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การบริหารงานขององค์กรทุกด้าน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างมีวตัถุประสงค์และ

มุ่งหวงัเพื่อใหก้ารท างานถึงเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งดีท่ีสุด และเกิดการสูญเสียทรัพยากรให้นอ้ยท่ีสุด 
ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้แต่ก็ตอ้งประสบกบัความเส่ียง (Risk) คือความไม่
แน่นอน (Uncertainty) ของผลลพัธ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ หากองค์กร
สามารถเขา้ไปบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยง
ระหวา่งประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ มาตรการ และแผนด าเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ได้ อีกทั้งภาวะคุกคามปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน
การเงิน และรายงานทรัพยากรต่าง ๆ หรือแมแ้ต่ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ส าหรับองคก์ร 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดต้ระหนกัและเห็นความเส่ียง จึงจดัให้มีการ
จดัท าแผนบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 

ช่ือหน่วยงาน 
ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

ที่ตั้ง 
(สถำนท่ี) อำคำร 31 ชั้น 2  
โทรศพัท ์/ โทรสำร 02 - 160 -1271 ถึง 1276 / 02 – 160 - 1227 
โฮมเพจ  http:// /www.arit.ssru.ac.th 

 

ประวตัแิละความเป็นมา 
 

พุทธศักรำช  2548  มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำปรับเปล่ียนโครงสร้ำงใหม่ จึงมี
ประกำศ เร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ  พุทธศกัรำช 2548  ลง
วนัท่ี  25 เมษำยน 2548  ก ำหนดให้ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีภำรกิจหลกัใน
กำรให้บริกำรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนดำ้นวิทยบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ประกอบดว้ย 4 หน่วยงำนยอ่ย ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเลขำนุกำร และศูนยใ์ห้บริกำร 3 ศูนยซ่ึ์ง
ประกอบดว้ยศูนยว์ทิยบริกำร  ศูนยก์ำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ  ศูนยแ์ต่ละแห่งมีประวติัควำมเป็นมำดงัน้ี 
 

ศูนย์วทิยบริการ 
มีพัฒนำกำรมำจำกห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทำวิทยำลัย จัดตั้ ง ข้ึนเ ม่ือว ันท่ี 17 

พฤษภำคม พุทธศกัรำช 2480 ณ อุโมงค์ใตเ้นินพระนำงฯ เป็นกำรชั่วครำว ต่อมำไดย้ำ้ยไปอยู่ท่ี
อำคำรสำยสุทธำนพดล  พุทธศกัรำช 2500 ไดย้ำ้ยไปอยูท่ี่อำคำร 1 (อำคำรกรรณำภรณ์พิพฒัน์) มี
ขนำด 2 ห้องเรียน ระยะน้ีห้องสมุดเร่ิมปฏิบติังำนทุกอย่ำงท่ีเป็นระบบสำกลนิยมต่อมำในปี
พุทธศกัรำช 2517 วิทยำลยัครูสวนสุนนัทำไดรั้บงบประมำณสร้ำงอำคำรหอสมุด 2 ชั้น เป็นอำคำร
เอกเทศ และไดรั้บกำรเปล่ียนฐำนะจำกหอ้งสมุดมำเป็นหอสมุด วทิยำลยัครูสวนสุนนัทำ ภำยใตก้ำร
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บริหำรงำนของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหอสมุด ทั้งน้ีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนหอสมุดเป็นไปตำม
หลกัวชิำวชิำบรรณำรักษศำสตร์อยำ่งแทจ้ริง ตำมพระรำชบญัญติัวทิยำลยัครู พุทธศกัรำช 2518 

พุทธศกัรำช 2535 วทิยำลยัครูไดรั้บพระรำชทำนนำมจำก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดช ยกฐำนะเป็น “สถำบนัรำชภฏั” ส่วนในงำนของฝ่ำยหอสมุดไดมี้กำรน ำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มำใชด้ ำเนินงำน  โดยใชโ้ปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 

พุทธศกัรำช  2538  วิทยำลยัครูไดเ้ปล่ียนฐำนะเป็น  “สถำบนัรำชภฏั” อย่ำงถูกตอ้งตำม
กฎหมำยและตำมกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบนัรำชภฏั  ไดก้  ำหนดให้ฝ่ำยหอสมุดมีฐำนะเปล่ียนไป
เป็น “ ส ำนกัวทิยบริกำร ”  และสถำบนัรำชภฏัสวนสุนนัทำไดรั้บงบประมำณเพื่อจดัสร้ำงอำคำรส ำนกั
วิทยบริกำร 4 ชั้น สร้ำงเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลำคม พุทธศกัรำช 2541 หลงัจำกนั้นไดท้  ำทำงเดิน
เช่ือมอำคำรหอสมุดเก่ำกบัอำคำรหลงัใหม่  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำร  ต่อมำไดรั้บ
พระรำชทำนนำมวำ่“อำคำรเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษำ 6 รอบ และเม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ.2542 ส ำนกัวทิยบริกำรเร่ิมเปิดบริกำรใหแ้ก่ อำจำรย ์ นกัศึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ีของสถำบนัฯ โดย
น ำระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัโปรแกรม Alice for Windows มำใช ้ 

ต่อมำปีพุทธศกัรำช 2543 ไดมี้กำรต่อเติมอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ข้ึนเพื่อขยำยกำร
ใหบ้ริกำรต ำรำวชิำกำร และงำนวจิยัส ำหรับบณัฑิตศึกษำ รวมทั้งต ำรำวิชำกำรในโครงกำรต ำรำรำช
ภฏัเฉลิมพระเกียรติฯ และหอ้งสมุดศูนยพ์ุทธศำสนำเพื่อสันติภำพ โดยไดเ้ปิดบริกำรให้แก่นกัศึกษำ
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2544 ปลำยปี พ.ศ. 2544 สถำบนัฯ มีนโยบำยสร้ำงอำคำรศูนยค์อมพิวเตอร์และ
ภำษำเคียงขำ้งอำคำรหอสมุด  จึงจ ำเป็นตอ้งร้ือถอนอำคำรหอสมุดในส่วนท่ีเป็นส ำนกังำนของฝ่ำย
เลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร จึงต้องยุบห้องสมุดส ำหรับคนพิกำร  เพื่อใช้พื้นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ส ำนกังำนฝ่ำยเลขำนุกำร ยำ้ยมุมเด็กไปจดัไวท่ี้ ชั้น 1 หอ้งโถงหนำ้ลิฟท ์อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

พุทธศกัรำช 2547 คณะกรรมกำรกำรปฏิรูปกำรศึกษำแห่งชำติ (สปศ.) ไดเ้สนอยกฐำนะให้
สถำบนัรำชภฏัเป็นมหำวิทยำลยั มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน พุทธศกัรำช 2547 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศใช้
พระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยัรำชภฏั พุทธศกัรำช 2547 เพื่อให้เป็นสถำบนัอุดมศึกษำเพื่อกำรพฒันำ
ทอ้งถ่ิน และประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน พุทธศกัรำช 2547 

พุทธศักรำช 2548 มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำอยู่ในระหว่ำงกำรปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงใหม่  และส ำนกัวิทยบริกำร ไดเ้ปล่ียนฐำนะเป็นศูนยว์ิทยบริกำร ข้ึนอยู่กบัส ำนกัวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงข้ึนตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิยัและบริกำรวชิำกำร 
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ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมช่ือ ศูนยค์อมพิวเตอร์และบริกำร ไดป้ระกำศและจดัตั้ง

ศูนยฯ์ข้ึนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2529 ท่ีท ำกำรส ำนกังำนอยู่ท่ี 127 หรือ 1127 อำคำร 1โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้กำรฝึกอบรมและบริกำรทำงดำ้นคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลำกรของ
หน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวทิยำลยัฯ 

พุ ท ธ ศั ก ร ำ ช  2 5 2 9  ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ จ ำ ก ภ ำ ค วิ ช ำ วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ ำ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ มำท ำกำรฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำรกำรซ่อมบ ำ รุงไมโครคอมพิว เตอร์  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถำปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

