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คํานํา 
 

 
การบริหารงานขององคกรทุกดาน ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนตางมีวัตถุประสงคและมุงหวังเพื่อใหการทํางานถึงเปาหมายที่วางไวอยางดีที่สุด 

และเกิดการสูญเสียทรัพยากรใหนอยที่สุด ทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

แตก็ตองประสบกับความเสี่ยง (Risk) คือความไมแนนอน (Uncertainty) 

ของผลลัพธที่ทําใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบได 

หากองคกรสามารถเขาไปบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตองและเหมาะสมจะชวยสนับสนุนใหเกิดกา

รเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

และแผนดําเนินงานตอการบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดได อีกทั้งภาวะคุกคามปญหา อุปสรรค 

หรือการสูญเสียทั้งในดานยุทธศาสตร การดําเนินงานการเงิน และรายงานทรัพยากรตาง ๆ 

หรือแมแตชื่อเสียงภาพลักษณใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสําหรับองคกร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดตระหนักและเห็นความเสี่ยง 

จึงจดัใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 

โดยหวังเปนอยางยิ่งวาผูบริหารและผูปฏิบัติงานจะไดนําไปใชประโยชนตอไป 

 
 

 

            ผูจัดทํา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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สารบัญ 
 
 

หนา 

 
คํานํา            

สารบัญ            
 

บทที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน           1 

ชื่อหนวยงาน            1 

ที่ตั้ง             1 

ประวัติและความเปนมา          1 

ศูนยวิทยบริการ            1

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ปรัชญา            4 

วิสัยทัศน (Vision)           4 

พันธกิจ (Mission)           4 
ยุทธศาสตร            5 

นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง        5 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง          5 

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง        6 

 
บทที่ 2 แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง       7 

แนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน       7 

โครงสรางการบริหารงาน (Chart)       8 

โครงสรางหนวยงาน (Organization Chart)       9 

โครงสรางการแบงสวนงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               10 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ     11 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     15 
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สารบัญ (ตอ) 
 
 

หนา 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง     18 

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO     19 

ประเภทความเสี่ยง     25 

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2555 (ใชแผนปงบประมาณ 2555) 25 

การบริหารความเสี่ยง     27 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)     27 

การวิเคราะหปจจัยและประเมินความเสี่ยง      32 

การจัดลําดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยง     36 

 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง       38 

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง       38 

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง      41 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง       43 

 

บทที่ 4 แผนการบริหารความเสี่ยง        44 

แผนการบริหารความเสี่ยง        44 

 

ภาคผนวก            

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555                                               
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ                            

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความเสี่ยง      

ประมวลภาพกิจกรรม         
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การวิเคราะหปจจัยและประเมินความเส่ียง  

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ง ดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

ประเภทความเสี่ย

ง 
ปจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนนควา

มเสี่ยง 

ระดับความเ

สี่ยง 

วิธีบริหารความเ

สี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยง 

ดานทรัพยากร(ร

ะบบเทคโนโลยีส

ารสนเทศ) 

 

1.Hard Ware 

ขององคกร/หนวยงานไมสา

มารถตอบสนองความตองก

ารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2 4 8 สูง ใชการควบคุม จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ

สํานักฯและจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง

ดาน IT 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 

2. พัฒนารวดเร็วเกินกวา 

Soft ware 

ขององคกร/หนวยงาน 

จะรองรับได 

 

1 4 4 ต่ํา ใชการควบคุม จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

และอุปกรณ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 

3. 

ขาดความรูความสามารถเฉ

พาะดานไมทันตอ 

Technology  

2 3 6 ปานกลาง ใชการควบคุม สงเสริมสนับสนุน 

พัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวของ 

 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 

4.ไมไดรับบํารุงรักษาอยางเส

ม่ําเสมอ 

2 3 6 ปานกลาง ใชการควบคุม มีการประเมินติดตาม 

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

โดยใหผูบริหารกํากับดูแลอยางใกลชิด 

ศูนยเทคโนโลยีสารส

นเทศ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ง ดานกลยุทธ (Strategic  Risk)   
 

