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คำนำ 
 
 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  
ในทุกประเด็นขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงินและภาพลักษณ์ขององค์กร  
ซึ่งผู้บริหารจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจ ส่วนบุคลากรจะมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น
ถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง                
ที่สามารถควบคุมได้ด้วยมาตรการการกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดระดับหรือขนาดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือถ้าเป็นไปได้คือไม่เกิดขึ้น  
 สถาบันอยุธยาศึกษาหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าแผนบริหารความเสี่ ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้                  
จะเป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือป้องกันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้ด้วยมาตรการที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 
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แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   
หรือมีชื่อแรกตั้งคือศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อแรกตั้งสมัยที่มหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นวิทยาลัยครู) โดยเป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้การส่งเสริมสนับสนุน             
ในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยา    
ของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

สถาบันอยุธยาศึกษามีลักษณะเป็นเรือนไทยหมู ่ภาคกลางที ่โดดเด่นเป็นสง่าริมถนนปรีดีพนมยงค์                   
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่เคยเป็นราชธานีเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โดยมีร่องรอยของ                  
อารยธรรมและหลักฐานให้เห็นเด่นชัด จนกระทั ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม                     
เมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีชื่อเป็นทางการคือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบรวิาร 
(Historic City of Ayutthaya) สถาบันอยุธยาศึกษาตั ้งอยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                
กับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งและอาณาเขตคือ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์           
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๒ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

งานอยุธยาศึกษา 
หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมและ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายช่ือบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
1. รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

1.1 นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1.2 นางสาวสุภารัตน ์  ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1.3 นางกันยารัตน์  คงพร  รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ  รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1.5 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1.6 นางสาวเกษรา     ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

 2. รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน 
  2.1 นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  2.2 นางสาวสายรุ้ง  กล่ำเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  2.3 นางประภาพร  แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  2.4 นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  2.5 นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา 
  2.6 นางสาธิยา   รื่นชน  นักวิชาการศึกษา  
  2.7 นายพัฑร์   แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
  2.8 นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา 
  2.9 นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
  2.10 นางยุพด ี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  2.11 นางสายใจ   ขันธฤกษ์ คนงาน 
  2.12 นางอรุณ                       ชำนาญหมอ     คนงาน 

องค์ประกอบของแผนความเสี่ยง 
 การพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 
1. นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนำศาสตร์ของ
พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ปรัชญา 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

3. วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา          
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๔ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

4. พันธกิจ 
 1. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริ 

5. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาใน
ฐานะเมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

7. วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

8. ค่านิยม 
 ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 

9. สมรรถนะ 
 ๑. สมรรถนะหลัก สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภททุกตำแหน่ง 
 ๒. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน สมรรถนะของบุคลากรที่ขึ้นกับตำแหน่ง 
 ๓. สมรรถนะทางการบริหาร เฉพาะบุคลากรประเภทผู้บริหารเท่านั้น 

10. ข้อมูลบุคลากร 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรประเภทผู้บริหาร ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ และ

คนงาน มีจำนวนบุคลากร ๑8 คน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. มีภาพลักษณ์ที ่โดดเด่นในงานทำนุบำรุง
ศ ิลปว ัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงม ีเคร ือข ่าย      
ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง 

๑. บุคลากร และสถานที ่ไม ่เพียงพอ ทำให้               
การดำ เน ินก ิ จกรรมต ่ าง  ๆ  ของสถาบัน         
อาจไม่ครอบคลุมต่อการดำเนินงานด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ตามพันธกิจของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

๒. ม ีร ูปล ักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่น
ทางด้านภูมิปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ใน
เขตเมืองมรดกโลก 

๒. อาคารที่ตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาและอาคาร
หอศิลป์แห่งชาติจ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
ตั้งแยกจากกัน เป็นปัญหาในการบริหารจัดการ 
 

๓.  บ ุคลากรม ีความร ู ้  ความสามารถด ้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้ รวมถึงมีความพร้อม
ในการให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษา เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓. ขาดบุคลากรที ่มีความชำนาญเฉพาะด้าน                        
ในบางศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถขยายกรอบและ
คุณภาพการดำเนินงานให้ครอบคลุมต่อความ
คาดหวังของท้องถิ่นได ้
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สกอ. 
ทปอ .  แล ะจ ั ง ห ว ั ด ด ้ า น ก า รท ำน ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๒.  ได ้ ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

