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ค าน า 

 
 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ในทุกประเด็นขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การปฏิบัติงาน การเงินและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ง
ผู้บริหารจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจ ส่วนบุคลากรจะมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพรวมของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง  ที่
สามารถควบคุมได้ด้วยมาตรการการกํากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันลดระดับหรือขนาดความเสี่ยง           
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือถ้าเป็นไปได้คือไม่เกิดขึ้น  
 

 สถาบันอยุธยาศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้จะเป็น
เครื่องมือสําหรับป้องกันอุปสรรคที่ส่งผลให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพ่ือให้สามารถควบคุมหรือป้องกันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
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แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูพลังการเรีบนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เคยเป็นราชธานีของประเทศไทยที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็น  
มหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์   
มากด้วยภูมิปัญญาท่องถิ่น ประวัติศาสตร์และอารยธรรม จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี         
แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งชองอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบัน
อยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและ
สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ     
แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งและอาณาเขตคือ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 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. รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา  

๑.๑ อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ศรีสังขง์าม ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๒ อาจารย์กันยารัตน์  คงพร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๓ อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๔ ผศ.ชนิกานต ์   ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑.๕ ดร.เกษรา      ศรีวิเชียร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

๒. รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน 
๒.๑ นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
๒.๒ นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ   
๒.๓ นางสาวรสสุคนธ์  คําสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
๒.๔ นางจิราพร   พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
๒.๕ นายอายุวัฒน์   ค้าผล  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๒.๖ นางสาธิยา   รื่นชล  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๒.๗ นายพัฑร์   แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๒.๘ นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๒.๙ นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  
๒.๑๐ นางยุพดี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๒.๑๑ นางสายใจ   ขันธฤกษ์ คนงาน 
๒.๑๒ นางอรุณ                         ชํานาญหมอ     คนงาน 

องค์ประกอบของแผนความเสี่ยง 
การพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงจําเป็นต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้ 
๑. ปรัชญา 

อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์  
๒. วิสัยทัศน์ 

  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่มีหน้าที่ ศึกษา 
สืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของอยุธยา         
สู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

๓. พันธกิจ 
  ๓.๑ ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะมรดก
ชาติและมรดกโลก 
  ๓.๓ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๔ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๔ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

๔. กลยุทธ์ 
๔.๑ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการ

และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
   ๔.๒ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
   ๔.๓ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับ
ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ  

๕. เอกลักษณ์  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 

๖. วัฒนธรรมองค์กร  
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๗. คา่นิยม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๙. ข้อมูลบุคลากร 
สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรประเภทผู้บริหาร ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ และ

คนงาน มีจํานวนบุคลากร ๑7 คน 
  

 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๕ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
อย่างชัดเจนในการสนองตอบพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษามีนิทรรศการถาวรที่
ส ามารถ ใ ช้ เ ป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ า นศิ ลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยุธยา 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ 
๔. อาคารสถาบันอยุธยาศึกษามีความโดดเด่น
ด้านรูปแบบที่ เป็น เรือนไทยที่มีความเป็น
เอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักชอง
เกาะเมืองอยุธยา 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษามีวารสาร ทางวิชาการ
ที่มีมาตรฐาน (TCI ๒) ที่เป็นที่ยอมรับในทาง
วิชาการ 
๖ .  ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า ศึ ก ษ า มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล            
เพ่ือการศึกษาด้านอยุธยาศึกษา ที่ให้บริการกับ
บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก 

๑. สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน
เพ่ือที่จะสามารถด าเนินงาน ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา           
ที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนน้อยเกินไป 
๓. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา              
ที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์ แ ล ะ ส า ข า วิ ช า            
ที่เก่ียวข้องน้อยกินไป 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับ
งานวิจัยและสร้างเอกลักษณ์ในงานวิชาการของ
ตนน้อยเกินไป 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญ กับ
แหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญ กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิชาการที่
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นนคร
ประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุน
ให้สามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม 
ประวัติ ศาสตร์ และภูมิปัญญาท้ องถิ่ นที่ มี
ศักยภาพ 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้ งอยู่ ในเมืองที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสใน
ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ           
การจัดหารายได้ 
 

๑.สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ที่ได้รับ
การควบคุมจากกฎหมายผัง เมืองในพ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ท าให้
การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต้อง
ได้รับอนุญาตและอยู่ในการควบคุม ของกรม
ศิลปากร 
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งมีผลกระทบการ
ด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วน
หนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัด
กิจกรรมชองสถาบันอยุธยาศึกษา 
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บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

  