ประเภทความเสี่ย

ง 
ปจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนนควา

มเสี่ยง 

ระดับความเ

สี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่

ยง 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงดาน 

กลยุทธ 

1.กิจกรรมตามแผนกลยุทธไ

มสามารถนําไปสูการบรรลุวั

ตถุประสงคองคกรได 

2 3 6 ปานกลาง ใชการควบคุม ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผ

นกลยุทธสํานักฯ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 

2.กลยุทธขององคกรขาดกา

รพัฒนาใหทันตอสถานการ

ณและไมสามารถแขงขันกับ

คูแขงได 

1 4 4 ต่ํา ใชการควบคุม ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหกา

รดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักฯ 

สํานักวิทยบริการแ

ละเทคโนโลยีสารส

นเทศ 

3.ขาดการสื่อสารและการมอ

บหมายกลยุทธระดับบุคคล

อยางทั่วถึง 

3 4 12 สูง ใชการควบคุม จัดโครงการประชุมถายทอดแผนกลยุท

ธใหกับบุลากรของสํานักวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการแ

ละเทคโนโลยีสารส

นเทศ 

4.ขาดการติดตามประเมินผล

ตามแผนปฏิบัติราชการอยาง

ตอเนื่อง 

2 5 10 สูง ใชการควบคุม จัดใหมีการติดตาม 

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

โดยใหผูบริหารกํากับดูแลอยางใกลชิด 

สํานักวิทยบริการแ

ละเทคโนโลยีสารส

นเทศ 

 

 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ง ดานปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

ประเภทความเสี่

ยง 
ปจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนนควา ระดับความเ วิธีบริหารความเสี่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
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มเสี่ยง สี่ยง ยง 

ดานการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ 

1.ขาดการควบคุมการใชระ

บบสารสนเทศที่นํามาใชกํา

กับการปฏิบัติราชการ 

2 4 8 ปานกลาง ใชการควบคุม มีการควบคุมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

และมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให

ทันสมัยอยูเสมอ 

และใชความสามารถของระบบปฏิบัติก

ารในการสรางความปลอดภัยใหกับระบ

บคอมพิวเตอร ไดแก 

การควบคุมและจํากัดสิทธิของผูใชไดต

ามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

สํานักวิทยบริการแ

ละเทคโนโลยีสารส

นเทศ 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ง ดานปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (ตอ) 
 

ประเภทความเสี่

ยง 
ปจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนนควา

มเสี่ยง 

ระดับความเ

สี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่

ยง 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การปฏิบัติตามก

ฎระเบียบ 

2.ขาดการควบคุมการปฏิบั

ติตามระเบียบ 

2 5 10 สูง มีแผนลดความเสี่

ยง 

- มหาวิทยาลัยกําหนดบทลงโทษการไ
มปฏิบัติตามระเบียบ 

- จัดอบรมหัวหนาหนวยงานใหสามาร
ถวางแผนการควบคุมใหปฏิบัติตามร

ะเบียบ 

- ใหหนวยงานตรวจสอบภายใน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหถูกตองต
ามระเบียบ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 

3.ขาดการสื่อสารที่ทั่วถึงเมื่

อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ

ขอบังคับใหม 

2 4 8 ปานกลาง 

 

ใชการควบคุม ประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลงระเบีย

บตามชองทางตาง ๆ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเท

ศ 
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การจัดลําดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยง 
 

จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงตามตารางขางตน จะเห็นไดวา 

เราสามารถจัดลําดับความเส่ียงของปจจัยเส่ียงที่อยูในระดับคะแนนที่มีความเส่ียงสูงมากจนถึงตํ่า

ในแตละไดดังนี ้
 

1. ความเสีย่งดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ลําดับปจจัยความเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยง 

ระดับค

วาม 

วิธีบริหารควา

มเสี่ยง 

1. Hard Ware 

ขององคกร/หนวยงานไมสามารถตอบสนองความตองการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

8 สูง ใชการควบคุม 

2. ขาดความรูความสามารถเฉพาะดานไมทันตอ 

Technology 

6 ปานกลา

ง 

ใชการควบคุม 

3. ไมไดรับบํารุงรักษาอยางเสม่ําเสมอ 6 ปานกลา

ง 

ใชการควบคุม 

 