๒ .  แหล ่ ง งบประมาณภายนอก  ไม ่ เ ห็ น
ความสำคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เต ็มท ี ่  โดยไม ่ม ีความช ัดเจนในเร ื ่ องของ
งบประมาณและลักษณะของกิจกรรมที ่ขอ
งบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
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บทที่ ๒ 
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

  
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการ
ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อองค์กร โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
องค์กรซึ่งประมาณค่าไม่ได้  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน 
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการหนึ่งในการประกันคุณภาพของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ที ่ต ้องบูรณาการความเสี ่ยงควบคู ่ไปกับการดำเนินการอื ่น โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน               
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ 
 2. บ ุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาต้องตระหนัก  ให ้ความสำคัญ และมีส ่วนร ่วมใน                         
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 3. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 4. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจปกติที่ต้องปฏิบัติ 
 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
สถาบันอยุธยาศึกษามีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั ้นตอนและวิธีการ             

ในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอน
สำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
  3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
  8. การติดตาม (Monitoring) 
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ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับกำหนด
กรอบการบริหารความเสี ่ยง ให้ครอบคลุมกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในทุกมิติ ในทุกส่วน                     
ของงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมในแบบต่าง ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยต้อง
คำนึง  ถึงวิธีทำงานของบุคลากรในทุกตำแหน่ง หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร การบริหารงานและ                
การมอบหมายงานหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ตรงตามศักยภาพ  โดยต้องกำหนดร่วมกับบุคลากร                 
ในระดับท่ีลดหลั่นกัน ส่งผลให้เกิดความตระหนักและรับรู้ความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกคน 
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุม โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 
เพื ่อให้มั ่นใจว่าวัตถุประสงค์ที ่กำหนดนั ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  และความเสี ่ยง                  
ที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของค่าความเสี่ยงโดยรวม (Risk Appetite) ซึ่งต้อง
คำนึงถึงผลที ่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ หรือเป้าหมายที่ต ้องการให้บรรลุผลในระยะยาว                 
และค่าระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ (Risk Tolerance) โดยค่าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับค่าความเสี ่ยง
โดยรวม ซ่ึงหมายถึงค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในระดับที่ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงโดยรวมสามารถควบคุมได้ 
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์เป็นการระบุกระบวนการที่ต้องพิจารณาภาพรวมที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยง              
ในทุก ๆ ด้านที่มีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายในองค์กรและความเสี่ยง               
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (ประกอบด้วย สมรรถนะของบุคลากร งบประมาณ เวลา กระบวนการ
สารสนเทศ เทคโนโลยี ตลอดจนความรู ้ความเข้าใจ  ของบุคลากร และความร่วมมือกันที ่เป็นไป                        
ตามโครงสร้างการบริหารและการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ) และความเสี่ยงที่เกิด                     
จากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอก (ปัจจัยดังกล่าว มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่ วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น) 

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือการระบุเหตุการณ์เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน             
ซึ่งอาจดำเนินการด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดำเนินการ 
หรือกิจกรรม และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ได้รับการทบทวนในแบบรายบุคคลหรือรายทีม 
หรือประเด็นที่กังวล เพื่อนำมาวิเคราะห์ก่อนจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk 
Profile) 

นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี ่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที ่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั ่วไหล                      

ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที ่ไม่พึงประสงค์ซึ ่งอาจเกิดขึ ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้                    
การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งใน              
ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้                 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
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ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์
ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้น ๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั ้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C ) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี ่ยง และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ 
  ๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ 
๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 

๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 
   
  ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ  
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ รุนแรงที่สุด เก ิดความเส ียหาย ร ้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ

ดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๔ รุนแรงมาก เก ิดความเส ียหาย ร ้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการ
ดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพ
ไม่สามารถทำงานได้ 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๓ ปานกลาง เก ิดความเส ียหาย ร ้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการ

ดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

๒ น้อย เก ิดความเส ียหาย ร ้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการ
ดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

๑ น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อช ื ่อเส ียง 
ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

  
 ๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ  D = L x I 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์      
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้ งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพ่ือ              
ลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

