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ค าน า 
 
 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันอยุธยาศึกษาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ในทุกประเด็นขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์                      
การปฏิบัติงาน การเงินและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารและ การตัดสินใจ ส่วนบุคลากรจะมีข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบ ต่อองค์กร เข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ท่ีสามารถควบคุม
ได้ด้วยมาตรการการกํากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดระดับหรือขนาดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือถ้าเป็นไปได้คือไม่เกิดขึ้น  
 สถาบันอยุธยาศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือสําหรับป้องกันอุปสรรคท่ีส่งผลให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ความเสียหาย ต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือป้องกันปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
ไดด้้วยมาตรการท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
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แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือมีชื่อแรกตั้งคือศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อแรกตั้งสมัยท่ีมหาวิทยาลัยฯ     
มีฐานะเป็นวิทยาลัยครู) โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิต
บัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้  ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ 

สถาบันอยุธยาศึกษามีลักษณะเป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลางท่ีโดดเด่นเป็นสง่าริมถนน
ปรีดีพนมยงค์  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดท่ีเคยเป็นราชธานีเก่าท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต โดยมีร่องรอยของอารยธรรมและหลักฐานให้เห็นเด่นชัด จนกระท่ังได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๓๔ ท่ีมีชื่อเป็น
ทางการคือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร (Historic City of 
Ayutthaya) สถาบันอยุธยาศึกษาอยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีท่ีตั้งและอาณาเขตคือ เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒ ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๒ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

งานอยุธยาศึกษา 
หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมและ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๓ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

รายชื่อบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑. รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑.๑ นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๒ นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๓ นางกันยารัตน์  คงพร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๔ นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๕ นางสาวเกศรา     ศรีวิเชียร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
๒.๑ นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๒.๒ นางสาวสายรุ้ง  กล่ําเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๒.๓ นางประภาพร  แตงพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๒.๔ นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๒.๕ นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
๒.๖ นางสาวสาธิยา  ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา  
๒.๗ นายพัฑร์   แตงพันธ ์ นักวิชาการศึกษา  
๒.๘ นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  
๒.๙ นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
๒.๑๐ นางยุพดี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๒.๑๑ นางสายใจ   ขันธฤกษ ์ คนงาน 
๒.๑๒ นางอรุณ                       ชํานาญหมอ    คนงาน 

องค์ประกอบของแผนความเสี่ยง 
การพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงจําเป็นต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้ 
๑. ปรัชญา 
    รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
๒. วิสัยทัศน์ 

     สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๔ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

๓. พันธกิจ 
๓.๑ ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๓.๒ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓.๓ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนว

พระราชดําริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. กลยุทธ์ 

๔.๑  พัฒนาท้องถิ่นโดยนําศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
๔.๒ ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
๔.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของ                  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
๕. เอกลักษณ์  
    แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 
๖. วัฒนธรรมองค์กร  
    บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๗. ค่านิยม 
    ทํานุบํารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
๘. สมรรถนะ 

๘.๑ สมรรถนะหลัก สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภททุกตําแหน่ง 
๘.๒ สมรรถนะประจํากลุ่มงาน สมรรถนะของบุคลากรท่ีขึ้นกับตําแหน่ง 
๘.๓ สมรรถนะทางการบริหาร เฉพาะบุคลากรประเภทผู้บริหารเท่านั้น 

๙. ข้อมูลบุคลากร 
สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรประเภทผู้บริหาร ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ 

และคนงาน มีจํานวนบุคลากร ๑๗ คน 
  

 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๕ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. มีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นในงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมี
เครือข่าย ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ังในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติที่เข้มแข็ง 

๑. บุคลากร และสถานท่ีไม่เพียงพอ ทําให้
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน 
อาจไม่ครอบคลุมต่อการดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ตามพันธ
กิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๒. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่น
ทางด้านภูมิปัญญาภาคกลาง และมี ท่ี
ตั้งอยู่ในเขตเมืองมรดกโลก 

๒. อาคารท่ีตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาและ
อ า ค า ร ห อ ศิ ล ป์ แ ห่ ง ช า ติ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแยกจากกัน เป็น
ปัญหาในการบริหารจัดการ 

๓. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้าน
ศิ ลปวัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์  และ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้ 
รวมถึงมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล
อยุธยาศึกษ เป็นท่ีพึ่งทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
ด้าน ในบางศาสตร์ ทําให้ไม่สามารถขยาย
กรอบและคุณภาพการดําเนินงานให้
ครอบคลุมต่อความคาดหวังของท้องถิ่นได้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของ
สถาบันอยุธยาศึกษาด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
สกอ. ทปอ. และจังหวัดด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

