารที่สําคัญให(เพียงพอ เพื่อนําไปสู&การปฏิบัติให(
บรรลุ เป4 า หมายตามเป4 า ประสงคเชิ งยุ ทธศาสตร และเกณฑการประกั น คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาองคที่ 7 ตัวบ&งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให(คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป4องกัน
หรือมีแผนรองรับ เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให(เกิดเรื่องร(ายแรงไว(ล&วงหน(า และดําเนินการได(ตาม
แผนสามารถควบคุมหรือป4องกันเหตุการณร(ายแรง มีความรุนแรงลดน(อยลง นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แห&งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ให(คณบดีเปน
ผู(บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ จึงแต&งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีรายนามดังต&อไปนี้
1. นางสาวสุวนิตย
2. นายชัยยศ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ
4. นางสาวสิอร
5. นางสาวพัชราภร
6. นางสาวกาญจนา
7. นางสาวกัตติกมาส
โดยมีหน(าที่

รุ&งราตรี
เดชสุระ
กันสุยะ
หาสาสนศรี
พูลบุญ
เงินอ&อน
กิ่งแก(ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- 17 1. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และป5จจัยที่ส&งผลกระทบหรือสร(างความล(มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป4าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง โดยระบุป5จจัยที่
ครอบคลุมด(านต&างๆ ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.2 ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
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 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
1.7 อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร(างความรู(ความเข(าใจ
ให(กับบุคลากรทุกระดับในด(านการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการแก(ไขลดหรือป4องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นอย&างเปนรูปธรรม
3. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดข(อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปFถัดไป

- 18 บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.1

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจะต(องมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช(
ในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต&อการบรรลุวัตถุประสงคของงการดําเนิน
ภารกิจและการบริหารจัดการขององคกร ตามสภาพแวดล(อมขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนว
ทางการควบคุม เพื่อป4องกันหรือลดความเสี่ยงให(อยู&ในระดับที่ยอมรับได( ซึ่งกระบวนการดังกล&าวนี้จะสําเร็จได(
ต(องมีการสื่อสารให(คนในองคกรมีความรู( ความเข(าใจในทิศทางเดียวกัน โดยได(กําหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เปน 6 กระบวนการ ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคของหน&วยงาน เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของ
แผนงาน
2. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ที่มีผลเสียต&อการบรรลุวัตถุประสงค โดยต(องระบุ
ได(ด(วยว&าเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได(อย&างไร
3. การประเมิ น ความเสี่ ย ง เปนการวิ เ คราะหความเสี่ ย ง และจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ได(กําหนดไว( ทําให(การตัดสินใจจัดการกับความ
เสี่ยงเปนไปอย&างสะสม
4. การจัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให(ลดลง ให(อยู&ในระดับที่ยอมรับได( สามารถปฏิบัติได(จริง
และควรต(องพิจารณาถึงความคุ(มค&าในด(านค&าในด(านค&าใช(จ&ายและต(นทุนที่ต(องใช(ลงทุนที่ต(องใช(ลงทุนในการ
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะได(รับ
5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําปFต&อ
คณะทํางานวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให(มั่นใจว&าองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปอย&างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต(องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง
(Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได(จริงและอยู&ในระดับที่ยอมรับได(
หรือต(องจัดหามาตรการ เพื่อให(ความเสี่ยงที่เหลืออยู&มีการจัดการ (Residual Risk) อยู&ในระดับที่ยอมรับได(
และให(องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอย&างต&อเนื่อง
6. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เปนการรายงานและการควบคุม
ภายในจากผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได(ดําเนินการ
ทั้งหมดตามลําดับให(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และให(ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง

- 19 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนกระบวนการที่ประกอบด(วย การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององคกร สําหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ(มค&าใน
การดําเนินการควบคุมต&อไป
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการจัดตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.1.1 การระบุความเสี่ยง
เพื่อให(การระบุความเสี่ยง ที่จะก&อให(เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบหรือทําให(
การดําเนินงานไม&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเป4าหมายขององคกร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และ
การดําเนินงานไม&ด(านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จึงจําแนกได(เปน 6 ด(าน ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาองคประกอบที่ 7 ตัวบ&งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
1. ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร หรือกลยุทธขององคกร
2. ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงาน เช&น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
3. ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
4. ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ
4.1.2 การวิเคราะหความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบต&อการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จะต(องพิจารณาระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact : I) การ
เกิดความเสี่ยงนั้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ตามสูตร D = L x I
การวิเคราะหความเสี่ยงได(มีกําหนดประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง และ Risk
Matrix เพื่อให(หน&วยงานภายในใช(เปนแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
และ 4.2 ตามลําดับ
ตาราง 4.1 ระดั บ โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณต& า งๆ (Likelihood) เชิ ง ปริ ม าณ กํ า หนดเกณฑไว(
5 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต^างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
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

