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ค าน า 
 
 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันอยุธยาศึกษาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ในทุกประเด็นขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์                      
การปฏิบัติงาน การเงินและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ         
การบริหารและการตัดสินใจ ส่วนบุคลากรจะมีข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความเสี่ยง          
ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร เข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ท่ีสามารถควบคุม
ได้ด้วยมาตรการการกํากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดระดับหรือขนาดความเสี่ยง           
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือถ้าเป็นไปได้คือไม่เกิดขึ้น  
 สถาบันอยุธยาศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือสําหรับป้องกันอุปสรรคท่ีส่งผลให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือป้องกันปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
ไดด้้วยมาตรการท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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รายชื่อบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
มาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรีบนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน            
การจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเคยเป็นราชธานีของประเทศไทยท่ีมีอายุยาวนาน
ถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครท่ีมีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีทรงคุณค่า               
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําท่ีอุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท่องถิ่น ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรม จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)           
ได้ขึ้นบัญชีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก              
เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
จึงมีความสําคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีขแห่งประเทศไทย    
และเป็นส่วนหนึ่งชองอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความสําคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้ง
สถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม              
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์  ส่ง เสริม เผยแพร่และทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๒ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีท่ีตั้งและอาณาเขตคือ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒              
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๐๐๐ 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๓ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

งานอยุธยาศึกษา 
หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมและ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๔ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

รายชื่อบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑. รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา  

๑.๑ นายสุรินทร์    ศรีสังข์งาม ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๒ นางกันยารัตน์  คงพร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๓ นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๔ ผศ.ชนิกานต ์  ผลเจริญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๕ ดร.ณรงค์   คุ้มมณ ี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๖ นางสาวเกษรา     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 นางสาธิยา   รื่นชล  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 

อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์  
๒. วิสัยทัศน์ 

  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ           
ท่ีมีหน้าท่ี ศึกษา สืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๕ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ภูมิปัญญาของอยุธยา สู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับ           
ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

๓. พันธกิจ 
  ๓.๑ ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา           
ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
  ๓.๓ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ๓.๔ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ 

๔. กลยุทธ์ 
๔.๑ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงาน

วิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้มาตรฐาน 
   ๔.๒ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
   ๔.๓ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และ
ยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรท่ีเป็นเลิศ  

๕. เอกลักษณ์  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 

๖. วัฒนธรรมองค์กร  
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๗. ค่านิยม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๘. สมรรถนะ 
๘.๑ สมรรถนะหลัก สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภททุกตําแหน่ง 
๘.๒ สมรรถนะประจํากลุ่มงาน สมรรถนะของบุคลากรท่ีขึ้นกับตําแหน่ง 
๘.๓ สมรรถนะทางการบริหาร เฉพาะบุคลากรประเภทผู้บริหารเท่านั้น 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๖ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
๙. ข้อมูลบุคลากร 

สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรประเภทผู้บริหาร ประเภทสายสนับสนุน
วิชาการ และคนงาน มีจํานวนบุคลากร ๑๘ คน 

  
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๗ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้า ท่ีอย่างชัด เจนในการสนองตอบ    
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษามีนิทรรศการถาวร
ท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยุธยา 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจและบทบาทหน้าท่ีของสถาบันฯ 
๔. อาคารสถาบันอยุธยาศึกษามีความโดด
เด่นด้านรูปแบบท่ีเป็นเรือนไทยท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจร
หลักชองเกาะเมืองอยุธยา 
๕ .  สถาบั นอยุ ธย าศึ กษามี ว า รสาร             
ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน (TCI ๒) ท่ีเป็น              
ท่ียอมรับในทางวิชาการ 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษามีศูนย์ข้อมูล            
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น อ ยุ ธ ย า ศึ ก ษ า             
ท่ีให้บริการกับบุคลากรภายในและผู้สนใจ
ภายนอก 