๒. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็น
ความสําคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างเต็มท่ี โดยไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
ของงบประมาณและลักษณะของกิจกรรม
ท่ีของบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
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บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

  
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบหรือสิ่งท่ีทําให้แผนงาน
หรือการดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นตัวเงินหรือผลกระทบ
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรซึ่งประมาณค่าไม่ได้  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ
ท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกําหนด  
กลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถ
บ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่  
ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการหนึ่งในการประกันคุณภาพของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ท่ีต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการด าเนินการอื่น โดยต้องครอบคลุม
พันธกิจทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ 

๒. บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม   
ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานท่ีก าหนด มีการ
ติดตามและประเมินผลด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๔. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจปกติท่ีต้องปฏิบัติ 
๕. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

สถาบันอยุธยาศึกษามีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดําเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัว     
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ท้ังองค์กร โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย       
๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
๘. การติดตาม (Monitoring) 

 
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีมีความสําคัญสําหรับ
กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในทุกมิติ 
ในทุกส่วนของงานท่ีประกอบด้วยกิจกรรมในแบบต่างๆ ท่ีแวดล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรโดยต้องคํานึงถึงวิธีทํางานของบุคลากรในทุกตําแหน่ง หลักธรรมาภิบาล      
ของผู้บริหาร การบริหารงานและการมอบหมายงานหรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ตรงตาม
ศักยภาพ โดยต้องกําหนดร่วมกับบุคลากรในระดับท่ีลดหลั่นกัน ส่งผลให้เกิดความตระหนัก
และรับรู้ความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกคน 

๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุม โดยมีกรอบการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดนั้นมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของค่าความเสี่ยงโดยรวม 
(Risk Appetite) ซึ่งต้องคํานึงถึงผลท่ีสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ หรือเป้าหมาย                  
ท่ีต้องการให้บรรลุผลในระยะยาว และค่าระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ (Risk Tolerance)                
โดยค่าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับค่าความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งหมายถึงค่าเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึ้นต้องอยู่ใน
ระดับท่ีสง่ผลให้ค่าความเสี่ยงโดยรวมสามารถควบคุมได้ 

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์เป็นการระบุกระบวนการท่ีต้องพิจารณาภาพรวมท่ีส่งผล     
ต่อปัจจัยเสี่ยงในทุกๆ ด้านท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพภายใน
องค์กรและความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (ประกอบด้วย สมรรถนะของบุคลากร 
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งบประมาณ เวลา กระบวนการ สารสนเทศ เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ        
ของบุคลากร และความร่วมมือกันท่ีเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารและการดําเนินการ   
ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ) และความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยดังกล่าว มีท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ วัฒนธรรม 
การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น) 

การบ่งชี้ เหตุการณ์หรือการระบุเหตุการณ์เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกคน     
ของหน่วยงาน ซึ่งอาจดําเนินการด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ      
ในแผนงานหรือการดําเนินการ หรือกิจกรรม และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีได้รับ
การทบทวนในแบบรายบุคคลหรือรายทีม หรือประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามาวิเคราะห์ก่อนจัดทํา
ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ

รั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และ 
มีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง              
ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด  
ที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็น
สาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
อย่างถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรม
ทางการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการ
บริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรส าคัญใน
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ส าเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
พร้อมในเร่ืองงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ส าคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การด าเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/
วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ  ที่ใช้ในการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C )                   
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้              
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง 
และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ 
 
 ๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจ า 
๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 

๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
 ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเปน็ ๕ ระดับ คือ  
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ

ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึง
ชีวิต 

๔ รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบ
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ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพพลภาพไม่สามารถท างานได้ 

๓ ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน 
 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๒ น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการ

ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง 

๑ น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่
รุนแรง 

  
 ๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความ
เสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ            
ซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อท าให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ 
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ                
ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการ
ควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น  
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การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร 
ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ  (Detective Control)  เป็นวิธีการ
ควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ 
การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุม             
ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มี
ผลงานดีการประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุม             
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 

 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก 
(๔T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตก
ลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความ
เสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
อย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง 
การปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบ
วิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑๒ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง 
หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่น การท าประกันภัยกับบริษัทภายนอก 
หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 
(Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง การ
จัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
นั้นไป 