2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
 

ลําดับปจจัยความเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยง 

ระดับค

วาม 

วิธีบริหารควา

มเสี่ยง 

1. ขาดการสื่อสารและการมอบหมายกลยุทธระดับบุคคลอ
ยางทั่วถึง 

12 สูง มีแผนลดความเ

สี่ยง 

2. ขาดการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการอยาง
ตอเนื่อง 

10 สูง ใชการควบคุม 

3. กิจกรรมตามแผนกลยุทธไมสามารถนําไปสูการบรรลุวัต
ถุประสงคองคกรได 

6 ปานกลา

ง 

ใชการควบคุม 

3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

ลําดับปจจัยความเสี่ยง คะแนนความเ

สี่ยง 

ระดับคว

าม 

วิธีบริหารความ

เสี่ยง 

1. ขาดการควบคุมการใชระบบสารสนเทศที่นํามาใชกํากับ
การปฏิบัติราชการ 

10 สูง มีแผนลดความเ

สี่ยง 

2. ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ 8 ปานกลา

ง 

ใชการควบคุม 

3. ขาดการสื่อสารที่ทั่วถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข
อบังคับใหม 

8 ปานกลา

ง 

ใชการควบคุม 
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงกําหนดขึ้นตามลําดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจ

ากความเสี่ยง 

โดยเรียงลําดับที่มีผลกระทบสูงระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงรัดการจัดการความเสี่ยงใหอยูในร

ะดับที่ยอมรับได ไดแก ปจจัยความเสี่ยงที่มีคะแนนประเมินระหวาง 10-25 คะแนน 

จําแนกตามประเภทความเสี่ยง ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  
 

ความเสี่ยง กิจกรรม 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับรับผิดชอบ ระเลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ดานทรัพยากร 

(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

     

1 Hard 

wareขององคกร/หนวยงานไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณของสํานักวิทยบริการ 1.ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูในการใชงานวาเพียงพอตอความตองการหรือไม สํานักวิทยบริการฯ ก.พ.–เม.ย.56  

2.จัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณที่มีความจําเปนตองการใชและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดาน 

IT 

สํานักวิทยบริการฯ ต.ค.-ธ.ค.55  

3.กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบติดตามการดําเนินงาน สํานักวทิยบริการฯ ก.ย.55  
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ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  (ตอ) 
 

ความเสี่ยง กิจกรรม 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับรับผิดชอบ ระเลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic  Risk)      

2 ขาดการสื่อสารและการมอบหมายกลยุทธระดับบุคคลอยางทั่วถึง จัดโครงการการประชุมถายทอดแผนกลยุทธใหกับบุคลากรของสํานักฯ 1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู สํานักวิทยบริการฯ ก.พ.–เม.ย.56  

2. กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบติดตาม ตามแผนกลยุทธ สํานักวิทยบริการฯ ก.พ.–เม.ย.56  

 ขาดการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง จัดใหมีการติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

โดยใหผูบริหารกํากับดูแลอยางใกลชิด 

1.กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง สํานักวิทยบริการฯ มิ.ย.-ก.ย.56  
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ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  (ตอ) 
 

ความเสี่ยง กิจกรรม 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับรับผิดชอบ ระเลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

     

3 ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ - สํานักกําหนดบทลงโทษการไมปฏิบัติตามระเบียบ 

- 

จัดอบรมหัวหนาหนวยงานใหสามารถวางแผนการควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบ 

- ใหหนวยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ 

1.  

อบรมหัวหนางานใหเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัตงิานใหถูกตองตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรูใหมากยิ่งขึ้น 

 

สํานักวิทยบริการฯ ก.พ.–เม.ย.56  

2.  มอบหมายหนวยตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการทํางานอยางสม่ําเสมอ สํานักวิทยบริการฯ ก.พ.–เม.ย.56  
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การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
 

แผนการติดตาม ประเมินการบรหิารความเส่ียง 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการดังนี ้

 