พ ุ ท ธ ศ ัก ร ำ ช  2 5 2 9 - 2 5 3 2 ไ ด ้ท ำ โ ค ร ง ก ำ ร ค ว ำ ม ร่ ว ม ม ื อ ก ับ ศ ู น ย์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ใน โครงกำรพฒันำอำจำรยผ์ูส้อนคอมพิวเตอร์ ให้แก่
คณำจำรยข์องสถำบนัรำชภฏัทั้ง 36 แห่งทัว่ประเทศ ทั้งหมด 6 รำยวิชำรวม 18 หน่วยกิต ไดแ้ก่กำร
ประมวลผลแฟ้มขอ้มูลกำรเขียนโปรแกรมภำษำปำสคำล กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบระบบ
กำรจดักำรฐำนขอ้มูล ระบบปฏิบติักำรและโครงสร้ำงขอ้มูล ไดมี้อำจำรยผ์ูส้อนในโปรแกรมวิชำ
คอมพิวเตอร์จำกสถำบนัรำชภฏั ผำ่นกำรอบรมทั้งส้ินประมำณ250 คน 

ตั้ งแต่พุทธศ ักรำช  2529  มำจนถึง ปัจจุบ ันศูนย ์คอมพิว เตอ ร์  ได้ให้บ ริกำรแ ก่
ชุมชนโดยกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ให้แ ก่
ประชำชน ,  หน่ว ยง ำนของภำครัฐ และเอกชน และบุคคลภำยนอก มำกกว่ำ 150 รุ่น หรือ
ประมำณ 3,000 กวำ่คน 

ต่อมำพุทธศกัรำช 2542 รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภฏั ได้มีนโยบำยให้แต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือ CEO รับผิดชอบทำงด้ำน IT (Information 
Technology) จึงไดมี้กำรจดัตั้งส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศและมีกำรแต่งตั้ง CEO ข้ึน 

พุทธศกัรำช 2542 สถำบนัรำชภฏัสวนสุนันทำ  ได้ประกำศโครงกำรจดัตั้ งส ำนัก
เ ท ค โ น โ ล ย ี สำรสนเทศ เพื่อให้กำรบริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมด้ำน  IT ให้แก่บุคลำกรและ
บุคคลภำยนอกบริกำรและดูแลระบบ IT ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งสถำบนัพร้อมทั้งดูแลแผนแม่บท
ดำ้น IT ของสถำบนั โดยสถำบนัฯมีกำรประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี
ของผูบ้ริหำรและ ฝ่ ำ ยต่ำ งๆของส ำนัก ข้ึน  ในว ัน ที่  15  พฤศจิก ำยน  2542  และแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เทคโนโลยสีำรสนเทศ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2543 

ส ำนัก เ ทค โนโล ยีส ำ รสน เทศไ ด้จ ัดท ำ แ ผนแม่บท  I T  ข อ งสถ ำบัน ร ำ ชภัฏ
สวน สุนันทำ ข้ึนใน ปีพุทธศกัรำช 2543 เป็นแผนแม่บทท่ีใชร้ะหวำ่ง ปีพ.ศ. 2543-2544 ไดมี้กำร
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วำงระบบสนบัสนุนขั้นพื้นฐำนหรือ IT Infrastructure ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงของสถำบนั
ในระบบ Gigabit System ระบบ EPRส ำหรับกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลสถำบนัและระบบWeb-
based Instruction ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

จนกระทัง่พุทธศกัรำช 2547 สถำบนัรำชภฏัสวนสุนนัทำไดเ้ปล่ียนฐำนะเป็น มหำวิทยำลยั
รำชภฏั สวนสุนนัทำและในปีต่อมำ พุทธศกัรำช 2548 ส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไดเ้ปล่ียนฐำนะ
ตำมโครงสร้ำงองค์กรใหม่ของมหำวิทยำลัยฯ  เ ป็นศูนย ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  สังก ัด
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ปรัชญา 
 สำรสนเทศทนัสมยั  เทคโนโลยกีำ้วไกล  สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูภูมิปัญญำ 

 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
เป็นองค์กรชั้ นน ำ ในกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อมุ่งสู่

มำตรฐำนสำกล 
 

พนัธกจิ (Mission) 
1. พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับพนัธกิจของ

มหำวทิยำลยั 
2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ แก่นักศึกษำ และ

บุคลำกรของมหำวทิยำลยั ตลอดจนผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไป ดว้ยระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
และมีประสิทธิภำพ 

3. พฒันำทกัษะดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร แก่นกัศึกษำ  และบุคลำกรของ
มหำวทิยำลยั 

4. ให้บริกำรวิชำกำรและสำรสนเทศ  แก่นกัศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลยั และบุคคล
ทัว่ไป 

5. พฒันำบุคลำกรทุกระดบัใหมี้กำรท ำงำนอยำ่งมีคุณภำพ 
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ยุทธศาสตร์ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปี 2554 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ปฎิรูประบบบริหำรจดักำรศึกษำเชิงคุณภำพ และมีธรรมมำภิบำล 
ยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันำ และยกคุณภำพมำตรคณำจำรย ์ขำ้รำชกำร  และพนกังำน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปรับปรุงสภำพแวดล้อม ส่ือ เทคโนโลยี และทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้

ทนัสมยั และธ ำรงไวซ่ึ้งสวนสุนนัทำ 
 

นโยบาย วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง  
 

1 นโยบายการบริหารความเส่ียง  
เพื่อใหส้ ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมุ่งไปสู่

กำรบรรลุเป้ำประสงคต์ำมกลยุทธ์หลกัของส ำนกัวิทยบริกำรฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียง ดงัน้ี  

1) ให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปตำมแนวปฏบติัท่ีดี โดยมีกำรจดักำร
อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2) ให้มีกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ทั้งส ำนกั
วทิยบริกำรฯ 

3) ให้มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุง
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

4) ให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนตำมปกติ โดยน ำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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2 วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง  
1) เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นไปตำมเป้ำประสงค์และ

เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 
2) เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ ตระหนกั และเขำ้ใจถึงควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และ

สำมำรถหำวธีิกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  
3) เพื่อสร้ำงกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้แก่บุคลำกรในส ำนกัวิทยบริกำรฯ 

สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กำรได้อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ  

4) เพื่อให้มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงและเฝ้ำ
ระวงัควำมเส่ียงใหม่ๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึน  

5) เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมำภิบำล และกำรก ำกบัดูแลตนเองท่ีดีในส ำนกัวิทยบริกำรฯ 
อยำ่งเป็นรูปธรรม สำมำรถเพิ่มมูลค่ำใหผู้รั้บบริกำร/นกัศึกษำ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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บทที่ 2 
แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 
และบรรลุเป้ำประสงคข์องมหำวิทยำลยัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจึงก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลยัถือปฏิบติัเป็นแนวทำง
เดียวกนั  

 

แนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที ่1กำรช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจกบับุคลำกร  
กำรด ำเนินงำนก่อนท่ีหน่วยงำนจะเร่ิมมีกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีผูบ้ริหำร

หรือผูน้ ำระดบัสูงในองคก์ำร และผูป้ฏิบติังำนทุกคนตอ้งรับทรำบแนวนโยบำย มำตรกำรเก่ียวกบั
กำรบริหำรควำมเส่ียง โดยผูบ้ริหำรตอ้งมีกำรประชุมช้ีแจงถึงเหตุผลและท ำควำมเขำ้ใจร่วมกนักบั
ผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัก่อนท่ีจะมีกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนอยำ่งเป็นระบบ  

ขั้นตอนที่ 2 จดัตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง และติดตำม
ประเมินผลแผนบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน  

เน่ืองจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่ิงใหม่ส ำหรับหน่วยงำน ผูเ้ขำ้ร่วมอำจไม่คุน้เคยกบักำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงันั้น 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนจึงมีควำมส ำคญัมำก โดยผูบ้ริหำรของ
หน่วยงำนจะตอ้งจดัหำทีมงำนหรือคณะท ำงำนท่ีมำจำกตวัแทนทุกภำคส่วน/ฝ่ำยงำน เพื่อเขำ้มำท ำ
หนำ้ท่ีในกำรศึกษำขอ้มูลเอกสำร สัมภำษณ์ และระดมสมองกบัเจำ้หนำ้ท่ีทุกระดบั ในกำรพฒันำ
ฐำนขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีหน่วยงำนเผชิญอยูใ่ห้ครอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน ตลอดจน
กำรติดตำมประเมินผลแผนบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง 
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โครงสร้างการบริหารงาน (Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Chart) 
 