- 20 ตารางที่ 4.2 ระดั บ โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณต& า งๆ (Likelihood) เชิ ง คุ ณ ภาพ กํ า หนดเกณฑไว(
5 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต^างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
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
ตารางที่ 4.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร(อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพยสิน อย&างมหันต/การบาดเจ็บถึง
ชีวิต
4
รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร(อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพยสินอย&างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไม&สามารถทํางานได(
3
ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร(อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพยสิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน
2
น(อย
เกิดความเสียหาย ร(อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพยสิน พอสมควร/ได(รับบาดเจ็บอย&าง
รุนแรง
1
น(อยที่สุด เกิดความเสียหาย ร(อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม /กระทบต&อชื่อเสียง ทรัพยสินเล็กน(อย/ได(รับบาดเจ็บแต&ไม&
รุนแรง
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ผลกระทบของความเสี่ยง

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มีการกําหนดเกณฑไว( 4 ระดับ แสดง Risk Matrix สําหรับวัด
ระดับของความเสี่ยง ได(แก& สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน เปน 4 ระดับดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง

ต่ํา

4.1.3 การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเปนการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย
ผู(บริหารของหน&วยงาน พิจารณาเลื อกวิธี การจั ดการกับเหตุการณความเสี่ย งที่จะเกิดขึ้ นโดยผู(บริห ารของ
หน&วยงาน พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูง
1. ศึกษาความเปนไปได(และค&าใช(จ&ายของแต&ละทางเลือก
2. วิเคราะหถึงผลได(ผลเสียของแต&ละทางเลือก
2.1 ผลได( คือผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใช(ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น
ในทันทีหรือในระยะยาว
2.2 ผลเสีย ได(แก& ต(นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงอาจ
เกิดขึ้นได(ในอนาคตซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้
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TRANSFER
TERMINATE
การหลีกเลี่ยง/การ
ยกเลิกความเสี่ยง
AVOID

การกระจายหรือการ
ถ^ายโอนความเสี่ยง
SHARE

TAKE
การยอมรับความ
เสี่ยง ACCEPT

การลด/การควบคุม
ความเสี่ยง
CONTROL

TREAT
ภาพที่ 4.1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบ&งได( 4 แนวทางหลัก คือ
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take , Control) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได(ภายใต(
การควบคุมที่มีอยู&ในป5จจุบันซึ่งไม&ต(องดําเนินการใดๆ
2. การลด/การความคุมความเสี่ยง (Treat , Control) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได(แต&ต(องมี
การแก(ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู&ในป5จจุบัน เพื่อให(มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช&น การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานการจัดทําคู&มือการปฏิบัติงาน เปนต(น
3. การกระจายหรือถ&ายโอนความเสี่ยง (Share , Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให(ผู(อื่นได( เช&น การจ(างเหมาบุคคลภายนอกมาจัดการในงานบางอย&างแทน เช&น งานรักษาความปลอดภัย เปน
ต(น
4. การหลีกเลี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง (Avoid , Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม&สามารถ
ยอมรับและต(องจัดการให(ความเสี่ยงนั้นไปอยู&นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ&ม
นี้ เช&น การหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก&อให(เกิดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
หรืองาน/กิจกรรมลง
4.1.4 การกําหนดกิจกรรมควบคุม : กําหนดแผนการควบคุม
นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต&างๆ ที่กําหนดขึ้นเปนกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงและทําให(การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ต(องคํานึงถึงสิ่งต&างๆ ต&อไปนี้
1. ภายใต(แนวทางต&างที่เลือกนั้น จะประกอบไปด(วยกิจกรรมต&างๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อที่จะ
ตอบสนองต&อความเสี่ยง

