
  
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ๒๕๕๔ 

ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

 

รายงานผลการด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง  
 



ก 

 

ค ำน ำ 

 

 การบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหน่ึงของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมี
ความส าคญัมากข้ึนต่อการด าเนินการขององค์กรในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ในการ
บริหารจดัการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดมี้การบริหารความเส่ียงในระดบัหน่ึง 
และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในส านกั โดยผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกคนเป็นผูมี้ส่วนช่วยผลกัดนั และท าให้ส านกัมีการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ ซ่ึงหากทุก
คนร่วมกนัปฏิบติัตามแนวทางการบริหารความเส่ียง และมีความตระหนกัอยู่เสมอว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของตนในการบริหารจดัการความเส่ียงตามหนา้ท่ีงานอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองแลว้ยอ่มจะส่งผลให้ส านกั
มีความพร้อมเพื่อรองรับและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน อนัจะท าให้ส านกัเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 

 

 

ผู้จัดท ำ                                                                   
คณะกรรมการติดตามผลความเส่ียง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สำรบัญ 

 

หน้ำ 

 

ค ำน ำ                                        ก 

สำรบัญ                                        ข 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ความเป็นมา                                                                                      ๑ 

วตัถุประสงค ์                ๑ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ               ๒ 

การด าเนินงานบริหารความเส่ียง              ๒ 

แผนผงัขั้นตอนกระบวนการบริหารความเส่ียงของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ       ๔ 

การวเิคราะห์และการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)           ๕ 

การประเมินระดบัความเส่ียง               ๕ 

ผลการด าเนินงานบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปี ๒๕๕๔           ๕ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี ๒๕๕๔          ๗ 

แผนบริหารความเส่ียง เร่ือง การจดัการความเส่ียงดา้นทรัพยากร(ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ)       ๗ 

แผนบริหารความเส่ียง เร่ือง การจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)         ๘ 

แผนบริหารความเส่ียง เร่ือง การจดัการความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ    ๑๐ 

     (Compliance Risk)   



ค 

 

ภำคผนวก         

แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔    

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนบริหารความเส่ียง  

ประมวลภาพกิจกรรม        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

 
ควำมเป็นมำ 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ให้
สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น 
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏั          
สวนสุนนัทา ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยท าหนา้ท่ีบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ และมีการน า 
ระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อสัมฤทธิผล ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

โดยใช้หลักการบริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  (good governance) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จึงไดก้ าหนดให้การพฒันาคุณภาพการบริหารเพื่อ
การพฒันาองคก์ร เป็นองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ โดยก าหนดเป็นตวับ่งช้ีในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ให้มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัก าหนด มีค  าสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้คณะท างานท่ี
รับผิดชอบการบริหารจดัการความเส่ียงในระดบัส านกัฯ มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบติั การ
บริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อระบุปัจจยัเส่ียง วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง โอกาสและผลกระทบ ๓ ดา้น 
ดงัน้ี 

๑. ดา้นทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
๒. ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
๓. ดา้นปฏิบติัตามกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

โดยมีมาตรการควบคุมและจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของส านกัวทิยบริการฯ ใหห้น่วยงานในสังกดัคือ 
ส านกังานผูอ้  านวยการ ศูนยว์ิทยบริการ และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ถือปฏิบติัมีการด าเนินการและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของส านกัวทิยบริการฯ เป็นไปตามเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว  ้ 
๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถหา 

วธีิการจดัการกบัความเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  
๓. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานให้แก่บุคลากรในส านกัวิทยบริการฯ สามารถบริหาร

จดัการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  



๒ 

 

๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงและเฝ้าระวงัความ
เส่ียงใหม่ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

๕. เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล และการก ากบัดูแลตนเองท่ีดีในส านักวิทยบริการฯ อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าใหผู้รั้บบริการ/นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ 

๑. มีผลการด าเนินงานของส านกัวทิยบริการฯ เป็นไปตามเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
๒. บุคลากรของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเกิดการรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจถึง

ความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถหาวธีิการจดัการกบัความเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือ
ลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

๓. มีกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในส านกัวทิยบริการฯ สามารถบริหาร
จดัการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