๑. สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ท่ี
ชั ด เจน เพื่ อ ท่ีจะสามารถดํ า เนินงาน             
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
๒. การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา           
ท่ีผ่านมา ยังให้ความสําคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนน้อยเกินไป 
๓. การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา              
ท่ีผ่านมา ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของนั กศึ กษา อาจารย์ และสาขาวิ ชา           
ท่ีเกี่ยวข้องน้อยกินไป 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสําคัญกัย
งานวิจัยและสร้าง เอกลักษณ์ในงาน
วิชาการของตนน้อยเกินไป 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสําคัญ 
กับแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสําคัญ  
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. มีแหล่งเงินทุนท่ีสนับสนุนงานวิชาการท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ี
เป็นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก 
ซึ่งสนับสนุนให้สามารถจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองท่ีมี
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและ           
การจัดหารายได้ 
 

๑.สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับ
การควบคุมจากกฎหมายผังเมืองในพื้นท่ี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา             
ทําให้การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ ในการควบคุม           
ของกรมศิลปากร 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งมีผลกระทบ
การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วน
หนึ่ งขาดการมี ส่ วนร่ วมกั บกิ จกรรม            
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดกิจกรรมชองสถาบันอยุธยาศึกษา 
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บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

  
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

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

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

๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดําเนินการหนึ่ งในการประกันคุณภาพของ              
สถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดําเนินการอื่น โดยต้อง
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ 

๒. บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วม   
ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานท่ีกําหนด              
มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

๔. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจปกติท่ีต้องปฏิบัติ 
๕. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

สถาบันอยุธยาศึกษามีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดําเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ัง
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องค์กร 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 ซึ่งหมายถึงค่าเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึ้นต้องอยู่  
ในระดับท่ีสง่ผลให้ค่าความเสี่ยงโดยรวมสามารถควบคุมได้ 

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

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือการระบุเหตุการณ์ เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกคน     
ของหน่วยงาน ซึ่งอาจดําเนินการด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ      
ในแผนงานหรือการดําเนินการ หรือกิจกรรม และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีได้รับ
การทบทวนในแบบรายบุคคลหรือรายทีม หรือประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามาวิเคราะห์ก่อนจัดทํา
ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล

ความสูญ เปล่ าหรื อ เหตุ ก า รณ์ ท่ี ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง อ าจ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต  และ 
มีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง  

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง              
ท่ีจะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิด 
ท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุ
ท่ี แ ท้จริ ง  เพื่ อ จะ ได้ วิ เ คราะห์และกํ าหนดมาตรการลดความ เสี่ ย ง ในภายหลั ง                             
ไดอ้ย่างถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากกิจกรรมทาง               
การดําเนินงานขององค์กร การกําหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น             
แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ให้สําเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : R) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินท่ีใช้ในการดําเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้
ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสําคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดําเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/
วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ  ท่ีใช้ในการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C )                   
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้              
หรือกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง 
และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ 
 ๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจําแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจํา 
๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 

๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ คร้ัง 

๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 
 

 ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น ๕ ระดับ คือ  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดําเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง

มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๔ รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดําเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง

มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทํางานได้ 
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๓ ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดําเนินงาน            

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน       

ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

๒ น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดําเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน

พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๑ น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดําเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน

เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทําให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ 
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ท้ังนี้เพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ                
ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการ
ควบคุม ท่ีกํ าหนดขึ้น เพื่ อป้องกันไม่ ให้ เกิดความเสี่ ยงและข้อผิดพลาด ตั้ งแต่แรก                       
เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร 
ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ  (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคุม
ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด
การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

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

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุม             
ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/
จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตก
ลงกันท่ีจะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความ
เสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ําเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง 
การปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบ
วิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น 
การจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง 
หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น  
การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง การจัดการ
กับความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Advoid) 

Terminate 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้น และทําให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์           
ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจทําให้องค์กรเกิดความเสียหาย  ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่า            
จะได้รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ใหก้ารบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กํากับดูแลองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

๒. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน              
ในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ 
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดําเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนอง           
ต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ท่ีสําคัญท้ังหมด การบริหารความ
เสี่ยงจะทําให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน              
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
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๔. เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ัง
เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไป           
ตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหาร
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
๑.๕ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood)  และระดับผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วนําผลท่ีได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย)                 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง  คือ 

๑.ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง  
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๓-๙ คะแนน  
หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ 

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน  
หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ 

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕  คะแนน  
หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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   ๑.๖ การจัดล าดับ  (Prioritize)  ของความเสี่ยง 
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ภายหลังจากทราบผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการดังนี้  
- ใช้แผนภาพความเสี่ยงสําหรับวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยจัดลําดับตาม

ความสําคัญของประเด็นความเสี่ยง  
- นําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดําเนินการคัดเลือก

ประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีต้องควบคุมและดําเนินการ โดยพิจารณาทีมงานผู้รับผิดชอบ             
เพื่อดําเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน   

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

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

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงท่ีสถาบันอยุธยาศึกษายอมรับได้
โดยสถาบนัอยุธยาศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๕. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงานเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
กระบวนการเฉพาะสําหรับการนําไปปฏิบัติ ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  

การดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ    
ท่ีเป็นตัวเงิน งบประมาณในด้านกําลังคน และงบประมาณสนับสนุนอื่นๆ กับผลประโยชน์          
ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้  

- วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ) 
- การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ

รับผิดชอบดังนี้  
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(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 
(๒)  พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

  - กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
๖. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีต้องตรงกัน

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

การบริหารความเสี่ยงควรนําสารสนเทศในอดีตและปัจจุบันมาประกอบการจัดทํา 
โดยสารสนเทศในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และสามารถนํามาคาดการณ์              
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 เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอน           

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางท่ีระบุในคู่มือการพัฒนาระบบราชการของ 
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 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี)           
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง            
ด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่
ละความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประกอบด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ท่ีใช้สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง เช่น  
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้วยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิด           
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสู่เหตุการณ์
ท่ีเป็นความเสี่ยง  
 - การควบคุมความเสี่ยง ด้วยวิธีการพยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง 
รวมถึงลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๒๒ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 - การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยหากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณการจัดการความเสี่ยงสูงกว่า
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรฐานการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 - การถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยวิธีการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์              
ท่ีเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้กับผู้อื่นและการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง  เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  เป็นการดําเนินการสร้างแผนจัดการ                               
(Risk Management Planning) เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีจะส่งผลกระทบต่อ               
การดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนการกําหนดช่องทาง            
การสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานติดตามสอบทาน 
(Monitoring  & Review) ด้วยวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 

สถาบันอยุธยาศึกษาดําเนินการทบทวนระบบการดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนความเสี่ยง                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและ           
จัดอันดับความเสี่ยง พบประเด็นความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๑ การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอนสถาบนัอยุธยาศึกษา 

กลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

(๑) 

ขั้นตอน  
(กลยุทธ์ สถาบันอยุธยาศึกษา) 

(๒) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(๓) 

๑. การพัฒนาท้องถิ่น ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ 
มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับชาติ 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 
๓. มีวารสารทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานในระดับชาติ 

๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์และเผนแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของ
อยุธยาในระดับชาติหรือนานาติ 

๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้

และยกระดับภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๑. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ 
 

๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้ 
๓. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือการบริหารหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(๕) 
๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็น
สถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงาน
วิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
ระดับชาติ 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 
๓. มีวารสารทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานใน
ระดับชาติ 

๑. ผู้เขียนบทความส่งบทความที่
มีเนื้อหาซ้ําซ้อนไปตีพิมพ์หลาย
แหล่ง 

๑. ผู้เขียนบทความ 
๒. การตรวจสอบ 

O 

๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
อนุรักษ์และเผนแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
อยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงาน
ด้ านทํ านุบํ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรมในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในระดับชาติ
หรือนานาติ 

๑. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
จัดเก็บศิลปวัตถุ เช่น สมุดข่อย 

๑. สภาพแวดล้อม 
๒. สถานที่จัดเก็บ 

O 

๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็น
ศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับ
ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ๑. ชุมชนไม่เห็นความสําคัญของ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๑. ชุมชน 
๒. ความเจริญทางเทคโนโลยี 

O 
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ขั้นตอน 
(๑) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(๕) 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
ที่เป็นเลิศ 
 

๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้ 
๓. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

เพ่ือการบริหารหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  การสูญหายของข้อมูลที่
จัดเก็บ 

๑. ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า O 
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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. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้เป็นสถาบันทางวิชาการ 
มีการผลิตผลงานวิชาการ
และการเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้มาตรฐาน 

๑. เป็นสถาบันทางวิชาการ
ด้านอยุธยาศึกษา 
ระดับประเทศ 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือท้องถิ่น 
๓. มีวารสารทางวิชาการท่ี
ได้มาตรฐานในระดับชาติ 
 
 
 

๑. ผู้เขียนบทความส่ง
บทความที่ มี เ นื้ อห า
ซ้ําซ้อนไปตีพิมพ์หลาย
แหล่ง 

๑. ผู้เขียนบทความ 
๒. การตรวจสอบ 

O ๒ ๒ ๔ ๓ 
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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) 

๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์
และเผนแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของอยุธยาในฐานะมรดกชาติ
และมรดกโลก 
 

๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
การขับเคลื่อนงานด้านทํานุ
บํ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรมใน             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของ
อยุธยา ในระดับชาติหรือ
นานาติ 
 
 
 

๑. สภาพแวดล้อมที่มี
ผ ล ต่ อ ก า ร จั ด เ ก็ บ
ศิ ล ป วั ต ถุ  เ ช่ น             
สมุดข่อย 

๑. สภาพแวดล้อม 
๒. สถานที่จัดเก็บ 

O ๕ ๕ ๒๕ ๑ 
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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) 

๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ บู ร ณ า ก า ร             
องค์ ความรู้ และยกระดั บ            
ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๑. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ๑ .  ชุ ม ช น ไ ม่ เ ห็ น
ความสํ าคัญของภู มิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

๑. ชุมชน 
๒.ความเจริญทางเทคโนโลยี 

O ๒ ๒ ๔ ๓ 

๔.  พัฒนาประสิทธิ ภาพ          
การบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ 
 

๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้ 
๓. มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
เพ่ือการบริหารหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  การสูญหายของ
ข้อมูลที่จัดเก็บ 

๑. ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า O ๓ ๕ ๑๕ ๒ 
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ตารางที่ ๔  แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(๓) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(๔) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(๕) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(๖) 

KPI 
(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๘) 

ผู้ เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ส่ ง
บทความที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อน
ไปตีพิมพ์หลายแหล่ง 

 ผู้เขียน
บทความ 

 การตรวจสอบ 

ตํ่า O ๑. ใช้ระบบในการตรวจสอบ 
๒. ให้ผู้เขียนบทความลงนามรับรองเนื้อหา 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ไม่มีบทความท่ีตีพิมพ์
ซ้ําซ้อน 

งานอยุธยา
ศึกษา 

 
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การจัดเก็บศิลปวัตถุ เช่น      
สมุดข่อย 

 สภาพแวดล้อม 
 สถานที่จัดเก็บ 

สูง O ๑. จัดอบรมการจัดเก็บและดูแลศิลปวัตถุ 
๒.  ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก 
มหาวิทยาลัยในการจัดทําตู้เก็บศิลปวัตถุ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ศิลปวัตถุได้รับการ
จัดเก็บและดูแลรักษา
อย่างถูกวิธีร้อยละ ๑๐๐ 

งานศิลป-
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนไม่เห็นความสําคัญ
ของภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 ชุมชน 

 ความเจริญทาง
เทคโนโลยี 

ตํ่า O ๑ . จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ชุมชนเห็นความสําคัญ
ข อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

งานศิลป-
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
การสูญหายของข้อมูลที่
จัดเก็บ 

 ภัยธรรมชาติ 
เช่น ฟ้าผ่า 

สูง O ๑.สํารองข้อมูลไว้ใน External Drive, 
Google Drive 
๒.  ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยในการติดตั้งสายล่อฟ้า 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ไม่มีข้อมูลสูญหาย งานบริหาร
ทั่วไป 

 