- 23 2. กิจกรรมควบคุมจะต(องประกอบด(วยความคิดริเริ่มสร(างสรรคใหม&ๆและกิจกรรมที่ช&วย
ลดความน&าจะเปนที่เหตุการณเปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณได(เกิดขึ้น การ
กําหนดโครงการ แผนงาน งาน/กิ จกรรม ครอบคลุมการดําเนิ นงานในทุกๆ ด(านตามพันธกิ จเพื่อให(บรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
3. กําหนดตัวผู(รับผิดชอบในแต&ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะหต(นทุน
และผลประโยชนของงาน/กิจกรรม ซึ่งประกอบด(วยค&าใช(จ&ายสําหรับงาน/กิจกรรมและระดับความเสี่ยงที่
คงเหลือจากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นด(วย
4.1.5 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให(มั่นใจว&าการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุ มภายในเปนไปอย& า งมี ป ระสิ ทธิภ าพสามารถตอบสนองต& อการเปลี่ ยนแปลงให(ทัน กาลโดย
กําหนดให(มีการติดตามผลเปนทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปF เพื่อการติดตามผลในระหว&างการปฏิบัติ
คณะทํางานโดยให(เปนการติดตามที่รวมอยู&ในการดําเนินงานต&างๆ ตามปกติของหน&วยงานและเมื่อการติดตาม
ผลพบสิ่งที่อาจจะก&อให(เกิดผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให(ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
จะต(องมีการรายงานความผลการจัดการความเสี่ยงให(ผู(บริหารทราบ
4.1.6 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และหน&วยงานที่เกี่ยวข(อง
จัด ทํ ารายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต& อที่ป ระชุ มคณะกรรมการภายในหน& ว ยงานเปนรายไตรมาสและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต&อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต&อครั้ง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร
4.2.1 ความเสี่ยงด8านกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนําไปปฏิบัติที่ไม&เหมาะสม หรือไม&สอดคล(องกับ
ป5จจัยต&างๆ ทั้งที่เปนป5จจัยภายในและภายนอก
4.2.2 ความเสี่ยงด8านกระบวนการ (Process risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
ตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงป5จจัยที่เกี่ยวข(องกับกระบวนการ ด(านบุคลากรที่ปฏิบัติ และด(านการ
บริหารงานการเงินและพัสดุ ซึ่งจะส&งผลกระทบต&อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
4.2.3 ความเสี่ยงด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Risks) เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
การบริหารจัดการสารสนเทศที่ไม&เปนระบบ ตลอดจนการไม&ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศให(เปนป5จจุบัน

- 24 สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขั้นตอนที่ 1

ระบุความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงคของหน&วยงาน

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะหความเสี่ยง (วัดระดับความเสี่ยง) โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3

พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T)

ขั้นตอนที่ 4

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสีย่ ง

ขั้นตอนที่ 6

รายงานผลต&อคณะกรรมการประจําคณะและรายงานต&อมหาวิทยาลัย

แผนผังที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยงประจําปrงบประมาณ 2557
1. ความเสี่ยงด8านยุทธศาสตรหรือกลยุทธ (Strategic Risk)
1.1 เพื่อให(คณะครุศาสตรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 เพื่อให(ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช(เปนข(อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู(บริหารได(
พันธกิจ
ความเสี่ยง
ป2จจัยเสี่ยง
ระดับความ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
ผู8รับผิดชอบ
หลัก
เสี่ยง
1. ด8านการผลิตบัณฑิต
1. การพัฒนานักศึกษาที่
นักศึกษาขาดความรู(ความ
สูงมาก
คณะครุศาสตรมีการจัด
31 ม.ค. 2557
คณะครุศาสตร
ส&งเสริมผลการเรียนรู(ตาม
เข(าใจเกี่ยวกับโทษและพิษ
2x5=10
กิจกรรมเสริมสร(างคุณธรรม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ภั ย ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด ถู ก
และจริยธรรม โดยมีการ
ระดับอุดมศึกษาด(านการ
ชักชวนจนขาดสติยั้งคิด
อบรมให(ความรู(เกี่ยวกับโทษ
เสริมสร(างคุณธรรมและ
และพิษภัยของยาเสพติด
จริยธรรม
และกิจกรรมตรวจสารเสพ
ติด ให(กับนักศึกษาทุกคน
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พันธกิจ
ความเสี่ยง
ป2จจัยเสี่ยง
หลัก
2. ด8านพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ จํานวนอาจารยประจําที่
บุ ค ลากรด( า นผลงานทาง ดํารงตําแหน&งทางวิชาการ
วิชาการ
ยังไม&ผ&านเกณฑของสกอ.