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการ

ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อองค์กร โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
องค์กรซึ่งประมาณค่าไม่ได้  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนด  กลยุทธ์และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่  ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการหนึ่งในการประกันคุณภาพของ  สถาบันอยุธยาศึกษา ที่

ต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการด าเนินการอ่ืน โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายในด้านต่างๆ 

๒. บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

๓. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานที่ก าหนด มีการติดตามและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๔. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจปกติที่ต้องปฏิบัติ 
๕. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
สถาบันอยุธยาศึกษามีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการใน

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอน
ส าคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

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

 

ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความส าคัญส าหรับก าหนด

กรอบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในทุกมิติ ในทุกส่วนของงานที่
ประกอบด้วยกิจกรรมในแบบต่างๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยต้องค านึงถึงวิธี
ท างานของบุคลากรในทุกต าแหน่ง หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร การบริหารงานและการมอบหมาย
งานหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ตรงตามศักยภาพ โดยต้องก าหนดร่วมกับบุคลากรในระดับที่ลดหลั่น
กัน ส่งผลให้เกิดความตระหนักและรับรู้ความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกคน 

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุม โดยมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของค่าความเสี่ยงโดยรวม (Risk Appetite) ซึ่งต้องค านึงถึงผล
ที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ หรือเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลในระยะยาว และค่าระดับความ
เบี่ยงเบนจากเกณฑ์ (Risk Tolerance)  โดยค่าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับค่าความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งหมายถึงค่า
เบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นต้องอยู่  ในระดับที่ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงโดยรวมสามารถควบคุมได้ 

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์เป็นการระบุกระบวนการที่ต้องพิจารณาภาพรวมที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงใน
ทุกๆ ด้านที่มีโอกาสเกิดข้ึน ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายในองค์กรและความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน (ประกอบด้วย สมรรถนะของบุคลากร งบประมาณ เวลา กระบวนการ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของบุคลากร และความร่วมมือกันที่เป็นไปตามโครงสร้างการ
บริหารและการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ) และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกหรือปัจจัยภายนอก (ปัจจัยดังกล่าว มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ วัฒนธรรม 
การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นต้น) 

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือการระบุเหตุการณ์เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน ซึ่ง
อาจด าเนินการด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่รับผิดชอบ ในแผนงานหรือการด าเนินการ 
หรือกิจกรรม และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับการทบทวนในแบบรายบุคคลหรือรายทีม 
หรือประเด็นที่กังวล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก่อนจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk 
Profile) 
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นิยามของการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอ้ย่างถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ
องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ส าเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลส าคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การด าเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ 
 ๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์   
ความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจ า 
๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 

๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
 ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง
มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๔ รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง
มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทํางานได ้

๓ ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดําเนินงาน ใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปาน
กลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

๒ น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ -กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง  ทรัพย์สิน
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๑ น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ -กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

  
 ๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ  ซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการ
เพ่ือท าให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เ พ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

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

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ  (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยั นยอดการตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุม ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีการประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุม ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/จัดการ
ความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกันที่
จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือ
ป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้อง
มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการ
ท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔ T 

หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๓. กระจายความเสี่ ยง หรือโอนความเสี่ ยง 
หมายถึ ง  กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ ยงให้
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น  การ
ทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง การจัดการ
กับความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได ้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Advoid) 

Terminate 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท า
ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์  ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่
อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
มีดังนี ้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ การ
บริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุก
ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๒. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท า
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจาก
ปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

๔. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
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ของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
๑.๕ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  
และระดับผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง  คือ 

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

๒.  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๓-๙ คะแนน  หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรับ 

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

๔.. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕  คะแนน  หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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   ๑.๖ การจัดล าดับ  (Prioritize)  ของความเสี่ยง 
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 ภายหลังจากทราบผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการดังนี้  
- ใช้แผนภาพความเสี่ยงสําหรับวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยจัดลําดับตามความสําคัญ

ของประเด็นความเสี่ยง  
- นําเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือดําเนินการคัดเลือกประเด็นความ

เสี่ยงสําคัญที่ต้องควบคุมและดําเนินการ โดยพิจารณาทีมงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการจัดหามาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน   

- นําเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่าง ๆ สําหรับจัดการความเสี่ยงที่พัฒนาและ
ปรับปรุงให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการภายในตามลําดับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา โดยเข้าวาระเพ่ือพิจารณาก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ (กรณีการ
ตรวจประเมิน มีการให้ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณถัดไป ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงถ้าเป็นไปได้ และให้ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการในครั้งถัดไป) 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่ต้องดําเนินการโดยมีการ
นําเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือการพิจารณา ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้
เพ่ือดําเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับงบประมาณที่จัดสรรเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ  รวมถึงข้อกฎหมาย
และข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่สถาบันอยุธยาศึกษายอมรับได้โดย
สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๕. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของ
การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของ
หน่วยงานเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการเฉพาะสําหรับการนําไป
ปฏิบัติ ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  

การดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ ที่เป็นตัวเงิน 
งบประมาณในด้านกําลังคน และงบประมาณสนับสนุนอ่ืนๆ กับผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดย
กิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้  

- วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ) 
- การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้  

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการในปัจจุบัน 
(๒)  พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

  - กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
๖. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสร้างความเข้าใจที่ต้องตรงกันในทุกระดับ

การทํางานในแบบ ๒ ทิศทางจากระดบับนลงระดับล่าง และจากระดับล่าง ขึ้นระดับบน (โดยจะเป็นแบบ
ไหนนั้นให้ขึ้นกับลักษณะของสารสนเทศ) เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจึงเป็นปัจจัยสําหรับองค์กรในการ
บ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ประกอบไปด้วย
แหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอก โดยสารสนเทศดังกล่าวควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยัง
บุคลากร ในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
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ความรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 

การบริหารความเสี่ยงควรนําสารสนเทศในอดีตและปัจจุบันมาประกอบการจัดทํา โดย
สารสนเทศในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และสามารถนํามาคาดการณ์ การปฏิบัติงานในอนาคต 
ส่วนสารสนเทศปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สาย
งาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็นเพ่ือให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

๗. การติดตาม เป็นกระบวนการควบคุมการดําเนินการของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือดูแลและ
ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะผิดปกติแบบต่อเนื่อง 
การติดตามเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของการดําเนินการที่ส่งผลต่อ  การบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สัมฤทธิ์ผล โดยผู้รับผิดชอบต้องติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ําเสมอเหมาะสม และมีการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยง 
และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นลําดับชั้น ยกเว้นกรณีผิดปกติที่ส่งผลร้ายแรงให้
รายงานโดยตรงต่อผู้ที่มีอํานาจสั่งการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนไป  

ส่วนบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงาน
สถานะความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป  
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอน การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่ระบุในคู่มือการพัฒนาระบบราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมี
การดําเนินงานทั้งหมด ๕ ขั้นตอน โดยประกอบด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๑  ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพื่อระบุหรือกําหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Establishment) และขอบเขตการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ใน
ปีงบประมาณ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๒  การระบุความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานเพ่ือระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) ที่
อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยง
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
เป็นการดําเนินงานเพ่ือประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้สําหรับจัดการ
แต่ละความเสี่ยง เช่น  
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้วยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย
การหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
 - การควบคุมความเสี่ยง ด้วยวิธีการพยายามลดความเสี่ยง โดยการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะ
เป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 - การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยหากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการจัดการ
ความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจ
ต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรฐานการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 - การถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยวิธีการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ทีเ่สี่ยงและการ
จัดการกับความเสี่ยงให้กับผู้อ่ืนและการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และวาง
แผนการจัดการผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่  ๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ ยง   เป็นการดํ าเนินการสร้ างแผนจัดการ                               
(Risk Management Planning) เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนการกําหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง เป็นการดําเนินงานติดตามสอบทาน (Monitoring  & 
Review) ด้วยวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเฝ้าระวังความเสี่ยง 



แผนบริหารความเสี่ยง [ ๑๘ ] สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

สถาบันอยุธยาศึกษาดําเนินการทบทวนระบบการดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการ
ดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พบประเด็นความเสี่ยงแสดงดัง
ตารางต่อไปนี้ 



 
 

    [ 19 ] 
 

  

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน  สถาบันอยุธยาศึกษา   . 

 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ 
การจัด 

ความเสี่ยง 
(4T’S) 

(9) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 
(10) 

โอกา
ส 

(5) 

ผล     
กระท

บ 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 

Risk) 

ความเสี่ยงด้าน
อาคารสถานที่ ที่
อาจส่งผลให้การ
ดําเนินงานตามกล
ยุทธ์ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือบูรณาการการ
เรียนการสอนและ
ยกระดับภูมิ
ปัญญาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน  
1. อาคารเรือนไทยของ

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็น
เรือนไม้ที่มีอายุมากกว่า 
15 ปี จึงจําเป็นต้องได้รับ
การดูแลและซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน 

2. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ซ่อมแซมอาคาร 3 ทําให้
สถาบันอยุธยาศึกษาต้อง
เตรียมจัดสถานที่เพ่ือ
จัดเก็บศิลปวัตถุอย่าง
เร่งด่วน  