อธิการบด ี

 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 

 

รองผูอ้ ำนวยกำร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

รองผูอ้ ำนวยกำร 

ศนูยว์ทิยบรกิำร 
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โครงสร้างหน่วยงาน (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แผนผงัโครงสร้ำงบริหำรควำมเส่ียงส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 
 

 

ส ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

 

ส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร 
 

 

รำยงำนกำรตดิตำม

และประเมนิผล 

 

 

ศนูยเ์ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 

 

คณะกรรมกำรกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

 

 

ศนูยว์ทิยบรกิำร 

 

 

งำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
 

 

คณะท ำงำนบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
ภาพที ่3 แผนผงัโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

ส ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร 
- งานนโยบายและแผน 

- งานคลงัและงบประมาณ 
- งานธรุการและสารบรรณ 

- งานการเจา้หนา้ที ่
- งานประกนัคณุภาพ 

- งานประชาสมัพันธ ์
 

ศนูยว์ทิยบรกิำร 

- งานบรหิารจัดการ 
- งานเทคนดิ 

- งานบรกิาร 
- งานเทคโนโลย ี  

สารสนเทศ 
- งานโสตทัศนวัสด ุ

 

ศนูยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- งานบรหิารจัดการ 
- งานระบบเครอืขา่ย 

  อนิเทอรเ์น็ตและ

บ ารุงรักษา 
- งานวจิัยและพัฒนา

ระบบ 
- งานฝึกอบรมและ

บรกิาร 

   วชิาการ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ที่เกีย่วข้อง 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำม
รับผดิชอบร่วมกนัของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัและมีกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
บทบำทหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบหลกัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรควำมเส่ียงของส ำนกัวิทย
บริกำรฯ มีดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.1 แสดงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริหารส านักวทิยบริการฯ    
 

1. ด ำเนินกำรร่วมวำงแผนและด ำเนินกำร
ตำมแผนงำน นโนบำยและกลยุทธ์กำร
บ ริ ห ำ รค ว ำ ม เ ส่ี ย ง ท่ี คณ ะก ร รมก ำ ร
อ ำนวยกำร 

2. ก ำกับ ดูแล ติดตำมให้หน่วยงำนในสำย
งำนมีกำรปปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้กำรบริหำร
ควำมเส่ียงเป็นกำรปฏิบติังำนปกติและเป็น
นวตักรรมในกำรท ำงำน 

2. คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง    

 

1. จดัวำงระบบและด ำเนินกำรป้องกนัควำม
เส่ียง โดยให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำม
เส่ียง เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรนโยบำย ก ำกบัดูแล
เชิงนโยบำยตำมบทบำทและภำรกิจให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ  
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ตารางที ่2.1 แสดงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

 2. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนกัวทิยบริกำรฯ 
3. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกัวทิยบริกำรฯ ตำมท่ีก ำหนด 

3. ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ น ำไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ำร โดยมีกำร
เช่ือมโยงกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เ ป้ ำประส งค์ ข อ ง องค์ ก ำ รและ มี ก ำ ร 
บูรณำกำรร่วมกนั  

2. ติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและก ำกบักำร
บริหำรควำมเส่ียง  

3. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรควบคุมภำยในของส ำนกัวิทย
บริกำรฯ 

4.รองผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน  

 
 

1. ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำร
ควำมเ ส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน  
3. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  
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ตารางที ่2.1 แสดงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

 4. เสนอรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
รอบ 6 เดือน9 เดือน และทุกส้ิน
ปีงบประมำณ  

5. เสนอรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน  
6. ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ ค ล ำก ร ในห น่ ว ย ง ำน 
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำม
เส่ียง และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และกำรควบคุมภำยใน 

5.คณะท างานบริหารความเส่ียง 

 

 

1. น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงสู่กำร
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม  
2. รวบรวมขอ้มูล ระบุควำมเส่ียง วิเครำะห์
ควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียงของ
หน่วยงำน  
3. จดัท ำแผนป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงของ
หน่วยงำน  
4. เสนอมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียง และ
กำรจดักำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
5. จดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอ
ต่อผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร ฯ 
6. จดัท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน เสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั
วทิยบริกำร ฯทุกส้ินปีงบประมำณ 
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ตารางที ่2.1 แสดงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (ต่อ) 
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

6.งานประกนัคุณภาพการศึกษา  

 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงของส ำนกัวทิยบริกำรฯ  

2. ประสำนงำนให้จดัท ำระบบบริหำรควำม
เส่ียง  

3. ติดตำมผลและแผนกำรรำยงำนด้ำน
บริหำรควำมเส่ียง 

4. รำยงำนผลกำรติดตำมผลและแผนกำรส่ง
รำยงำนด้ำนบริหำรควำมเ ส่ียงต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

5. น ำเสนอควำมคืบหน้ำด้ำนกำรบริหำร
ควำมเ ส่ียง ต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนกัวทิยบริกำรฯ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ข้ึน  3  
ชุด ไดแ้ก่   

1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  ท ำหน้ำท่ี ก ำหนดนโยบำยและให้ควำม
เห็นชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคลอ้งกบันโยบำย
และยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั  และพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ให้ค  ำปรึกษำและเสนอ
ควำมเห็นกำรจดัระบบบริหำรงำนดำ้นงบประมำณ ดำ้นบุคลำกร กำรพฒันำและและกำรติดตำม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำร รวมทั้ งกำรบริหำรควำมเส่ียงด้วย
ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1) นำยนรินทร์ พนำวำส   ท่ีปรึกษำ 

2) นำยณรงศกัด์ิ บุญสุวรรณ   ท่ีปรึกษำ 

3) อำจำรยรั์ตนำวดี เถกิงสุขวฒันำ   ท่ีปรึกษำ 

4) อำจำรยเ์สถียร   จนัทร์ปลำ   ประธำน 

5) อำจำรยธ์นำกร  อุยพำนิชย ์   กรรมกำร 

6) อำจำรยด์ร.สุมิตรำ  นวลมีศรี   กรรมกำร 

7) นำยอโณทยั  อรุณเรือง   กรรมกำร 

8) นำยจรูญพนัธ์ สหนำวนิ   กรรมกำร  

9) นำยอครัเดช  สินแต่ง    กรรมกำร 

10) นำงสำวนุชรี  เกตุสุวรรณ์   กรรมกำร 

11) นำงสำวพลูศิริ พรหมกลู   กรรมกำร 

12) นำงสำววำศินี  ศรีชูเป่ียม   กรรมกำร 

13) นำงปรำณี  เวยีงแสง   กรรมกำร 

14) นำงสำวกฤษณำ  อยูพ่วง    กรรมกำร 

15) นำยธเนตร มะนิก    กรรมกำร 

16) นำงสำวจุฑำรัตน์  โสธรจิตต ์   กรรมกำร 

17) นำงอนงค ์ มะลิวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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18) นำงหตัยำรัตน์  อว้นเกียรติกุล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ท ำหน้ำท่ีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำม
เส่ียง ก ำหนดแนวทำงและให้ค  ำปรึกษำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน ก ำหนด
นโยบำยและกรอบบริหำรควำมเส่ียง ติดตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง ประเมินและ
อนุมติัแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง  ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1) ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ประธำน 
2) อำจำรยธ์นำกร อุยพำนิชย ์    กรรมกำร 
3) อำจำรย ์ดร.สุมิตรำ นวลมีศรี    กรรมกำร 
4) นำงอนงค ์มะลิวรรณ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
1) อำจำรย ์ดร. สุมิตรำ  นวลมีศรี    ประธำน 
2) นำงสิริพร  ป้อมจตุัรัส     กรรมกำร 
3) นำงสำวพลูศิริ  พรหมกลู    กรรมกำร 
4) นำงสำวชนะกำนต ์ พงศำสนองกุล   กรรมกำร 
5) นำงปรำณี  เวยีงแสง     กรรมกำร 
6) นำงสำวกฤษณำ  อยูพ่วง    กรรมกำร 
7) นำงสำวจุฑำรัตน์  โสธรจิตต ์    กรรมกำร 
8) นำงสำววำศินี  ศรีชูเป่ียม    กรรมกำร 
9) นำงสำวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์    กรรมกำร 
10) นำยอคัรเดช  สินแต่ง     กรรมกำร 
11) นำยอโณทยั  อรุณเรือง    กรรมกำร 
12) นำยจรูญพนัธ์  สหนำวนิ    กรรมกำร 
13) นำยธเนตร  มะนิก     กรรมกำร 
14) นำงอนงค ์ มะลิวรรณ์     กรรมกำร 
15) นำงชนิดำ  ชิรำพฤกษ ์     กรรมกำร 
16) นำงหตัถยำรักษ ์ อว้นเกียรติกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