๔. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงและเฝ้าระวงัความเส่ียง
ใหม่ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

๕. มีการส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล และการก ากบัดูแลตนเองท่ีดีในส านกัวทิยบริการฯ อยา่งเป็น
รูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าใหผู้รั้บบริการ/นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง 
ส านกัวทิยบริการฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
๑. มีการก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบัส านกัฯ 
๒. มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารส านกัฯ และคณะกรรมการบริหารความ 

เส่ียงของส านกัฯ เพื่อ การวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน การประเมินความ 
เส่ียง ระดบัความเส่ียง และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 

๓. มีการระบุการจดัการความเส่ียง และสถานท่ีด าเนินงานของการบริหารความเส่ียงแต่ละขั้นตอน 
หลกั โดยไดมี้การน าไปสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานดา้นการบริหารความ 
เส่ียงและการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนหรือความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยู ่พร้อม 
กบัไดมี้การวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารความเส่ียง มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๔. มีการจดัท าเอกสาร การจดัการความเส่ียง ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีการด าเนินการตามแผนบริหารความส่ียง 

๕. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของส านกัฯ ด าเนินการประเมินมาตรการควบคุมจากสาเหตุ 



๓ 

 

ความเส่ียงเพื่อจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและระบุผูรั้บผิดชอบแต่ละความเส่ียงท่ีชดัเจน 
๖. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และมีการก าหนดแนวทางและ 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารของส านกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

แผนผงัขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ก ำหนดวัตถุประสงค์ 

๒. กำรระบุควำมเส่ียง 

๓. กำรประเมินควำมเส่ียง 3 ด้ำน 

๓.๑  ควำมเสีย่งด้ำนด้ำนทรัพยำกร (ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

๓.๒  ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ (Strategic  Risk)   

๓.๓ ควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัติำมกฎระเบียบ 

Compliance Risk) 

๕. กำรประเมินกำร

ควบคุม 

ระบบสำรสนเทศ 

๔. วิธีกำรบริหำรในกำรจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

๗
. ก

ำร
ตร

วจ
ตดิ

ตำ
มก

ำร
ปร

ะเ
มิน

ผล
 

๖.
 ก
ำร
รำ
ยง
ำน

 

กำรส่ือสำร 



๕ 

 

กำรวเิครำะห์และกำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
 ประเมินโอกาสและผลกระทบละเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์
 การประเมินความเส่ียงประกอบดว้ย  ๒  ดา้น 

o โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ความถ่ีเกิดทุกวนั / ทุกเดือน ทุกปี ยิง่ถ่ีมากความถ่ีจะยิง่สูง 
o ผลกระทบ อาจสร้างความเสียหายทั้งท่ีเป็นตวัเงิน ไม่เป็นตวัเงิน หรือช่ือเสียงขององคก์ร 

และท าใหเ้กิดความลม้เหลว หรือโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจขององคก์ร 
 เพื่อวดัระดบัความเส่ียง : ระดบัสูงมาก ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัต ่า และระดบัต ่ามาก 
 สามารถท าไดท้ั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และ 

             ดุลยพินิจของผูป้ระเมิน 
 เป็นการประเมินทั้งความเส่ียงทัว่ไป และความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่

 
กำรประเมนิระดับควำมเส่ียง 
 
ต ่ามาก   =  เป็นระดบัความเส่ียงท่ีไม่ตอ้งท าอะไร / ไม่เป็นสาระส าคญั 
ต ่า   =  ระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคุมความเส่ียง ไม่ตอ้งมีการจดัการเพิ่มเติม 
ปานกลาง  =  ระดบัท่ีพอยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามเส่ียงเคล่ือนยา้ย   
                                         ไปยงัระดบัท่ียอมรับไม่ได ้
สูง   = ระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งจดัการความเส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี   
                                        ยอมรับไดต่้อไป 
สูงมาก   =  ระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการแกไ้ขทนัที 

ผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 

ส านกัวทิยบริการฯ ไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ในปี 
การศึกษา ๒๕๕๔ ซ่ึงมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูง ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี 

๑. กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนทรัพยำกร(ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ) ไดด้ าเนินการจดัการความ
เส่ียง ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง 

 