ระดับความ
เสี่ยง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

ผู8รับผิดชอบ

สูง
3x4=12

- คณะครุศาสตรกําหนดให( 30 กันยายน 2557
การพั ฒ นาศั ก ยภาพด( า น
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
- คณะครุศาสตรจัดให(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 รที่ มี พี่ เ ลี้ ย ง คอ ย
ช&วยเหลืออย&างสม่ําเสมอ

คณะครุศาสตร

สูง
3x3=9

คณะครุศาสตรส&งเสริมให(มี
งบประมาณในการตีพิมพ
เผยแพร&งานวิจัยและพัฒนา
วารสารครุศาสตรกรุงเก&าให(
มี peer review

คณะครุศาสตร

2. ด8านการวิจัย

1. งานวิจัยหรือบทความวิจัย
ของคณาจารยมี ก ารตี พิ ม พ
เผยแพร& แ ละเปนไปตาม
ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

งานวิจัยหรือบทความวิจัย
ของคณาจารยไม&ได(รับการ
ตีพิมพในระดับชาติ/
นานาชาติ

30 กันยายน 2557
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2. ความเสี่ยงด8านบุคลากรและความเสี่ยงด8านธรรมาภิบาล
2.1 เพื่อพัฒนาให(บุคลากรให(มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑ
2.2 เพื่อให(การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตรเปนไปอย&างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
ความเสี่ยง
ป2จจัยเสี่ยง
ระดับความ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
หลัก
เสี่ยง
1. ด8านบุคลากร
1. เพื่อการบริหารจัดการและ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
สูงมาก
- จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า 30 กันยายน 2557
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย&าง อาจารยประจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ 3x4=12 บุคลากร
มีประสิทธิภาพ
ปริ ญ ญาเอกไม& เปนไปตาม
- ส&งเสริมให(อาจารยไป
เกณฑที่สกอ.กําหนด
ศึ ก ษาต& อ ทั้ ง ในและนอก
เวลาราชการ

ผู8รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร
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3. ความเสี่ยงด8านทรัพยากร
3.1 เพื่อให(บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑ
3.2 เพื่อให(การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตรเปนไปอย&างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
ความเสี่ยง
ป2จจัยเสี่ยง
ระดับความ
หลัก
เสี่ยง
1. ด8านระบบข8อมูลสารสนเทศ
1. ข(อมูลสารสนเทศที่ช&วยใน การนํ าข( อมู ล สารสนเทศที่ ปานกลาง
การวางแผนและตัดสินใจยัง ไม& เ ปนระบบ ไม& ถู ก ต( อ ง
2x3=6
ไม&เปนระบบ
ไม&สามารถ หรือไม&เปนป5จจุบันไปใช(ใน
นํามาใช(งานได(ทันที
การวางแผนและตั ด สิ น ใจ
จะทํ า ให( ก ารวางแผนและ
การตั ด สิ น ใจคลาดเคลื่ อ น
และล&าช(า

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

- แต&งตั้งคณะกรรมการ 30 กันยายน 2557
ดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด ทํ า และ
ดูแลระบบข(อมูลสารสนเทศ
- จั ด ทํ า ระบบข( อ มู ล
สารสนเทศโดยต( อ งมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง/ตรวจสอบข( อ มู ล
ในระบบทุ ก สั ป ดาหหรื อ
เดือนละไม&น(อยกว&า 3 ครั้ง

ผู8รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

29

ภาคผนวก

30
สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

หน8า

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1.3 เป4าหมาย
1.4 ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
1.5 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง

1
2
2
2
3

1.1 ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตร
1.2 โครงสร(างการบริหารงานของหน&วยงาน
1.3 ปรัชญา
1.4 วิสัยทัศน
1.5 ปณิธาน
1.6 ค&านิยมองคกร
2.7 อัตลักษณ
2.8 เอกลักษณ
2.9 นโยบาย
2.10 พันธกิจ
2.11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

8
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12

3.1 แนวทางบริหารความเสี่ยง
3.2 กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3.3 โครงสร(างการบริหารความเสี่ยง

14
16
17

4.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร

19
24

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปFงบประมาณ 2557
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บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5
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คํานํา
แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปFงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ครุศาสตร ให(เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว(อย&างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามพันธกิจของ
องคกร รวมทั้งเพื่อให(ผู(บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร มีความรู( ความเข(าใจในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติได(อย&างมีประสิทธิภาพและต&อเนื่อง ยั่งยืน หวังเปนอย&างยิ่งว&าแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะครุศาสตร ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนต&อผู(บริหาร และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน และใช(ถือปฏิบัติต&อไป

ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร

