
1 

 

แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ 2558 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



2 

 

แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการจัดการการศึกษา  และการสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีระบบการจัดการที่มี  

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือน ามาบริหารภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ
คณะซึ่งมีความส าคัญยิ่งในการผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้  ควร
ที่จะน าเสนอประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงล าดับต้นๆ  ของคณะ  

ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ให้
ค าปรึกษา  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในครั้งนี้  คณะผู้จัดท าหวังว่า
แผนบริหารความเสี่ยงเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าพาให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
  
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างองค์ความรู้ระดับสากล 
ขยายผลสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ” คณะครุศาสตร์ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและนิสิตนักศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
“สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ” 
 
 
 
มุ่งเป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมี
มาตรฐานสากล 
 
 
 
1. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
1. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้ได้ครูที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข 
2.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3.  เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็งและสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่น
หลัง 
5.  ส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์  
 

ปรัชญา 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ 
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สีแสด 
 
 
 
 
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา สามารถน า
ความรู้สากลไปปรับประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัย การสื่อสาร การถ่ายทอด
ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตลอดจนมีทักษะทางสังคม มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 
 
ทักษะ ภาษา การสื่อสารและจิตสาธารณะ

สีประจ าคณะครุศาสตร ์

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
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รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและ 
 การประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนิสิต 
นักศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนและนโยบาย
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

บัณฑิตศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

หลักสตูรและการสอน 
ภาษาอังกฤษ     
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานคณบด ี

งานเลขานุการ 

งานธุรการ 

งานการเงิน บัญชี    
และพัสด ุ

งานฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ 

งานโสตทัศนูปกรณ ์
งานห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคร ู

ศูนย์การเรียนรู ้
ฝ่ายฝึกอบรม 

ครุศาสตรบัณฑติ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา 

ศิลปกรรมศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

นาฏยศิลป์ศึกษา 

พลศึกษาฯ
นันทนาการ 
 
 

การประเมินผลและ

วิจัยทางการศึกษา 

เทคโนโลยีสื่อสาร

การศึกษา  

จิตวิทยา 

การบริหารการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อการ 

ศึกษา 

 

หลักสูตร 4 ป ี หลักสูตร 5 ป ี

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร คณะครุศำสตร์ 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย

องค์ประกอบ  ดังนี ้
1. โครงสร้างการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการก าหนดผู้รบัผิดชอบ 
3. กระบวนการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 
1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ ส านัก สถาบัน  ดังนี้ 

1.1 ระดับมหาวิทยาลัย  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองอธิการบดี 
เป็นประธาน คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และหัวหน้าส านักงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ 
ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1.2 ระดับคณะ ส านัก สถาบัน  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/ส านัก  
สถาบัน ประกอบด้วย คณบดี หรือ ผู้อ านวยการ เป็นประธาน  ผู้แทนภาควิชา เป็นกรรมการ  ด าเนินการภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณบดี/ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
แผนภูมิ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

อธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
คณะ /สถาบัน /ส านัก 
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2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 2.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

       เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  โดยการบริหารการควบคุมภายใน  ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลด
มูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า ) ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

3. ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ย งและการ
ควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี 
5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 
2.2 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย 

 และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ควบคุมได้  
และตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง  และระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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2.3  หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หลักของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมแต่ละระดับ  มีดังต่อไปนี้ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับสูง - ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 

- ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอ านวยการ - อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินงาน

จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
- ควบคุม และก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจการจัดตั้งองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักและตามค าของบประมาณ 
- อ านวยการเสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินการ
ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง - ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
- จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
- จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์บริหารความเสี่ยง  
- ติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอ านวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง 

ผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่ม/หน่วย/ฝ่าย - ศึกษาท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยง 
- ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ตามแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดความรู้  ความเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนด 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 5 กระบวนการ ดังนี้ 
1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
2) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
3) การประเมินความเสี่ยง 
4) การตอบสนองความเสี่ยง 
5) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย ภาษา การบริการวิชาการ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึกสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
  

2) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง  
เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุม           

ทุกพันธกิจ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงย่อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้
คณะได้ด าเนินการดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
5) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก 
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3) การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย  4  
ขั้นตอน  คือ 

3.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
       เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์
ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 

3.1.1  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิด
ความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
ก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4)                 
ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)    

      3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่งอาจ
เกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับ
องค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก 
(1)    

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และน้อย 

 
 

ภาพระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 
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4) การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาเลือกวิธีการจัดการ การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

1) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  

2) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่นการหยุดด าเนินงาน หรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ 
 

5. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
 นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ใช้วิธีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการ หรือใช้วิธีการประเมินแยกต่างหากมุ่งเน้นโดยตรงที่
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และท าให้มีโอกาสได้พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
โดยการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน (มบส.1) 

 
 เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (มบส.2) 

 
 การตอบสนองความเสี่ยง (มบส.3) 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

                                                     การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน                                                มบส.1                                                                         
เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

 กลยุทธ์หลักท่ี 1  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทาง
วิชาการ 

       เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพสู่สังคม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 

วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.การสนับสนุน ส่งเสริม 
และพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนและ
กระบวน การผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

1.คณะมีการสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอน
และกระบวน การผลิต
บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.1คุณภาพของบัณฑิต เพราะ
นิสิตมีจ านวนมาก สง่ผลต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่นสิ่งอ านวยความสะดวก 
ห้องเรียน  เป็นต้น (A) 

1.1 บัณฑิตขาดคุณภาพตาม
มาตรฐาน (A1) 
 

5 5 25 1 

1.2การก ากับดูแลจากหน่วยงาน 
เช่นคุรุสภา สกอ. ที่มีกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัต ิ(B) 

1.2การจัดการเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุรุ
สภาที่ก าหนด เช่นผู้เรียน ไม่
เกิน 30 คนต่อห้องเรียน และ
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต 
(B1) 

5 5 25 1 

1.3 คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร  
(ปัจจัยภายนอก) (C) 

1.3 หลักสูตรที่เปิดไม่ได้รับ
การรับรองจากคุรุสภา (C1) 

1 5 5 6 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

   มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
     กลยุทธ์หลักท่ี 2  การสร้างเสริมประสบการณ์  คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต  
      เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะ  ประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิต และศักยภาพ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 

วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.การสร้างเสริมประสบการณ์  
คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต
ของบัณฑิต 

1.กระบวนการเสริมสร้าง
ประสบการณ์  คุณธรรมและ
พัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 

1.บัณฑิตขาดคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์
ต่อวิชาชีพ (D) 

1.นิสิตขาดคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อ
วิชาชีพ เนื่องจากเข้าร่วม
โครงการการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมหรือกิจกรรมได้
ไม่ทั่วถึงและไม่สม่ าเสมอ 
(D1) 
 
 
 

4 4 16 2 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

มบส.1 
 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

 กลยุทธ์หลักท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร 
 เป้าประสงค์  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/           

ด้านของงานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์
และบุคลากร 

1.การเสริมสร้างคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของ
อาจารย์และบุคลากร 
ให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา 
ทั้งด้านคุณวุฒิ และต าแหน่ง
วิชาการ 

1.1คณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสกอ. และ  
สมศ. (E) 

1.1อาจารย์บรรจุใหม่มี  
จ านวนมากทีม่ีคุณสมบัติ
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
จะขอต าแหน่งวิชาการ  
(E1) 

4 3 12 3 

1.2อาจารย์ขาดการ
ชี้แนะและแรงจูงในการ
ท าผลงานวิชาการ (F) 

1.2อาจารย์ที่ครบเกณฑ์
ไม่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ 
(F1) 

 3  3 9 4 

2.การพัฒนาคุณภาพอาจารย์
และ บุคลากรให้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.คณะมีการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และ บุคลากรให้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1การปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(G) 
 

2.1คณาจารย์ บุคลากร
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (G1) 
 

1 5 5 6 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

มบส.1 
 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือความเป็นเลิศตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1.เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
หลักการปฏิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้เป็นบรรทัดฐาน
ด้านการปฏิบัติราชการ 
วินิจฉัย ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

1.การปฏิบัติผิด
กฎระเบียบหลักการ
ปฏิบัติราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในเชิงการ
ป้องกันและแก้ปัญหา 
(H) 

1.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 
(H1) 

2 4 8 5 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

มบส.1 
 
 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 2  การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร การให้บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1.จัดหาอุปกรณ์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การ
บริหารการเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

1.เพ่ือให้การบริหารจัดการ
งบประมาณของคณะครุ
ศาสตร์มีประสิทธิภาพ 

1.การขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารด้าน
การเงินและ
งบประมาณ (I) 
 
 
 
 

1.ความล่าช้าด้านการเงิน
และงบประมาณ (I1) 

2 4 8 5 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

มบส.1 
 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 3  การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
 เป้าประสงค์    บุคลากรและนิสิตมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

การสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมและ
บริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
นิสิตและบุคลากร 

1.มีการสนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม
และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่นิสิตและบุคลากร 

1.นิสิตจ านวนมากท าให้
ทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอ (J) 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทรัพยากร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอกับความต้องการ 
และจ านวนนิสิต (J1) 

3 3 9 4 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

หมายเหตุ 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

คุณภาพของบัณฑิต เพราะนิสิตมีจ านวนมาก ส่งผลต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นสิ่งอ านวยความ
สะดวก ห้องเรียน  เป็นต้น (A) 

บัณฑิตขาดคุณภาพตามมาตรฐาน (A1) 
 

การก ากับดูแลจากหน่วยงาน เช่นคุรุสภา สกอ. ที่มีกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ (B) 

การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุรุสภาที่ก าหนด เช่นผู้เรียน ไม่เกิน 30 คนต่อ
ห้องเรียน และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (B1) 

คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร  (ปัจจัยภายนอก) (C) หลักสูตรที่เปิดไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (C1) 
บัณฑิตขาดคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ (D) นิสิตขาดคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ เนื่องจากเข้าร่วมโครงการการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือกิจกรรมได้ไม่ทั่วถึงและไม่สม่ าเสมอ (D1) 
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. และ สมศ. (E) 

อาจารย์บรรจุใหม่มี จ านวนมากที่มีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจะขอต าแหน่งวิชาการ (E1) 

อาจารย์ขาดการชี้แนะและแรงจูงในการท าผลงานวิชาการ (F) อาจารย์ที่ครบเกณฑ์ไม่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (F1) 
การปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ (G) คณาจารย์ บุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (G1) 
การปฏิบัติผิดกฎระเบียบหลักการปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความ
เสียหายและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในเชิงการป้องกันและ
แก้ปัญหา (H) 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ(H1) 

การขาดประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ (I) ความล่าช้าด้านการเงินและงบประมาณ (I1) 
นิสิตจ านวนมากท าให้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอ (J) 

ทรัพยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอกับความต้องการ และจ านวนนิสิต (J1) 
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แผนบริหารความเส่ียง คณะครุศาสตร์ 2558  
 

มบส.2 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 
 
 

 
 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โอกาสที่จะเกิดความสี่ยง 

 

C1, G1    A1,B1 

 I1 , H1  D1  

  F1, J1 E1  

     

     

 

  

 

สูงมาก 

ปานกลาง 

ต่ า 
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มบส.3 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

 กลยุทธ์หลักท่ี 1  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทาง
วิชาการ 

       เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพสู่สังคม 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/     
ด้านของงานที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.การสนับสนุน ส่งเสริม 
และพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
และกระบวน การผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 

1.คณะมีการสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียน
การสอนและกระบวน 
การผลิตบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1คุณภาพของบัณฑิต 
เพราะนิสิตมีจ านวนมาก 
ส่งผลต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
ห้องเรียน  เป็นต้น (A) 

1.1บัณฑิตขาดคุณภาพตาม
มาตรฐาน (A1) 
 

1.การจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิต 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  

 

1.2การจัด
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดฝี่าย
วิชาการ และสาขาวิชา 

1.2การก ากับดูแลจาก
หน่วยงาน เช่นคุรุสภา 
สกอ. ที่มีกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ (B) 

1.2การจัดการเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุรุ
สภาที่ก าหนด เช่นผู้เรียน ไม่
เกิน 30 คนต่อห้องเรียน 
และสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นิสิต (B1) 

1.2จัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดฝี่าย
วิชาการ และสาขาวิชา 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/     

ด้านของงานที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.3คุรุสภาไม่รับรอง
หลักสูตร  (ปัจจัย
ภายนอก) (C) 

1.3หลักสูตรที่เปิดไม่ได้รับ
การรับรองจากคุรุสภา (C1) 

1.3จัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดฝี่าย
วิชาการ และสาขาวิชา 

 
 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
     กลยุทธ์หลักท่ี 2  การสร้างเสริมประสบการณ์  คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต  
      เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะ  ประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิต และศักยภาพ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/    
ด้านของงานที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.การสร้างเสริม
ประสบการณ์  คุณธรรม
และพัฒนาทักษะชีวิต
ของบัณฑิต 

1.กระบวนการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์  
คุณธรรมและพัฒนา
ทักษะชีวิตของบัณฑิต 

1.บัณฑิตขาดคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อ
วิชาชีพ(D) 

1.1นิสิตขาดคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อ
วิชาชีพ เนื่องจากเข้าร่วม
โครงการการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมหรือกิจกรรมได้ไม่
ทั่วถึงและไม่สม่ าเสมอ (D1) 

1.1การจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ และ
สาขาวิชา 
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มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์หลักท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร 
 เป้าประสงค์  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/     

ด้านของงานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง             
ที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ    ความ

เสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของ
อาจารย์และบุคลากร 

1.การเสริมสร้างคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของ
อาจารย์และบุคลากร 
ให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา 
ทั้งด้านคุณวุฒิ และต าแหน่ง
วิชาการ 

1.1คณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสกอ. และ 
สมศ. (E) 

1.1อาจารย์บรรจุใหม่มี 
จ านวนมากที่มีคุณสมบัติ
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
จะขอต าแหน่งวิชาการ 
(E1) 

1.1การจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ผลักดันให้คณาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่ง 

30 กันยายน 
2558 คณบดี รอง
คณบดฝี่ายวิจยั
และประกัน
คุณภาพ 

 

1.2อาจารย์ขาดการ
ชี้แนะและแรงจูงใน
การท าผลงานวิชาการ 
(F) 

1.2อาจารย์ที่ครบเกณฑ์
ไม่ได้รับการพัฒนา
คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ (F1) 

1.2การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรที่เป็นรูปธรรม 
เช่นการสนับสนุนทุนวิจัย 
การให้ทุนการศึกษา/การ
เรียนต่อ 

30 กันยายน 
2558 คณบดี รอง
คณบดฝี่ายวิจยั
และประกัน
คุณภาพ 

2.การพัฒนาคุณภาพอาจารย์
และ บุคลากรให้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.คณะมีการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และ บุคลากรให้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1การปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (G) 

2.1คณาจารย์ บุคลากร
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (G1) 

2.1การให้ความรู้และ
อบรมอาจารย์และ 
บุคลากรให้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

30 กันยายน 
2558 คณบดี 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและประกัน
คุณภาพ รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 

2.2จัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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มบส.3 
 