มำตรกำร : จดัตั้งงบประมาณในการพฒันาอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 



๖ 

 

กำรจัดกำรควำมเส่ียง : มีการตรวจสอบทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้พียงพอต่อการใชง้าน  จดัตั้งบประมาณ
ในการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการใชแ้ละจดัท าแผนบริหารความเส่ียงดา้น ITและจดัตั้งบุคคลท่ี
รับผดิชอบติดตามการด าเนินงาน 
 

๒. กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ไดด้ าเนินการจดัการความเส่ียง ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง ๒ มาตรการ 
 

มำตรกำรที ่๑ : จดัโครงการประชุมถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ใหก้บับุลากรของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กำรจัดกำรควำมเส่ียง : จดัประชุมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้และก าหนดบุคคลผูรั้บผดิชอบติดตาม 
ตามแผนกลยทุธ์ 
 

มำตรกำรที่ ๒:  จดัใหมี้การติดตาม ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผูบ้ริหารก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
กำรจัดกำรควำมเส่ียง : ก าหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบติัราชการ 
 
 ๓. กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) ไดด้ าเนินการจดัการ

ความเส่ียง ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง 
มำตรกำร : ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศก าหนดบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่

ปฏิบติัตามกฏระเบียบ หวัหนา้หน่วยงานมีความรู้ดา้นกฏระเบียบการปฏิบติังานของมหาวทิยาลยั มีการ

ตรวจติดตามแผนการปฏิบติังาน 

กำรจัดกำรควำมเส่ียง :  จดัส่งหวัหนา้งานเขา้รับการอบรมดา้นกฏระเบียบการปฏิบติังาน เพื่อ

ถ่ายทอดและควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก าหนดบุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบติัราชการ 

 

 

 

 



๗ 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภัฏสวนสุนันทำ 

แผนบริหำรควำมเส่ียง เร่ือง กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนทรัพยำกร(ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ) ระดับควำมเส่ียง : ควำมเส่ียงสูง 

มำตรกำร/ทำงเลอืก/กจิกรรม 
ส ำหรับกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กจิกรรม/ขั้นตอน กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และ 
แนวทำงแก้ไข 

มำตรกำร : จดัตั้งงบประมาณใน
การพฒันาอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
กำรจัดกำรควำมเส่ียง : มีการ
ตรวจสอบทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
เพียงพอต่อการใชง้าน  จดัตั้ง
งบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์
ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการใชแ้ละ
จดัท าแผนบริหารความเส่ียงดา้น 
ITและจดัตั้งบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ติดตามการด าเนินงาน 

 

-จดัหางบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ี
มีความจ าเป็นตอ้งการใช ้
- ตรวจสอบทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นการใช้
งานวา่เพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
- ก าหนดบุคคลท่ีรับผดิชอบติดตามการ
ด าเนินงาน 
 

ต.ค.-ธ.ค.๕๔ 
 

ก.พ.–เม.ย.๕๕ 
 

ก.ค.๕๔ 

จดัตั้งงบประมาณ 
๒๓,๓๐๗,๙๐๐ บาท เพื่อใชใ้น
การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใน
การจดัตั้งงบประมาณ จะมีการ
ส ารวจความตอ้งการ เพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนด
คุณลกัษณะและงบประมาณท่ี
ตอ้งใช ้และในการก าหนดแผน 
ไดมี้การจดัตั้งใหน้ายอโณทยั 
อรุณเรือง  เป็นผูรั้บผดิชอบ 

๑.ไม่มีอุปกรณ์และระบบ
ส ารองท่ีเพียงพอ 
๒. Soft Ware ไม่สามารถซ่อม
บ ารุงไดจ้ะตอ้งจดัซ้ือ จดัจา้ง/
จา้งซ่อมแต่ขาดงบประมาณ
สนบัสนุน 
๓. เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย 
 



๘ 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภัฏสวนสุนันทำ 

แผนบริหำรควำมเส่ียง เร่ือง กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ระดับควำมเส่ียง : ควำมเส่ียงสูง 

มำตรกำร/ทำงเลอืก/กจิกรรม 
ส ำหรับกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กจิกรรม/ขั้นตอน กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และ 
แนวทำงแก้ไข 