๑. การควบคุมเพื ่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธ ีการควบคุม                      
ที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้าง
องค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ  (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนด
ขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ                   
การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม      
หรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศ
เกียรติคุณ เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงมีหลายวิธ ี และสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสม                       
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม                  
แนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงนั ้น ต้องคุ ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเส ี ่ยง                     
ทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี ่ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                     
มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกัน
ที ่จะยอมรับ เนื ่องจากไม่คุ ้มค่าในการจัดการ               
หรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วย             
วิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

๒. การลด/การควบคุมความเสี ่ยง   หมายถึง                
การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธี   
การทำงานใหม่ เพื ่อลดโอกาสที ่จะเก ิดความ
เส ียหาย หร ือลดผลกระทบที ่อาจจะเก ิดขึ้น                   
จากความเสี ่ยง ให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ เช่น    
การจ ัดอบรมพน ักงาน การจ ัดทำค ู ่ ม ือการ
ปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

๓. กระจายความเสี ่ยง หร ือโอนความเสี ่ยง 
หมายถึง กระจายหรือถ ่ายโอนความเส ี ่ยงให้
หน่วยงานอื ่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น                
การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง การจัดการ
กับความเสี ่ยงที ่อยู ่ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม                
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Advoidance 
(Advoid) 

Terminate 

 
ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารความเสี ่ยงจะช่วยให้ผู ้บริหารมีข้อมูลที ่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ ่งขึ้น                   
และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู ่รอดได้ในสถานการณ์ที ่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รั บจากการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
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  ๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงขององค์กร                      
และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  ๒. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู ้ที ่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน                
ในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ เนื่องจาก                          
การบริหารความเสี ่ยงเป็นการดำเนินการซึ ่งต ั ้งอยู ่บนสมมุ ติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย                                             
และภารกิจหลักองค์กร 

  ๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี ่ยงต่าง ๆ ที ่สำคัญทั ้งหมด การบริหาร             
ความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร                  
และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งครอบคลุม                  
ความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

  ๔. เป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี ่ยงเป็นเครื ่องมือ                        
ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ งเป็น
เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

  ๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร                
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  
และระดับผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส      
ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง  คือ 
  ๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี ่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง                
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
  ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๓-๙ คะแนน  หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับ              
ที่ไม่สามารถยอมรับ 

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน  หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕  คะแนน  หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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การจัดลำดับ  (Prioritize)  ของความเสี่ยง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกาสเกิด 
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ภายหลังจากทราบผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการดังนี้  
 - ใช้แผนภาพความเสี่ยงสำหรับวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยจัดลำดับตามความสำคัญของ
ประเด็นความเสี่ยง  
 - นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดำเนินการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง
สำคัญที่ต้องควบคุมและดำเนินการ โดยพิจารณาทีมงานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดหามาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน   
 - นำเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่าง ๆ สำหรับจัดการความเสี่ยงที่พัฒนาและปรับปรุง
ให้ต ้องจัดการดูแลเพิ ่มเติมต่อคณะกรรมการภายในตามลำดับเมื ่อเสร็จสิ ้นกระบวนการ ให้นำเสนอ                         
ต่อคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา โดยเข้าวาระเพื ่อพิจารณาก่อนสิ ้นปีงบประมาณนั้น ๆ                       
(กรณีการตรวจประเมิน มีการให้ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณถัดไป ให้ผู ้เกี ่ยวข้องพิจารณาทบทวน                         
เพ่ือดำเนินการปรับปรุงถ้าเป็นไปได้ และให้ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในครั้งถัดไป) 
 1. การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการโดยมีการนำเสนอ
ต่อคณะผู ้บริหารเพื ่อการพิจารณา ในการจัดสรรงบประมาณเพื ่อจัดสรรทรัพยากรที ่จำเป็นต้องใช้                            
เพ่ือดำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้กับงบประมาณที่จัดสรรเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนด            
อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที ่สถาบันอยุธยาศึกษายอมรับได้                       
โดยสถาบันอยุธยาศึกษาสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ             
การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของ
หน่วยงานเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการเฉพาะสำหรับการนำไป
ปฏิบัติ ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  

การดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่เป็น               
ตัวเงิน งบประมาณในด้านกำลังคน และงบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้  

- วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ) 
- การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้  

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการในปัจจุบัน 
(๒)  พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

  - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 3. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสร้างความเข้าใจที่ต้องตรงกันในทุกระดับ
การทำงานในแบบ ๒ ทิศทางจากระดับบนลงระดับล่างและจากระดับล่าง ขึ้นระดับบน (โดยจะเป็นแบบ
ไหนนั้นให้ขึ้นกับลักษณะของสารสนเทศ) เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการจึงเป็นปัจจัยสำหรับองค์กร                 
ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ประกอบไปด้วย
แหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอก โดยสารสนเทศดังกล่าวควรได้รับการบันทึกและสื่อสาร              
ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ ซึ ่งรวมถึงการรายงานการบริหารจัดการความเสี ่ยง เพื ่อให้ทุกคนในองค์กร                 
ไดร้ับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑๔ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

การบร ิหารความเส ี ่ยงควรนำสารสนเทศในอด ีตและป ัจจ ุบ ันมาประกอบการจ ัดทำ                            
โดยสารสนเทศในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และสามารถนำมาคาดการณ์  การปฏิบัติงาน                     
ในอนาคต ส่วนสารสนเทศปัจจุบันมีประโยชน์ต ่อผู ้บริหารในการพิจารณาความเสี ่ยงที ่ เก ิดขึ้น                          
ในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุม                 
ตามความจำเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. การติดตาม เป็นกระบวนการควบคุมการดำเนินการของการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและ
ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะผิดปกติแบบต่อเนื่อง 
การติดตามเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของการดำเนินการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สัมฤทธิ์ผล โดยผู้รับผิดชอบต้องติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอเหมาะสม และมีการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยง 
และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นลำดับชั้น ยกเว้นกรณีผิดปกติที่ส่งผลร้ายแรงให้
รายงานโดยตรงต่อผู้ที ่มีอำนาจสั่งการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อ               
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ส่วนบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบความเสี่ยง
รายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป  

 
 
 
 
 

  



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑๕ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์

และประเมินความเสี ่ยงตามแนวทางที ่ระบุในคู ่มือการพัฒนาระบบราชการของ สำนักงาน ก.พ.ร.                 
ซ่ึงมีการดำเนินงานทั้งหมด ๕ ขั้นตอน โดยประกอบด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๑  กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานเพื่อระบุหรือกำหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Establishment) และขอบเขตการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประกอบ 
ด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี ่ยงการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ                     
ในปีงบประมาณ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๒  การระบุความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานเพื่อระบุความเสี่ยง (Risk Identification)                  
ที่อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบ 
ด้วยความเส ี ่ยงด ้านย ุทธศาสตร ์หร ือกลยุทธ ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ความเส ี ่ยงด ้านทร ัพยากร                       
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
เป็นการดำเนินงานเพื ่อประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) ที ่อาจเกิดขึ ้นที ่จะส่งผลกระทบ                    
ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับ
จัดการแต่ละความเสี่ยง เช่น  
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้วยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง               
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
 - การควบคุมความเสี่ยง ด้วยวิธีการพยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี ่ยง รวมถึงลดความ                  
น่าจะเป็นทีเ่หตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 - การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยหากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการจัดการ
ความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ                
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรฐานการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 
 - การถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยวิธีการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ เสี ่ยงและ             
การจัดการกับความเสี่ยงให้กับผู้อื่นและการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง  เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
วางแผนการจัดการผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

ข ั ้นตอนท ี ่  ๔ ก ิจกรรมการบร ิหารความเส ี ่ ยง   เป ็นการดำเน ินการสร ้างแผนจ ัดการ                            
(Risk Management Planning) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน              
และการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑๖ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานติดตามสอบทาน (Monitoring  & 
Review) ด้วยวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นที ่จะส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเฝ้าระวังความเสี่ยง 

สถาบันอยุธยาศึกษาดำเนินการทบทวนระบบการดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดำเน ินการเก ี ่ยวกับการจ ัดทำแผนความเส ี ่ยงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒                       
มีการดำเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงพบประเด็นความเสี่ยง             
แสดงดังตารางต่อไปนี้ 



 

แผนบริหารความเสี่ยง [ 17 ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 

  

ตารางท่ี ๑ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 

ยุทธศาสตรส์ถาบันอยุธยาศึกษา   
(๑) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์) 
(๒) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(๓) 

๑. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา 

๑.๑ พัฒนาสถาบนัอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวชิาการ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมอยธุยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวฒันธรรมอยุธยา เพื่อ
ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื 
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการยกระดับภูมปิัญญาท้องถิน่และทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
๑.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒.๑ พัฒนาประสทิธิภาพการบรกิารจดัการองค์กรตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั 
 

๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
๒.๒ มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
๒.๓ มีเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตารางท่ี ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(๕) 
๑.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
๑.๑ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
ว ิชาการ เพ ื ่อส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา เพื่อขยายเครือข่ายและ
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑.๒ ส ่งเสร ิมและสนับสน ุนการยกระดับ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก 

 
 
๑. หอศิลป์แห่งชาติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของหน่วยงานอ่ืน 
๒. การเกิดอัคคีภัย 

 
 

๑ . การเร ียกค ืนพ ื ้นท ี ่ โดยหน ่วยงาน
เจ้าของพื ้นที ่  ทำให้ไม่มีพื ้นที ่สำหรับ
จัดเก็บผลงาน ที่จัดแสดงในหอศิลป์ ฯ 
๒. มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงในสถาบันอยุธยา
ศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ม ีระบบในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
 

O 
 
 

O 

  



 

แผนบริหารความเสี่ยง [ 18 ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 

  

ตารางท่ี ๓  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค ์
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท
เสี่ยง 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(๖) 

ผล 
กระทบ 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
๑.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และ ส่งเสริมการท่องเที ่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา 
๑.๑ พัฒนาสถาบันอย ุธยา
ศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ว ัฒนธรรมอย ุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก 
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของข ้อม ูลด ้านว ัฒนธรรม
อยุธยา เพื ่อขยายเครือข่าย
และเสริมสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
๑.๑ ส ืบสานโครงการตาม
พระราชดำร ิและนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

 
 
 
๑ . หอศ ิ ล ป ์ แ ห ่ ง ช า ติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต ั ้ ง อ ย ู ่ ใ น พ ื ้ น ที่ ข อ ง
หน่วยงานอ่ืน 
๒. การเกิดอัคคีภัย 

 
 
 
๑. การเรียกคืนพื้นที่โดย
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทำ
ให้ไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บ
ผลงาน ที่จัดแสดงในหอศิลป์ ฯ 
ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงาน 
๒. มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงใน
สถาบ ั นอย ุ ธ ย าศ ึ กษา
ค ่อนข ้ า งมาก แต ่ ไม ่มี
ระบบในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยที่เหมาะสม 

 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 

 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
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ตารางท่ี ๔  แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

ระดับความเสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(๕) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(๖) 

KPI 
(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๘) 

การเกิดอัคคีภัย 
 

• มีวัสดุที ่เป็นเชื้อเพลิงใน
สถาบ ันอย ุ ธยาศ ึกษา
ค่อนข้างมาก  

• ไม่มีระบบในการป้องกัน
และระ ง ั บอ ั คค ี ภ ั ย ที่
เหมาะสม 

สูงมาก O ๑. ตรวจสอบถังดบัเพลิง (Treat) 
๒. อบรมการป้องกันและระงบั
อัคคีภัย (Treat) 
๓. ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก 
มหาวิทยาลัยในการจัดทำระบบ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(Transfer) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

- ถ ั ง ด ั บ เ พ ลิ ง
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
ตรวจสอบ ร้อย
ละ ๑๐๐  
-บ ุคลากรได้รับ
การอบรมด ้าน
อ ั ค ค ี ภั ย                 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

- ฝ ่ า ยบร ิ หา ร 
งานทั่วไป 
-มหาวิทยาลยั 

หอศิลป์แห่งชาติ                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
หน่วยงานอื่น 
 

• การเร ียกค ืนพ ื ้นท ี ่ โดย
หน่วยงานเจ้าของพื ้นที่ 
ทำให้ไม ่ม ีพ ื ้นที ่สำหรับ
จัดเก็บผลงาน ที่จัดแสดง
ในหอศิลป์ ฯ ส ่งผลต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์และ
ย ุ ท ธศาสตร ์ ด ้ านการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงาน 

 

สูงมาก O ๑. มีการประเมินความเสี่ยงและ
คิดแผนสำรองในการหาพื้นที่ใน
การจัดแสดงผลงานทดแทน 
(Take and Treeat) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

-มีพื้นที่สำรองใน
การจัดแสดงผล
งาน 

- ฝ ่ า ยบร ิ หา ร 
งานทั่วไป 
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