17 

 

3. คณะท างานบริหารความเส่ียง ท ำหน้ำท่ี ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ยทุธศำสตร์ส ำนกัฯ ระบุขั้นตอนหลกัและวตัถุประสงคห์ลกัของโครงกำร/กิจกรรม ระบุควำมเส่ียง
ท่ีท ำให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ วิเครำะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีท ำให้ควำมเส่ียงท่ีระบุไวไ้ม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย ระบุกำรจัดกำรควำมเส่ียงเพื่อสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมภำรกิจให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และพนัธกิจของส ำนักฯ และน ำเสนอแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนกัฯ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
1) นำงอนงค ์ มะลิวรรณ์    ประธำน 

2) นำงสำวจุฑำรัตน์ โสธรจิตต ์    กรรมกำร 

3) นำงชนิดำ ชิรำพฤกษ ์    กรรมกำร 

4) นำงนอ้ย  อรุณศรี     กรรมกำร 

5) นำยพีรพล แกว้อ ำไพ    กรรมกำร 

6) นำงสำวสุภำภรณ์ ใจสุข    กรรมกำร 

7) นำยนิคม อรุณฉำย    กรรมกำร 

8) นำยอโณทยั อรุณเรือง     กรรมกำร 

9) นำงสุริยำ นิชำญ     กรรมกำร 

10) นำงสำวชลลดำ   เอกสกุล    กรรมกำร 

11) วำ่ท่ีร้อยตรีหญิงนิธิมำ แกว้มณี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรระบุ วเิครำะห์ ประเมิน และจดั
ระดบัควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
รวมทั้งกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัฯ มีกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีบูรณำกำรกบัระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนหลกั 
ดงัน้ี  

1. การระบุเป้าประสงค์ และก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นกำรระบุเป้ำประสงคต์ำมพนัธกิจ
หลกัของมหำวทิยำลยั ส่วนกำรก ำหนดวตัถุประสงคจ์ะก ำหนด 2 ระดบั คือ  

1.1 วตัถุประสงคร์ะดบัส ำนกั ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกบัวตัถุประสงคใ์น
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ระดับกระบวนกำร เป็นวตัถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนหลกัท่ีจะตอบสนองใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์  

การระบุความเส่ียง และปัจจัยเส่ียง เป็นกำรระบุเหตุกำรณ์ใดๆ ท่ีมีโอกำสจะเกิดข้ึนใน
อนำคต และมีผลกระทบก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล ควำมสูญเปล่ำ หรือ
เหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

การประเมินความเส่ียง เป็นกำรวิเครำะห์ และจดัล ำดบัควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประเมินโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
โดยอำศยัเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนดไว ้ซ่ึงจะท ำให้กำรตดัสินใจจดักำรกบั
ควำมเส่ียงเป็นไปอยำ่งเหมำะสม  

การประเมินมาตรการการควบคุม เป็นกำรประเมินกิจกรรมกำรควบคุมท่ีควรจะมี หรือท่ีมี
อยู่แล้วว่ำสำมำรถช่วยควบคุมควำมเส่ียงหรือปัจจัยเส่ียงได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ หรือเกิด
ประสิทธิผลตำมวตัถุประสงค์ของกำรควบคุมเพียงใด เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่จะสำมำรถควบคุมควำม
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำประสงคข์องหน่วยงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

การจัดการความเส่ียง เป็นกำรน ำกลยุทธ์ มำตรกำร หรือแผนงำน มำใช้ปฏิบติัใน
มหำวทิยำลยั หรือ คณะ ส ำนกั สถำบนั ศูนย ์เพื่อลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง หรือลดควำมเสียหำย
ของผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรปฏิบติังำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน  

การรายงาน เป็นกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีไดด้ ำเนินกำรทั้งหมดตำมล ำดบั ให้
ฝ่ำยบริหำรรับทรำบ และใหค้วำมเห็นชอบด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง  
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 การติดตามผลและทบทวน เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงว่ำมีประสิทธิภำพและสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได ้ และสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์หรือควำม
เส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงกำรทบทวนแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพฒันำ
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

การบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO 
 

การบริหารควมเส่ียงตามแนวทางของ COSO 
 

 ปัจจยัภำยในองคก์ร (Internal Environment) อำจกล่ำวไดว้ำ่ “ปัจจยัภำยในองคก์ร” ถือเป็น
รำกฐำนท่ีส ำคญัขององค์ประกอบต่ำงๆ เพรำะเป็นเร่ืองของค่ำนิยม แนวทำงกำรบริหำรงำนของ
ผูน้ ำ รวมไปถึงบรรยำกำศท่ีจะท ำให้บุคลำกรในองคืกรควบคุม และด ำเนินภำรกิจให้บรรลุผลตำม
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ หรืออำจจะกล่ำวโดยรวมๆก็คือ “วฒันธรรมองค์กร” หำกองคก์รใดมี
วฒันธรรมท่ีให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รนั้นๆ จะสำมำรถบรรลุผลเป้ำหมำยได้
ดีกวำ่องคก์รท่ีไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting) องคก์รตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละกล
ยุทธ์ท่ีชดัเจนตำมแผนกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี และแผนกำรปฏิบติัรำชกำร 4 ปี ของส ำนกัวิทย
บริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2. การระบุความเส่ียงเป็นการระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ควำมเส่ียงหรือควำม
ไม่แน่นอนท่ีอำจเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกปัจจยัทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร ปัจจยัภำยนอก เช่น 
สภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี ภำวะแวดล้อมทำงธรรมชำติ ปัจจยั
ภำยใน เช่น บุคลำกร กระบวนกำร เทคโนโลย ีทั้งน้ีสำมำรถจ ำแนกควำมเส่ียงได ้3 ดำ้น ดงัน้ี 

1) ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (Information Technology System 
Risk : IT) เก่ียวขอ้งกบัทรัพยำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีรวมถึง ฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และพี
เพิลแวร์ โดยความเสี่ยงที่เกดิขึน้อาจเป็นความเสี่ยงที่เกดิจากความผดิพลาดของอุปกรณ์ การ
เคลื่อนยา้ยตวัเครื่อง อุปกรณ์ การตดิตัง้อุปกรณ์ในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรูค้วาม
เขา้ใจในการปฏบิตังิาน การถูกภยัคุกคามจากภยัต่างๆ เช่น ไวรสัคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

2) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เก่ียวขอ้งกบักำรบรรลุเป้ำหมำยและพนัธกิจใน
ภำพรวม โดยควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนเป็นควำมเส่ียง เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
และเหตุกำรณ์ภำยนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไวไ้ม่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศำสตร์/
วิสัยทศัน์ หรือเกิดจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์ท่ีขำดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนหรือกำรร่วมมือ
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กบัองคก์รอิสระท ำใหโ้ครงกำรขำดกำรยอมรับและโครงกำรไม่ไดน้ ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำหรือกำร
สนองต่อควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่ำงแทจ้ริง หรือเป็นควำมเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรตดัสินใจผดิพลำด หรือน ำกำรตดัสินใจนั้นมำใชอ้ยำ่งไม่ถูกตอ้ง 

3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบติัตำมกฏ ระเบียบต่ำงๆโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนเป็นควำมเส่ียง เน่ืองจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทนัสมยั หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติ
กรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

ซ่ึงจะมีควำมเส่ียง 3 ดำ้น คือ ดำ้นทรัพยำกร (ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ดำ้นกลยุทธ์ 
ดำ้นกำรปกิบติัตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ โดยก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อให้ระดบั
ควำมเส่ียงลดลงจนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Response) กำรประเมินควำมเส่ียงจะช่วยให้แต่ละองคก์ร
พิจำรณำถึงเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ำย
บริหำร จะประเมินเหตุกำรณ์จำก 2 มุมมอง ซ่ึงไดแ้ก่โอกำสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ซึงโดยปกติแลว้
ใชท้ั้งวธีิเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณร่วมกนั 