Risk Advoidance 
(Advoid) 

Terminate 

 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยใหผู้้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้น และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ 
ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน 
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานใน
องค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง 
ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญทั้งหมด การบริหาร
ความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลัก
ขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัย
ภายนอกองค์กร 
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๔. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่าชัดเจน 
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๑.๕ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood)  และระดับผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่
ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิด
ความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิด
ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง  คือ 

๑.ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน 
หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๓-๙ 
คะแนน  หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความ
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ 

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

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕  
คะแนน  หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
ให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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๑.๖ การจัดล าดับ  (Prioritize)  ของความเสี่ยง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสเกิด 

๕ 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
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ภายหลังจากทราบผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการดังนี้  
- ใช้แผนภาพความเสี่ยงสําหรับวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยจัดลําดับตาม

ความสําคัญของประเด็นความเสี่ยง  
- นําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดําเนินการคัดเลือก

ประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีต้องควบคุมและดําเนินการ โดยพิจารณาทีมงานผู้รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน   

- นําเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่าง ๆ สําหรับจัดการความเสี่ยง        
ท่ีพัฒนาและปรับปรุงให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการภายในตามลําดับเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการ ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา โดยเข้าวาระเพื่อพิจารณา
ก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ (กรณีการตรวจประเมิน มีการให้ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณถัดไป 
ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนเพ่ือดําเนินการปรับปรุงถ้าเป็นไปได้ และให้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินการในครั้งถัดไป) 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงท่ีต้องดําเนินการ
โดยมีการนําเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อการพิจารณา ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรร
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้กับงบประมาณ ท่ีจัดสรร
เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงท่ีสถาบันอยุธยาศึกษายอมรับได้
โดยสถาบันอยุธยาศึกษาสามารถดําเนินงานใหบ้รรลตุามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๕. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงานเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
กระบวนการเฉพาะสําหรับการนําไปปฏิบัติ ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  

การดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ี
เป็นตัวเงิน งบประมาณในด้านกําลังคน และงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ กับผลประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้  

- วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ) 
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- การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ
รับผิดชอบดังนี้  

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 
(๒)  พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

  - กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
๖. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีต้องตรงกัน

ในทุกระดับการทํางานในแบบ ๒ ทิศทางจากระดับบนลงระดับล่างและจากระดับล่าง       
ขึ้นระดับบน (โดยจะเป็นแบบไหนนั้นให้ขึ้นกับลักษณะของสารสนเทศ) เพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการจึงเป็นปัจจัยสําหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลภายในและ
แหล่งข้อมูลภายนอก โดยสารสนเทศดังกล่าวควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากร 
ในองค์กรอย่างเหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับทราบถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 

การบริหารความเสี่ยงควรนําสารสนเทศในอดีตและปัจจุบันมาประกอบการจัดทํา 
โดยสารสนเทศในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และสามารถนํามาคาดการ ณ์         
การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนสารสนเทศปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณา 
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๗. การติดตาม เป็นกระบวนการควบคุมการดําเนินการของการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อดูแลและติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะ
ผิดปกติแบบต่อเนื่อง การติดตามเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของการดําเนินการท่ีส่งผลต่อ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสัมฤทธิ์ผล โดยผู้รับผิดชอบต้องติดตามประเมินสถานการณ์ 
วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ําเสมอเหมาะสม 
และมีการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
ท่ีรับผิดชอบเป็นลําดับชั้น ยกเว้นกรณีผิดปกติท่ีส่งผลร้ายแรงให้รายงานโดยตรงต่อผู้ท่ีมี
อํานาจสั่งการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยง        
ท่ีเปลี่ยนไป  
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ส่วนบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบความเสี่ยง
รายงานสถานะความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ท่ีประชุมผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป  
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอนการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางท่ีระบุในคู่มือการพัฒนาระบบราชการของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีการดําเนินงานท้ังหมด ๕ ขั้นตอน โดยประกอบด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๑  ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพื่อระบุหรือ
กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment) และขอบเขตการดําเนินงานในการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการ 