มำตรกำรที ่๑ : จดัโครงการ
ประชุมถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ใหก้บับุลากรของส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
กำรจัดกำรควำมเส่ียง : จดัประชุม
เชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้และ
ก าหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบติดตาม 
ตามแผนกลยทุธ์ 
 
มำตรกำรที่ ๒:  จดัใหมี้การ
ติดตาม ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีผูบ้ริหารก ากบัดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด 

- จดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้ 
- ก าหนดบุคคลผูรั้บผดิชอบติดตาม ตาม
แผนกลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
- ก าหนดบุคคลผูรั้บผดิชอบติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบติัราชการ 

ก.พ.–เม.ย.๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.–เม.ย๕๕ 
 

จดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหค้วามรู้ในเร่ืองหลกัเกณฑ์
ของตวัช้ีวดัต่างๆ ในแต่ละ
ตวัช้ีวดัและก าหนดบุคคลท่ี
รับผดิชอบในแต่ละตวัช้ีวดัและ
ด าเนินการกระจายตวัช้ีวดัสู่
บุคคล เพื่อใชใ้นการจดัท าค า
รับรองปฏิบติัราชการ 
 
 
โดยก าหนดให้นางสาวพลูศิริ 
พรหมกลู เป็นผูติ้ดตาม
แผนปฏิบติัราชการของส านกั
วทิยบริการ 

ขาดความชดัเจนในหลกัเกณฑ์
ของตวัช้ีวดั  และตวัช้ีวดับาง
ตวัท่ีทางมหาลยัก าหนดให ้ไม่
สามารถติดตามผลไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
ในการรายงานผลปฏิบติั
ราชการในบางดา้น ไม่สามารถ
แสดงหลกัฐานการวดัท่ีชดัเจน
ได ้



๙ 

 

มำตรกำร/ทำงเลอืก/กจิกรรม 
ส ำหรับกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กจิกรรม/ขั้นตอน กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และ 
แนวทำงแก้ไข 

กำรจัดกำรควำมเส่ียง : ก าหนด
บุคคลผูรั้บผดิชอบติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบติั
ราชการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ 
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภัฏสวนสุนันทำ 

แผนบริหำรควำมเส่ียง เร่ือง กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)  ระดับควำมเส่ียง : ควำมเส่ียงสูง 

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม 
ส าหรับการจดัการความเส่ียง 

กิจกรรม/ขั้นตอน การด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแกไ้ข 

มำตรกำร : ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศก าหนด
บทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่
ปฏิบติัตามกฏระเบียบ หวัหนา้
หน่วยงานมีความรู้ดา้นกฏระเบียบ
การปฏิบติังานของมหาวทิยาลยั มี
การตรวจติดตามแผนการปฏิบติังาน 
 
กำรจัดกำรควำมเส่ียง :  จดัส่งหวัหนา้
งานเขา้รับการอบรมดา้นกฏระเบียบ
การปฏิบติังาน เพื่อถ่ายทอดและ
ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก าหนด
บุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบติั
ราชการ 

- อบรมหวัหนา้งานใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัในการปฏิบติังานให้
ถูกตอ้งตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรู้ให้
มากยิง่ข้ึน 
- มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน
ท าการตรวจสอบการท างานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ก.พ.–เม.ย.๕๕ มีการประชุมหวัหนา้งานเพื่อ
รับทราบกฎในการปฏิบติั
ราชการ และเขา้รับการอบรม
จากหน่วยงานหลกัส่วนกลาง
ของมหาวทิยาลยั โดย
ก าหนดให ้นางหตัถยารักษ ์
อว้นเกียรติกุล เป็นผูต้รวจสอบ 

ขาดการส่ือสารดา้นหลกัเกณฑ์
การปฏิบติัราชการลงสู่ระดบั
บุคคล 
บุคคลากรบางส่วนขาดความ
ใส่ใจในกฎระเบียบของ
หน่วยงาน 
 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

  



๑๓ 

 

ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง  

 

 



๑๔ 

 

ประมวลภำพกิจกรรม 

กำรจัดท ำรำยงำนผลแผนบริหำรควำมเส่ียง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ประมวลภำพกิจกรรม 

กำรจัดท ำรำยงำนผลแผนบริหำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