4. วธีิการบริหารในการจัดการใช้ในการจัดการแต่ละความเส่ียง (Risk Response) เป็นกำร
ระบุว่ำมีทำงเลือกใดบำ้งท่ีสำมำรถใช้ในกำรจดักำรควำมเส่ียง คดัเลือกทำงเลือกท่ีเหมำะสม และ
น ำไปปฏิบติัโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร แต่อย่ำงไรก็ตำมแนว
ทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงตอ้งคุม้ค่ำกบักำรลดระดบัผลกระทบควำมเส่ียงทำงเลือก หรือกล
ยทุธ์ในกำรจดักำรควำมเส่ียง แบ่งได ้4แนวทำงหลกั คือ กำรยอมรับ (Take) กำรควบคุม (Treat) กำร
ยกเลิก (Terminate) และกำรโอนหรือกำรแบ่งควำมเส่ียง (Transfer) 

5. การประเมินการควบคุม (Control Activities) หมำยถึง ขั้นตอนหรือนโยบำยท่ีเป็นกำร
ควบคุมเพื่อเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจไดว้ำ่กำรตอบสนองควำมเส่ียงท่ีไดท้  ำในองคป์ระกอบท่ีแลว้จะยงั
อยูร่ะดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้

6. การส่ือสารละการส่งข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารความเส่ียง (Information 
and Communication) ล ำดบัขั้นตอนน้ีถือวำ่มีควำมส ำคญัเพรำะจะเป็นส่วนท่ีจะช่วยสนบัสนุนใน
ทุกๆ ขบวนกำร,ขั้นตอน ท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ปัจจยัภำยในองคก์ร (Internal 
Environment) อนัเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัของกระบวนกำร,ขั้นตอนอ่ืน เพรำะจะมีส่วนท่ีจะช่วยท ำให้
บุคลลำกรในองค์กรไดท้รำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนถือเป็นกำร
เสริมสร้ำงวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รอีกทำงหน่ึงดว้ย  
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7. การตรวจติดตามด าเนินการ (Monitoring) ขบวนกำร, ขั้นตอน คือ กำรมีระบบกำร
ติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร ซ่ึงเป็นกระบวนกำรประเมินควำมมีอยู่และคุณภำพของ
องคป์ระกอบของกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รทั้ง 6 ขอ้ขำ้งตน้ กำรติดตำมในท่ีน้ี สำมำรถท ำไดใ้น 
2 ลกัษณะ คือ กำรประเมินแยกต่ำงหำก (Separate Evaluation) และกำรด ำเนินกำรติดตำม/ประเมิน
เสมือนหน่ึงวำ่ เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง (Ongoing Activities) กิจกรรมหน่ึงโดยด ำเนินกำร Real-time 
basis และกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็วต่อกำรเปล่ียนแปลงของเงือนไข/สภำพแวดลอ้ม มีกำรรำยงำน
ผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีได้ด ำเนินกำรทั้งหมดตำมล ำดบัให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและให้
ควำมเห็นชอบด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อ
ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ประเมินและจดัระดบัควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์
ของกระบวนกำรกำรท ำงำนของ ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้ซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวน้ีจะส ำเร็จไดต้อ้งมีกำรส่ือสำรให้คนในองค์กรมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงในทิศทำงเดียวกนัตลอดจนควรมีกำรจดัท ำรขั้นตอนกำรบริหำร
ควำมเะบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียง ทั้ งน้ีส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียง 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ภาพที ่ 4  แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

4. วธิีการบริหารในการจัดการแต่ละความเส่ียง 

1.ก าหนดวตัถุประสงค์ 

2. การระบุความเส่ียง 

3. การประเมนิความเส่ียง 3 ด้าน 
3.1  ควำมเส่ียงดำ้นดำ้นทรัพยำกร (ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ) 
3.2  ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ (Strategic  Risk)   
3.3 ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

5. การประเมนิการควบคุม 

ระบบสารสนเทศ 

7. 
กา
รต

รว
จต

ิดต
าม
กา
รป

ระ
เม
ินผ

ล 

6. 
กา
รร
าย
งา
น 

การส่ือสาร 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
ตามหลกัการของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 

ประเภทความเส่ียง 
 

แผนบริหำรควำมเส่ียงของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย  
รำชภฏัสวนสุนนัทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 มีกำรระบุ ควำมเส่ียงไว ้3  ประเภทควำมเส่ียง 
คือ   

1. ความเส่ียงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  หมำยถึงหน่วยงำนตอ้งมีกำร
วำงระบบบริกำรควำมเส่ียงของระบบฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศเพื่อก ำจดั ป้องกนัหรือลดกำรเกิด
ควำมเสียหำยในรูปแบบต่ำง ๆ โดยสำมำรถฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศ กำรส ำรอง กำรกูคื้นขอ้มูลจำก
ควำมเสียหำย 
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2. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ขององค์กร ซ่ึงมีผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมขององค์กร นโยบำยของผูบ้ริหำร  
งบประมำณ และกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ 

3. ความเส่ียงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
ประเด็นทำงกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร ทั้ งในกำรก ำกับกำร
ปฏิบติังำนและกำรคุ้มครองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงกำรป้องกันข้อมูลสำรสนเทศของทำง
รำชกำร 
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แผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2554 (ใช้แผนปีงบประมาณ 2554) 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลยั ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1. พฒันำ และ
ยกระดบัคุณภำพ
มำตรฐำนบุคลำกร 
คณำจำรย ์ขำ้รำชกำร 
พนกังำนมหำวทิยำลยั 
นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำ 
ใหมี้ศกัยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั 

1. บุคลำกรมีศกัยภำพ มี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัในยคุสงัคม
ฐำนควำมรู้  
2. พฒันำระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

พฒันำและยกระดบั
คุณภำพมำตรฐำน
บุคลำกรของส ำนกั 
ใหมี้ศกัยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ 

บุคลำกรของส ำนกั
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
แผนพฒันำบุคลำกร 

1. พฒันำบุคลำกรใหมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบติังำนอยำ่งมี
คุณภำพ 

2. พฒันำทกัษะดำ้น 
ICT 

3. พฒันำทกัษะดำ้นกำร
ใชร้ะบบสำรบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-office) 
4. พฒันำควำมรู้ดำ้น
ประกนัคุณภำพแก่
บุคลำกร 

2.ปฏิรูประบบบริหำร
จดักำรศึกษำใหมี้ธรร
มำภิบำล และสู่กำร
เป็นมหำวทิยำลยัใน
ก ำกบัท่ีมีคุณภำพ 

1. มีระบบบริหำรจดักำรท่ี
ดี และมีธรรมำภิบำลท่ี
เนน้คุณภำพ คล่องตวั 
ยดืหยุน่ และเป็น
มหำวทิยำลยัในก ำกบั  
2. กำรปฏิบติังำนมีควำม
คล่องตวัตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำร  
3. ปรับปรุงกำรปฏิบติังำน
ใหค้ล่องตวั รวดเร็ว 
4. พฒันำระบบบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ
ใหมี้ควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

บริหำรจดักำรดว้ย
หลกัธรรมำภิบำลเพื่อ
เพ่ิมพนูภูมิปัญญำแก่
สงัคม 

พฒันำระบบบริหำร
จดักำรท่ีดี มีคุณธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

1. สนบัสนุนใหบุ้คลำกร
ในส ำนกัมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจดักำร
บริหำรงำนดว้ยหลกัธรร
มำภิบำล 
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แผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2554 (ใช้แผนปีงบประมาณ 2554)(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 

เป้าประสงค์มหาวทิยาลยั ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 5. พฒันำระบบบริหำร
จดักำรภำครัฐท่ีดี และ
ระบบประกนัคุณภำพ  
6. พฒันำระบบบริหำร
ควำมเส่ียงอยำ่งเป็น
รูปธรรม 
7. ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียและประชำชนมี
ส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็น และตรวจสอบ
กำรปฏิบติัรำชกำร 

  2. พฒันำระบบ ISO 
3. พฒันำระบบ PMQA 
4. พฒันำระบบประกนั
คุณภำพ 
5. พฒันำระบบประกนั
คุณภำพบุคคล 
6. จดัท ำแผนปฏิบติั
รำชกำร และแผนกำร
ด ำเนินงำน 

3. ปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
และเทคโนโลยใีห้
เหมำะสมทนัสมยั 
และธ ำรงไว ้ซ่ึงสวน
สุนนัทำ 

1. บณัฑิตมีคุณภำพดีจำก
กำรจดัสภำพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
2. นกัศึกษำ บุคลำกร พึง
พอใจกบักำรปรับ
สภำพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ 
3. พฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรใหส้มยัสู่
กำรเป็น E-University 

พฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ใหท้นัสมยั 

พฒันำระบบ
เทคโนโลยแีละ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
สู่กำรเป็น E-library 
และ ระบบสนบัสนุน
ขั้นพ้ืนฐำนหรือ IT 
Infrastructure ไดแ้ก่
ระบบเครือข่ำย
ควำมเร็วสูงของ
สถำบนัในระบบ ERP 

1. พฒันำระบบ  
E-library   
2. พฒันำระบบe-book  
3.  พฒันำระบบ (BI) 
4. พฒันำระบบ Server 
5. พฒันำระบบเน็ตเวร์ิค 
6.  พฒันำระบบจดัเก็บ
ขอ้มูลขนำดใหญ่ 
7. พฒันำส่ือ
โสตทศันวสัดุ 
8. จดัหำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
9. จดัหำหนงัสือ และ
วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
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การบริหารความเส่ียง 
 

นอกจำกน้ีในแผนบริหำรควำมเส่ียง ดงักล่ำวไดร้ะบุขอบเขตของระดบัควำมยอมรับได้
(Risk Appetite Boundary) ก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) และทำงเลือกในกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงซ่ึงก ำหนดไว ้4 แนวทำงคือ 

1. กำรยอมรับ (Accept) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ียอมรับไดภ้ำยใตก้ำรควบคุมปัจจุบนัใชใ้น
กรณีควำมเส่ียงท่ีไม่รุนแรง หรือไม่คุม้ท่ีจะเปล่ียนแปลง  

2. กำรควบคุม (Treat)  หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ียอมรับได้แต่แกไ้ขวิธีกำรควบคุม หรือ
ควบคุมเพิ่มเติมใหเ้พียงพอเหมำะสม 

3. กำรยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นกำรจดักำรให้ควำมเส่ียงอยู่นอก
เง่ือนไข โดยกำรหยดุด ำเนินกำร หรือเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์ หรือลดขนำดของงำนกิจกรรม 

4. กำรโอนยำ้ย (Transfer) หรือแบ่ง (Share)  ไดแ้ก่ กำรแบ่งควำมเส่ียงให้รับผิดชอบ
ร่วมกนัหลำยหน่วยหรือมีผูรั้บควำมเส่ียงแทน 
 

การจดัระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

 ในกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรจดัระดบัในระดบันอ้ยถึงมำก เพื่อแสดงถึงระดบัควำม
รุนแรงผลกระทบ  และควำมเป็นไปไดข้องโอกำสในกำรเกิดแสดงดงัตำรำง 
 

ระดับความเส่ียง 
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 

Risk Assessment  Matrix ต ่ามาก ต ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 2 3 4 5 

ผลกระทบ
(ความ
รุนแรง) 

สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
ต ่า 2 2 4 6 8 10 

ต ่ามาก 1 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์ตัดสินใจ  
 

ระดับ คะแนน ความหมาย 
ต ่ำ 1-3 ระดบัท่ียอมรับได ้

ปำนกลำง 4-9 ระดบัท่ีพอยอมรับไดแ้ต่ตอ้งมีกำรควบคุม   
สูง 10-16 ระดบัท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดโ้ดยตอ้งจดักำรควำมเส่ียง เพื่อใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป 
สูงมำก 17-25 ระดบัท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดจ้  ำเป็นตอ้งเร่งจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได ้
 

ระดับโอกาส (Likelihood) 
 

คะแนน ความหมาย 
5 มีโอกำสเกิดข้ึนเสมอเกือบทุกคร้ัง (บ่อยมำก) 
4 มีโอกำสเกิดข้ึนค่อนขำ้งบ่อย (บ่อย) 
3 มีโอกำสเกิดข้ึนบำงคร้ัง (ปำนกลำง) 
2 มีโอกำสเกิดข้ึนนำนๆคร้ัง (ไม่บ่อย) 
1 มีโอกำสเกิดข้ึนกรณียกเวน้ (นำน ๆ คร้ัง) 

 

ระดับผลกระทบ (impact) 
 

คะแนน ความหมาย 
5 กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือขององคก์ร / มีควำมเสียหำยอยำ่งมำก / ระดบัควำมพึง

พอใจของผูรั้บบริกำรนอ้ยมำก (ผูบ้ริหำรถูกลงโทษทำงวนิยั) 
4 กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือขององคก์ร / มีควำมสูญเสียมำก/ระดบัควำมพึงพอใจ

ของผูรั้บบริกำรนอ้ย (ผูบ้ริหำรถูกต ำหนิหรือถูกร้องเรียน) 
3 กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือขององคก์ร / มีควำมสูญเสียมำก/ระดบัควำมพึงพอใจ

ของผูรั้บบริกำรปำนกลำง (เจำ้หนำ้ท่ีถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทำงวนิยั) 
2 กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือขององคก์ร / มีควำมเสียหำยอยำ่งมำก/ระดบัควำมพึง

พอใจของผูรั้บบริกำรค่อนขำ้งมำก (มีไดรั้บเสียงบ่นหรือถูกต ำหนิ) 
1 กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือของขอคก์ร / มีควำมเสียหำยอยำ่งมำก / ระดบัควำมพึง

พอใจของผูรั้บบริกำรมำก (ไดรั้บเสียงบ่นหรือถูกต ำหนินำน ๆ คร้ัง) 
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การจัดท า Risk Map (เลอืกเฉพาะระดับความเส่ียงสูงมากและสูง) ในแต่พนัธกจิ/ด้าน ดงัน้ี 
 

1. ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
 

ผล
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อง
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เสี่
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โดย ระดบัควำมเส่ียงจ ำแนกตำมสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

ระดับความเส่ียง   
 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า 
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2. ด้านกลยุทธ์ 
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โดย ระดบัควำมเส่ียงจ ำแนกตำมสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

ระดับความเส่ียง   
 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า 
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3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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โดย ระดบัควำมเส่ียงจ ำแนกตำมสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

ระดับความเส่ียง   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า 



32 
 

การวเิคราะห์ปัจจัยและประเมนิความเส่ียง  
 
ตารางที ่1 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 

ประเภทความ
เส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน
ความเส่ียง 

ระดบัความ
เส่ียง 

วธีิบริหารความ
เส่ียง 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

1. ควำมเส่ียง 
ดำ้นทรัพยำกร
(ระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 
 

1.Hard Ware ขององคก์ร/
หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2 4 8 สูง ใชก้ำรควบคุม จดัตั้งงบประมำณในกำรพฒันำอุปกรณ์
ส ำนกัฯและจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง
ดำ้น IT 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. พฒันำรวดเร็วเกินกวำ่ 
Soft ware ขององคก์ร/
หน่วยงำน จะรองรับได ้
 

1 4 4 ต ่ำ ใชก้ำรควบคุม จดัตั้งงบประมำณในกำรพฒันำบุคลำกร
และอุปกรณ์ 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3. ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะดำ้นไม่ทนัต่อ 
Technology  

2 3 6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันำบุคลกรท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.ไม่ไดรั้บบ ำรุงรักษำอยำ่ง
เสม ่ำเสมอ 

2 3 6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม มีกำรประเมินติดตำม ประเมินผลอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยใหผู้บ้ริหำรก ำกบัดูแลอยำ่ง
ใกลชิ้ด 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ตารางที ่2 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง ด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk)   
 

ประเภทความ
เส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน
ความเส่ียง 

ระดบัความ
เส่ียง 

วธีิบริหารความ
เส่ียง 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

ควำมเส่ียงดำ้น 
กลยทุธ์ 

1.กิจกรรมตำมแผนกลยทุธ์
ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุ
วตัถุประสงคอ์งคก์รได ้

2 3 6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทบทวน
แผนกลยทุธ์ส ำนกัฯ 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2.กลยทุธ์ขององคก์รขำด
กำรพฒันำใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์และไม่สำมำรถ
แข่งขนักบัคู่แข่งได ้