ขั้นตอนที่  ๒  การระบุความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพื่อระบุความเสี่ยง                      
(Risk Identification) ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี)               
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง            
ด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับ                
แต่ละความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยการ
กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง การ
กําหนดกลยุทธ์ท่ีใช้สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง เช่น  
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้วยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิด           
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสู่เหตุการณ์
ท่ีเป็นความเสี่ยง  
 - การควบคุมความเสี่ยง ด้วยวิธีการพยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง 
รวมถึงลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
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 - การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยหากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณการจัดการความเสี่ยงสูงกว่า
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรฐานการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 - การถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยวิธีการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์              
ท่ีเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้กับผู้อื่นและการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง  เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  เป็นการดําเนินการสร้างแผนจัดการ                               
(Risk Management Planning) เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนการกําหนดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานติดตามสอบทาน 
(Monitoring  & Review) ด้วยวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 

สถาบันอยุธยาศึกษาด าเนินการทบทวนระบบการด าเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและ จัดอันดับความเสี่ยง 
พบประเด็นความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้ 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ก ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
ตารางที่ ๑ การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

กลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

(๑) 

ขั้นตอน  
(กลยุทธ์ สถาบันอยุธยาศึกษา) 

(๒) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(๓) 

๑. การพัฒนาท้องถิ่น ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐาน  

๑. อนุรักษ์สืบสาน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดําริ 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

๑. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  

๒. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

๓. มีเครือข่ายการทํางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ข ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ตารางที่ ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(๕) 

๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน 
 
 

๑. อนุรักษ์สืบสาน ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ศาสตร์พระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ 

๑. การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารซึ่งมีส่วน            
จัดนิทรรศการ 

๑.  มี วั สดุที่ เป็น เชื้ อ เพลิ ง ในสถาบันอยุ ธยาศึกษา
ค่อนขา้งมาก ไม่มีระบบในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

O 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กรตามพันธกิจของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

๑ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
๒. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ที่ทันสมัย 
๓.  มีเครือข่ายการทํางานทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

๑. การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามไตรมาส
ที่กําหนด 

๑. งบประมาณท่ีได้รับช้ากว่าปกติ 
๒. สถานการณ์ปัจจุบันเรื่อง COVID ๑๙ ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรม 

S, R 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ค ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ตารางที่ ๓  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท
เสี่ยง 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(๖) 

ผล 
กระทบ 

(๗) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(๘) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(๙) 

๑ .  พัฒน าท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใช้
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
 
 

๑. อนุรักษ์สืบสาน ทาํนบุํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามศาสตร์พระราชาและ
แนวทางพระราชดําร ิ

๑. การเกิดอัคคีภัยภายใน
อาคารซึ่งมีส่วนจัดนิทรรศการ 

๑.มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงในสถาบัน
อยุธยาศึกษาค่อนข้างมาก แต่ไม่
มีระบบในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่เหมาะสม 

O 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ .  พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ            
การบริหารจัดการองค์กรตาม
พันธกิจของ สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

๑ มีระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ  

๒. มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทนัสมัย 

๓.  มีเครือข่ายการทํางานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑ .  ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร             
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ไ ต ร ม า ส              
ที่กําหนด 

๑. งบประมาณที่ ได้รับช้ากว่า
ปกติ 
๒. สถานการณ์ปัจจุบัน เรื่ อ ง 
COVID ๑๙ ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรม 

S, R ๓ ๔ ๑๒ ๒ 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ง ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
ตารางที่ ๔  แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(๕) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(๖) 

KPI 
(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๘) 

การ เกิด อัคคีภั ยภายใน
อ า ค า ร ซึ่ ง มี ส่ ว น จั ด
นิทรรศการ 

 มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงใน
สถาบันอยุธยาศึกษา
ค่อนข้างมาก  

 ไม่มีระบบในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยที่เหมาะสม 

สูง O ๑.ตรวจสอบถังดับเพลิง (Treat) 
๒.อบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (Treat) 
๓.ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก 
มหาวิทยาลัยในการจัดทําระบบ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(Transfer) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

 ถังดับเพลิง
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ร้อยละ ๑๐๐  

 บุคลากรได้รับ
การอบรมด้าน
อัคคีภัย ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

 ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

 มหาวิทยาลัย 

ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร             
ไ ม่ เป็ น ไปตามไตรมาส              
ที่ก าหนด 

 งบประมาณท่ีได้รับช้ากว่า
ปกติ 

 สถานการณ์ปัจจุบันเรื่อง 
COVID ๑๙ ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรม 

สูง S, R ๑. มีการประเมินความเสี่ยงและ
คิดแผนสํารองในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรม (Take and 
Treeat) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

 สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการได้ 

 ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 



 
 

[ 5 ] 
 

  

 