ตารางที่ 3.4 แผนการดําเนินการในรอบปงบประมาณตาง ๆ 
 

ลําดับที่ กิจกรรมการดําเนินการ 

แผนการดําเนินการในรอบปงบประมาณตาง ๆ 

ป 2555 ปงบประมาณ 2556 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. กําหนดนโยบาย/แนวทางดําเนินงาน   (ถามีการปรับปรุง             
2. วิเคราะหและระบุความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง             
3. ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง             
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง             
5. ติดตามผลการดําเนินตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุปญหา 

อุปสรรค และกําหนดแนวทางแกไข 
            

6. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกําหนดแนวทางแกไขความเสี่ยง 

รวมทั้งปรับแผนการบริหาร        

ความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตอไป 
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นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดทันกาล โดยมีการกําหนดใหมีการติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate 

Monitoring) ทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นป ทั้งนี้การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring) คณะดําเนินการโดยใหเปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน 

และเมื่อติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดหรือพบโอกาสในการพัฒนาใหดีขึ่น 

เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จะตองมีรายงานความบกพรอง (Reporting Deficiencies) 

ใหผูบริหารทราบ 
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การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับศูนยตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯเปนรายไตรมาสและรา

ยงานผลการบริหารความเสีย่งตอมหาวิทยาลัย ปละครั้ง 

 

แสดงขั้นตอนและรายงานการบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่5 

ขั้นตอนที่ 6 

ระบุความเสี่ยง 
จากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงคของหนวยงาน 

วิเคราะหความเสี่ยง    (วัดระดับความเสี่ยง) 

โอกาส+ผลกระทบ+Risk Model &ระดับความเสี่ยง 

พิจารณาจัดการความเสี่ยง 
(ตามระดับความเสี่ยง : 4T) 

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

และรายงานตอมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

สรุปประเด็นวิเคราะหและกําหนดความเสี่ยงเพื่อกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ตามพันธกิจ ไดดังนี้ 

 

ตารางที่  4.1 แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

ความเสี่ยง ดานความเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหต ุ

ดานทรัพยากร 

(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

Hard Ware 

ขององคกร/หนวยงานไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณสํานักฯและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดาน 

IT 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

พัฒนารวดเร็วเกินกวา Soft ware ขององคกร/หนวยงาน จะรองรับได จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

ขาดความรูความสามารถเฉพาะดานไมทันตอ Technology สงเสริมสนับสนุน พฒันาบุคลกรที่เกี่ยวของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 
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ตารางที่  4.1 แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(ตอ)  
 

ความเสี่ยง ดานความเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหต ุ

 ไมไดบํารุงรักษาอยางเสม่ําเสมอ มีการประเมินติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

โดยใหผูบริหารกํากับดูแลอยางใกลชิด 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

ความเสีย่งดานกลยุทธ กิจกรรมตามแผนกลยุทธไมสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคองคกรได ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธสํานักฯ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

กลยุทธขององคกรขาดการพัฒนาใหทันตอสถานการณและไมสามารถแขงขันกับคูแขงได ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักฯ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

ขาดการสื่อสารและการมอบหมายกลยุทธระดับบุคคลอยางทั่วถึง จัดโครงการประชุมถายทอดแผนกลยุทธใหกับบุลากรของสํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

ขาดการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง จัดทําบันทึกใหมีการติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

โดยใหผูบริหารกํากับดูแลอยางใกลชิด 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 
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ตารางที่ 4.1  แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(ตอ)  
 

ความเสี่ยง ดานความเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการปองกัน/แกไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหต ุ

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขาดการควบคุมการใชระบบสารสนเทศที่นํามาใชกํากับการปฏิบัติราชการ 

 

มีการควบคุมการติดตั้งระบบปฏิบัติการและมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการใหทันสมัยอยูเสมอ 

และใชความสามารถของระบบปฏิบัติการในการสรางความปลอดภัยใหกับระบบคอมพิวเตอร ไดแก 

การควบคุมและจํากัดสิทธิของผูใชไดตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.2555-ก.ย.2556 ตลอดป 

ขาดการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยกําหนดบทลงโทษการไมปฏิบัติตามระเบียบจัดอบรมหัวหนาหนวยงานใหสามารถวางแผนการควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบ
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