 
 

3 3 9 ๔ Treat 1. จัดทําแผนและขอรับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ
ดําเนินการซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคาร
เ รื อ น ไ ท ย ส ถ า บั น
อยุธยาศึกษา  

2. ขอรับการสนับสนุน
พ้ื น ที่ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา
เ พ่ื อ เ ป็ น ที่ จั ด เ ก็ บ
ศิ ล ป วั ต ถุ ที่ ม า จ า ก
อาคาร ๓ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ 
การจัด 

ความเสี่ยง 
(4T’S) 

(9) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 
(10) 

โอกา
ส 

(5) 

ผล     
กระท

บ 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. อาคารศาลากลางฯ หลัง

เก่า ที่เป็นที่ตั้งของหอศิลป์
ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่
ในสภาพชํารุด ไม่สามารถ
เข้าใช้พ้ืนที่ได้ จําเป็นต้องมี
การหาพ้ืนที่สําหรับจัด
แสดงงานศิลปะใหม่ 

3. หารือกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสม
สําหรับจัดแสดง
ผลงานศิลปะของหอ
ศิลป์ฯจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 
ด้านการ

ด าเนินงาน 
(Operational 

Risk) 

ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตาม

แผน 

สามารถบรรลุ
กิจกรรมตามแผน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน  
1. มหาวิทยาลัย มีการ

เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม
งานภายในอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การเสนองบประมาณ 
การประกันคุณภาพ การ
ประเมินองค์กร ซึ่งมีผลทํา
ให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 
และกรอบการปฏิบัติงาน 

 

3 5 15 ๓ Treat 1. มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการที่
ครอบคลุมเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว้ 

2. มีการทบทวนและ
ประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการทุกไตรมาส 

3. เลื่อนไตรมาส 
4. เปลี่ยนวิธีการ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ 
การจัด 

ความเสี่ยง 
(4T’S) 

(9) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 
(10) 

โอกา
ส 

(5) 

ผล     
กระท

บ 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับ

งบประมาณส่วนหนึ่งจาก
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น อบจ. 
หน่วยอนุรักษ์ อว. ซึ่ง
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ โดย
งบประมาณให้ล่าช้า ทําให้
ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 

2. สถานการณโ์รคระบาด    
โควิด-19 ทําให้ต้องมีการ
ปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนการ
ดําเนินงาน 
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ประเภทความ
เสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ 
การจัด 

ความเสี่ยง 
(4T’S) 

(9) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 
(10) 

โอกา
ส 

(5) 

ผล     
กระท

บ 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ด้านการเงิน 
(Financial 

Risk) 

๑. งบประมาณบาง
โครงการที่เสนอ
ไว้ไม่ได้รับการ
พิจารณา  

๒. การตั้ง
งบประมาณการ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์บาง
ประเภทเมื่อถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการไม่
สามารถซื้อจ้าง
ได้จริง 

 
 
 

มีระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลที่
ทันสมัย เพ่ือการ
บริหารหน่วยงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน  
การจัดสรรงบประมาณ
บางครั้งมีความล่าช้า ทําให้
ระยะเวลาในการดําเนินงานมี
ความจํากัด 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
1. ราคาวัสดุประกอบการ

อบรมขึ้นราคา 
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์บาง

ประเภท เช่น ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ
จัดซื้อได้เนื่องจากราคา
สูงขึน้ หรือบางครั้งราคา
เท่าเดิม แต่ตกรุ่น 

4 4 16 ๒ Treat มีการประชุมและจัดทํา
แผนเพ่ือรองรับหากเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
และงบประมาณ 
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ประเภทความ
เสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ 
การจัด 

ความเสี่ยง 
(4T’S) 

(9) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 
(10) 

โอกา
ส 

(5) 

ผล     
กระท

บ 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk) 

กฎหมายลิขสิทธิ์
การอ้างอิงผลงาน

วิชาการ 

มีผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน  
รูปแบบผลงานวิชาการของ
สถาบันอยุธยาศึกษา มีความ
หลากหลาย อาจทําให้ เกิด
ข้อบกพร่องในการอ้างอิง 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
ผลงานวิชาการจากผู้ เขียน
ภายนอกบางครั้งยากต่อการ
ตรวจสอบ ทําให้อาจเกิดการ
คัดลอกผลงานที่ไม่ถูกระบบ
อ้างอิงทางวิชาการ 

๔ 5 ๒๐ ๑ Treat พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ความรู้ความเข้า ใจใน
เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์
ก า ร อ้ า ง อิ ง ผ ล ง า น
วิชาการ 

 

 
 
 
 
 