1 4 4 ต ่ำ ใชก้ำรควบคุม ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวเิครำะห์
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ส ำนกัฯ 

ส ำนกัวทิยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3.ขำดกำรส่ือสำรและกำร
มอบหมำยกลยทุธ์ระดบั
บุคคลอยำ่งทัว่ถึง 

3 4 12 สูง ใชก้ำรควบคุม จดัโครงกำรประชุมถ่ำยทอดแผนกล
ยทุธ์ใหก้บับุลำกรของส ำนกัวทิย
บริกำร 

ส ำนกัวทิยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.ขำดกำรติดตำมประเมินผล
ตำมแผนปฏิบติัรำชกำรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

2 5 10 สูง ใชก้ำรควบคุม จดัใหมี้กำรติดตำม ประเมินผลอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยใหผู้บ้ริหำรก ำกบัดูแล
อยำ่งใกลชิ้ด 

ศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ตารางที ่3 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

ประเภทความ
เส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน
ความเส่ียง 

ระดบัความ
เส่ียง 

วธีิบริหารความ
เส่ียง 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

ดำ้นกำรปฏิบติั
ตำมกฎระเบียบ 

1.ขำดกำรควบคุมกำรใช้
ระบบสำรสนเทศท่ีน ำมำใช้
ก ำกบักำรปฏิบติัรำชกำร 

2 4 8 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม มีกำรควบคุมกำรติดตั้งระบบปฏิบติักำร
และมีกำรปรับปรุงระบบปฏิบติักำรให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และใชค้วำมสำมำรถ
ของระบบปฏิบติักำรในกำรสร้ำงควำม
ปลอดภยัใหก้บัระบบคอมพิวเตอร์ 
ไดแ้ก่ กำรควบคุมและจ ำกดัสิทธิของผู ้
ใชไ้ดต้ำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบ 

ส ำนกัวทิยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ตารางที ่3 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (ต่อ) 
 

ประเภทความ
เส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน
ความเส่ียง 

ระดบัความ
เส่ียง 

วธีิบริหารความ
เส่ียง 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

กำรปฏิบติัตำม
กฎระเบียบ 

2.ขำดกำรควบคุมกำร
ปฏิบติัตำมระเบียบ 

2 5 10 สูง มีแผนลดควำม
เส่ียง 

- มหำวทิยำลยัก ำหนดบทลงโทษกำร
ไม่ปฏิบติัตำมระเบียบ 

- จดัอบรมหวัหนำ้หน่วยงำนให้
สำมำรถวำงแผนกำรควบคุมให้
ปฏิบติัตำมระเบียบ 

- ใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
- ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนใหถู้กตอ้ง
ตำมระเบียบ 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3.ขำดกำรส่ือสำรท่ีทัว่ถึง
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ระเบียบขอ้บงัคบัใหม่ 

2 4 8 ปำนกลำง 
 

ใชก้ำรควบคุม ประชำสมัพนัธ์กำรเปล่ียนแปลง
ระเบียบตำมช่องทำงต่ำง ๆ 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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การจดัล าดบัความเส่ียงของปัจจยัเส่ียง 
 

จำกกำรวเิครำะห์และระบุปัจจยัเส่ียงตำมตำรำงขำ้งตน้ จะเห็นไดว้ำ่ เรำสำมำรถจดัล ำดบั
ควำมเส่ียงของปัจจยัเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัคะแนนท่ีมีควำมเส่ียงสูงมำกจนถึงต ่ำในแต่ละไดด้งัน้ี 

 

1. ความเส่ียงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

ล าดับปัจจัยความเส่ียง คะแนนความเส่ียง ระดับความ วธีิบริหารความเส่ียง 
1. Hard Ware ของ
องคก์ร/หน่วยงำนไม่
สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

8 สูง ใชก้ำรควบคุม 

2. ขำดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น
ไม่ทนัต่อ Technology 

6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม 

3. ไม่ไดรั้บบ ำรุงรักษำ
อยำ่งเสม ่ำเสมอ 

6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม 

 

2. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 

ล าดับปัจจัยความเส่ียง คะแนนความเส่ียง ระดับความ วธีิบริหารความเส่ียง 
1. ขำดกำรส่ือสำรและ
กำรมอบหมำยกลยทุธ์
ระดบับุคคลอยำ่งทัว่ถึง 

12 สูง มีแผนลดควำมเส่ียง 

2. ขำดกำรติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบติัรำชกำรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

10 สูง ใชก้ำรควบคุม 

3. กิจกรรมตำมแผนกล
ยทุธ์ไม่สำมำรถน ำไปสู่
กำรบรรลุวตัถุประสงค์
องคก์รได ้

6 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม 
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3. ความเส่ียงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

ล าดับปัจจัยความเส่ียง คะแนนความเส่ียง ระดับความ วธีิบริหารความเส่ียง 
1. ขำดกำรควบคุมกำร
ใชร้ะบบสำรสนเทศท่ี
น ำมำใชก้ ำกบักำรปฏิบติั
รำชกำร 

10 สูง มีแผนลดควำมเส่ียง 

2. ขำดกำรควบคุมกำร
ปฏิบติัตำมระเบียบ 

8 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม 

3. ขำดกำรส่ือสำรท่ี
ทัว่ถึงเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงระเบียบ
ขอ้บงัคบัใหม่ 

8 ปำนกลำง ใชก้ำรควบคุม 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง 

 

แผนปฏิบัตกิารการบริหารความเส่ียง 
 

แผนปฏิบติักำรกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดข้ึนตำมล ำดบัควำมรุนแรงของผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกควำมเส่ียง โดยเรียงล ำดบัท่ีมีผลกระทบสูงระดบัท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดจ้  ำเป็นตอ้งเร่งรัดกำรจดักำร
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ได้แก่ ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีมีคะแนนประเมินระหว่ำง 10-25 คะแนน 
จ ำแนกตำมประเภทควำมเส่ียง ดงัน้ี 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แผนปฏิบติักำรบริหำรควำมเส่ียง  
 

ความเส่ียง กจิกรรม 

แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/
แก้ไข/ลดผลกระทบ

ความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับ

รับผดิชอบ 

ระเลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด้านทรัพยากร 
(ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

     

1 Hard wareของ
องคก์ร/
หน่วยงำนไม่
สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

จดัตั้งงบประมำณ
ในกำรพฒันำ
อุปกรณ์ของส ำนกั
วทิยบริกำร 

1.ตรวจสอบทรัพยำกรท่ี
มีอยูใ่นกำรใชง้ำนวำ่
เพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรหรือไม่ 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.พ.–เม.ย.55  

2.จดัหำงบประมำณใน
กำรจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งกำรใช้
และจดัท ำแผนบริหำร
ควำมเส่ียงดำ้น IT 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ต.ค.-ธ.ค.54  

3.ก ำหนดบุคคลท่ี
รับผดิชอบติดตำมกำร
ด ำเนินงำน 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.ค.54  
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ตารางที ่3.1 แผนปฏิบติักำรบริหำรควำมเส่ียง  (ต่อ) 
 

ความเส่ียง กจิกรรม 

แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/
แก้ไข/ลดผลกระทบ

ความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับ

รับผดิชอบ 

ระเลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ความเส่ียงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic  

Risk) 

     

2 ขำดกำรส่ือสำร
และกำร
มอบหมำยกล
ยทุธ์ระดบับุคคล
อยำ่งทัว่ถึง 

จดัโครงกำรกำร
ประชุมถ่ำยทอด
แผนกลยทุธ์
ใหก้บับุคลำกร
ของส ำนกัฯ 

1. จดัท ำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบติักำรให้
ควำมรู้ 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.พ.–เม.ย.55  

2. ก ำหนดบุคคล
ผูรั้บผดิชอบติดตำม ตำม
แผนกลยทุธ์ 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.พ.–เม.ย.55  

 ขำดกำรติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบติั
รำชกำรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

จดัใหมี้กำร
ติดตำม 
ประเมินผลอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยให้
ผูบ้ริหำรก ำกบั
ดูแลอยำ่งใกลชิ้ด 

1.ก ำหนดบุคคล
ผูรั้บผดิชอบติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบติัรำชกำรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

มิ.ย.-ก.ย.55  
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ตารางที ่3.1 แผนปฏิบติักำรบริหำรควำมเส่ียง  (ต่อ) 
 