 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือความเป็นเลิศ
ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1.เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
หลักการปฏิบัติราชการ
ส าหรับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2.เป็นบรรทัดฐานด้านการ
ปฏิบัติราชการ วินิจฉัย ปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.การปฏิบัติผิด
กฎระเบียบหลักการ
ปฏิบัติราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในเชิงการ
ป้องกันและแก้ปัญหา 
(H) 

1.1บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ(H1) 

1.ส่งบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2.จัดหาระเบียบและ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 
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มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 2  การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร การให้บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/        

ด้านของงานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ    
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.จัดหาอุปกรณ์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้การบริหารการเงิน
และงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

1.เพ่ือให้การบริหารจัดการ
งบประมาณของคณะ        
ครุศาสตร์มีประสิทธิภาพ 

1.การขาด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารด้านการเงิน
และงบประมาณ (I) 

1.1ความล่าช้าด้าน
การเงินและงบประมาณ 
(I1) 

1.จัดหาเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ความเหมาะสมมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ 

30 กันยายน 2558 
คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
นโยบาย 
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มบส.3 
 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลักท่ี 3  การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
 เป้าประสงค์   บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/      

ด้านของงานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ     
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.การสนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
สภาพแวดล้อมและบริการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
นิสิตและบุคลากร 

1.คณะมีการสนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อมและบริการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
นิสิตและบุคลากร 

1.นิสิตจ านวนมากท า
ให้ทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอ (J) 

1.ทรัพยากร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และจ านวน
นิสิต (J1) 

1.1จัดสรร
ทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกของนิสิต
เพ่ิมข้ึน 

ปีการศึกษา 
2558 
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 

1.2.การจัด
ห้องปฏิบัติการแต่
ละสาขาวิชา 
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ระดับโอกาส  (Likelihood) 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินใจ 
 

 
คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

5 มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเกือบทุกครั้ง (บ่อยมาก) 
4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย (บ่อย) 
3 มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ปานกลาง) 
2 มีโอกาสเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (ไม่บ่อย) 
1 มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือกรณียกเว้น (นาน ๆ ครั้ง) 

 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

 

ระดับ คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

ต่ ามาก 1-2 ระดับท่ียอมรับได้ 

ต่ า 3-4 ระดับท่ียอมรับได้ 

ปาน
กลาง 

5-9 ระดับท่ียอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

สูง 10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 
5 กระทบต่อความเชื่อถือของคณะ/ มีความเสียหายเป็นอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการน้อยมาก 

4 กระทบต่อความเชื่อถือของคณะ/ มีความเสียหายมาก/ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการน้อย 

3 กระทบต่อความเชื่อถือของคณะ/มีความสูญเสียปานกลาง/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการปานกลาง 

2 กระทบต่อความเชื่อถือของคณะน้อย/ มีความสูญเสียน้อย/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่อนข้างมาก 

1 กระทบต่อความเชื่อถือของคณะน้อยมาก/ มีความสูญเสียน้อยมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาก 
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ตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง   
ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมำณ 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมำณ 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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ตัวอย่าง  ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 

2 นอ้ย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 
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ตัวอย่าง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact)   เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด บัณฑิตไม่มีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพด้อยกว่ามาตรฐาน จ านวนที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  และไม่ตรงกับ
ความต้องการของนายจ้าง อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  

4 ค่อนข้างรุนแรง บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม แต่คุณภาพด้อยกว่ามาตรฐาน จ านวนที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และไม่ตรงกับ
ความต้องการของนายจ้างรวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  

3 ปานกลาง บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน แต่จ านวนที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และไม่ตรงกับ
ความต้องการของนายจ้างรวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  

2 น้อย บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน จ านวนที่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย  แต่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของนายจ้าง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  

1 น้อยมาก บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน จ านวนที่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย  และตรงกับ
ความต้องการของนายจ้าง แต่การใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  

 

 
 

ที่มา: ประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ .(2557).  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.   มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  29 เมษายน 2557.  
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