ความเส่ียง กจิกรรม 

แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/
แก้ไข/ลดผลกระทบ

ความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับ

รับผดิชอบ 

ระเลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

     

3 ขำดกำรควบคุม
กำรปฏิบติัตำม
ระเบียบ 

- ส ำนกัก ำหนด
บทลงโทษกำรไม่
ปฏิบติัตำม
ระเบียบ 
- จดัอบรม
หวัหนำ้หน่วยงำน
ใหส้ำมำรถวำง
แผนกำรควบคุม
ใหป้ฏิบติัตำม
ระเบียบ 
- ใหห้น่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 
ตรวจสอบกำร
ปฏิบติังำนให้
ถูกตอ้งตำม
ระเบียบ 

1.  อบรมหวัหนำ้งำนให้
เห็นถึงควำมส ำคญัใน
กำรปฏิบติังำนให้
ถูกตอ้งตำมระเบียบเพื่อ
เพิ่มควำมรู้ใหม้ำกยิง่ข้ึน 
 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.พ.–เม.ย.55  

2.  มอบหมำยหน่วย
ตรวจสอบภำยในท ำกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 

ก.พ.–เม.ย.55  
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การตดิตามและประเมินผลการจดัการความเส่ียง 
 

แผนการติดตาม ประเมนิการบริหารความเส่ียง 
 
ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ ไดก้ ำหนดปฏิทิน

กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.4 แผนกำรด ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณต่ำง ๆ 
 

ล าดบัที่ กจิกรรมการด าเนินการ 
แผนการด าเนินการในรอบปีงบประมาณต่าง ๆ 

ปี 2553 ปีงบประมาณ 2554 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ก ำหนดนโยบำย/แนวทำง
ด ำเนินงำน   (ถำ้มีกำรปรับปรุง 

            

2. วเิครำะห์และระบุควำมเส่ียงและ
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัจจยั
เส่ียง 

            

3. ประเมินระดบัควำมเส่ียงและ
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำม
เส่ียง 

            

4. จดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง             
5. ติดตำมผลกำรด ำเนินตำมแผนกำร

บริหำรควำมเส่ียงเพื่อระบุปัญหำ 
อุปสรรค และก ำหนดแนว
ทำงแกไ้ข 

            

6. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง
และก ำหนดแนวทำงแกไ้ขควำม
เส่ียง รวมทั้งปรับแผนกำรบริหำร        
ควำมเส่ียงเพื่อประกอบกำรจดัท ำ
แผนปฏิบติักำรประจ ำปี
งบประมำณต่อไป 

            

 



42 
 

นโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรควำมเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยในเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงไดท้นักำล โดยมีกำร
ก ำหนดใหมี้กำรติดตำมผลเป็นรำยคร้ัง (Separate Monitoring) ทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกส้ินปี ทั้งน้ีกำร
ติดตำมผลในระหวำ่งกำรปฏิบติังำน (Ongoing Monitoring) คณะด ำเนินกำรโดยใหเ้ป็นกำรติดตำมท่ีรวมอยู่
ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน และเม่ือติดตำมผลพบส่ิงท่ีอำจจะก่อใหเ้กิดควำมผิดพลำด
หรือพบโอกำสในกำรพฒันำใหดี้ข่ึน เพื่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร จะตอ้งมีรำยงำนควำมบกพร่อง 
(Reporting Deficiencies) ใหผู้บ้ริหำรทรำบ 
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การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คร้ังท่ี 1/ 2554 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2555 เห็นชอบให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง
ระดบัศูนยต่์อท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯเป็นรำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
มหำวทิยำลยั ปีละคร้ัง 

 
แสดงขั้นตอนและรายงานการบริหารความเส่ียง ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 

ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที ่3 

ขั้นตอนที ่4 

ขั้นตอนที่5 

ขั้นตอนที ่6 

ระบุควำมเส่ียง 
จำกกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจ/วตัถุประสงคข์องหน่วยงำน 

วเิครำะห์ควำมเส่ียง    (วดัระดบัควำมเส่ียง) 
โอกำส+ผลกระทบ+Risk Model &ระดบัควำมเส่ียง 

พิจำรณำจดักำรควำมเส่ียง 
(ตำมระดบัควำมเส่ียง : 4T) 

ก ำหนดแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง 

ติดตำม/ประเมินผลกำรจดักำรควำมเส่ียง 

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 
และรำยงำนต่อมหำวทิยำลยั 
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บทที่ 4 
แผนการบริหารความเส่ียง 

 
 

แผนการบริหารความเส่ียง 
 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 25 เมษำยน 2555สรุปประเด็น
วเิครำะห์และก ำหนดควำมเส่ียงเพื่อก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง งบประมำณประจ ำปี 2554 ตำมพนัธ
กิจ ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.1 แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลย ี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  
 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 
แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด้านทรัพยากร 
(ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

Hard Ware 

ขององค์กร/
หนว่ยงานไม่
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ 

จดัตัง้งบประมาณในการพฒันา
อปุกรณ์ส านกัฯและจดัท าแผน
บริหารความเสีย่งด้าน IT 

ส ำนกัวทิย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

พฒันารวดเร็ว
เกินกวา่ Soft 

ware ของ
องค์กร/
หนว่ยงาน จะ
รองรับได้ 

จดัตัง้งบประมาณในการพฒันา
บคุลากรและอปุกรณ์ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ขาดความรู้
ความสามารถ
เฉพาะด้านไม่
ทนัตอ่ 
Technology 

สง่เสริมสนบัสนนุ พฒันาบคุลกร
ที่เก่ียวข้อง 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 
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ตารางที ่ 4.1 แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลย ี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
(ต่อ)  
 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 
แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ไมไ่ด้บ ารุงรักษา
อยา่งเสม ่าเสมอ 

มีการประเมินติดตาม 
ประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยให้
ผู้บริหารก ากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 

 

 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ 

กิจกรรมตาม
แผนกลยทุธ์ไม่
สามารถน าไปสู่
การบรรลุ
วตัถปุระสงค์
องค์กรได้ 

ประชมุคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยทุธ์ส านกัฯ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

กลยทุธ์ของ
องค์กรขาดการ
พฒันาให้ทนัตอ่
สถานการณ์และ
ไมส่ามารถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่
ได้ 

ประชมุคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินงานตาม
แผนกลยทุธ์ส านกัฯ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ขาดการสือ่สาร
และการ
มอบหมายกล
ยทุธ์ระดบับคุคล
อยา่งทัว่ถงึ 

จดัโครงการประชมุถ่ายทอดแผน
กลยทุธ์ให้กบับลุากรของส านกั
วิทยบริการ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ขาดการติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

จดัท าบนัทกึให้มกีารตดิตาม 
ประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยให้
ผู้บริหารก ากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 

 

 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 
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ตารางที ่4.1  แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลย ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
(ต่อ)  
 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 
แผนการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการป้องกนั/แก้ไข/ลด
ผลกระทบความเส่ียง 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด้านการ
ปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ 

ขาดการควบคมุ
การใช้ระบบ
สารสนเทศที่
น ามาใช้ก ากบั
การปฏิบตัิ
ราชการ 
 

มีการควบคมุการติดตัง้
ระบบปฏิบตัิการและมีการ
ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และใช้
ความสามารถของ
ระบบปฏิบตัิการในการสร้าง
ความปลอดภยัให้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การควบคมุ
และจ ากดัสทิธิของผู้ใช้ได้ตาม
อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ขาดการควบคมุ
การปฏิบตัิตาม
ระเบียบ 

มหาวิทยาลยัก าหนดบทลงโทษ
การไมป่ฏิบตัิตามระเบยีบจดั
อบรมหวัหน้าหนว่ยงานให้
สามารถวางแผนการควบคมุให้
ปฏิบตัิตามระเบียบ ให้หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตาม
ระเบียบ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 

ขาดการสือ่สารท่ี
ทัว่ถึงเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลง
ระเบียบ
ข้อบงัคบัใหม ่

ประชาสมัพนัธ์การเปลีย่นแปลง
ระเบียบตามช่องทางตา่ง ๆ 

ส านกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.2553-

ก.ย.2554 

ตลอดปี 
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ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานความเส่ียง 
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ประมวลภาพกจิกรรม 

การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
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ประมวลภาพกจิกรรม 

การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


