ก

คำนำ
การบริ หารงานขององค์ก รทุ ก ด้า น ทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนต่ า งมี วตั ถุ ป ระสงค์และ
มุ่งหวังเพื่อให้การทางานถึงเป้ าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด และเกิดการสู ญเสี ยทรัพยากรให้นอ้ ยที่สุด
ทาให้การดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ก็ตอ้ งประสบกับความเสี่ ยง (Risk) คือความไม่
แน่ นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ ที่ทาให้เกิ ดผลกระทบทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบได้ หากองค์กร
สามารถเข้าไปบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสนับสนุ นให้เกิดการเชื่ อมโยง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และแผนดาเนิ นงานต่อการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
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สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักและเห็นความเสี่ ยง จึงจัดให้มีการ
จัด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี งบประมาณ 2554 โดยหวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า ผูบ้ ริ ห ารและ
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ประวัตแิ ละความเป็ นมา
พุ ท ธศัก รำช 2548 มหำวิทยำลัย รำชภัฏ สวนสุ นันทำปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ ำ งใหม่ จึ ง มี
ประกำศ เรื่ องกำรแบ่งส่ วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ พุทธศักรำช 2548 ลง
วันที่ 25 เมษำยน 2548 กำหนดให้สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักใน
กำรให้บริ กำรสนับสนุนกำรเรี ยนกำรสอนด้ำนวิทยบริ กำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ประกอบด้วย 4 หน่วยงำนย่อย ได้แก่ สำนักงำนเลขำนุ กำร และศูนย์ให้บริ กำร 3 ศูนย์ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยศูนย์วทิ ยบริ กำร ศูนย์กำรเรี ยนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์แต่ละแห่งมีประวัติควำมเป็ นมำดังนี้

ศู นย์ วทิ ยบริการ
มี พ ัฒ นำกำรมำจำกห้ อ งสมุ ด โรงเรี ยนสวนสุ นั น ทำวิ ท ยำลั ย จัด ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ วัน ที่ 17
พฤษภำคม พุทธศักรำช 2480 ณ อุ โมงค์ใต้เนิ นพระนำงฯ เป็ นกำรชัว่ ครำว ต่อมำได้ยำ้ ยไปอยู่ที่
อำคำรสำยสุ ทธำนพดล พุทธศักรำช 2500 ได้ยำ้ ยไปอยูท่ ี่อำคำร 1 (อำคำรกรรณำภรณ์พิพฒั น์) มี
ขนำด 2 ห้องเรี ย น ระยะนี้ ห้องสมุ ดเริ่ ม ปฏิ บตั ิ ง ำนทุ กอย่ำ งที่ เป็ นระบบสำกลนิ ย มต่อมำในปี
พุทธศักรำช 2517 วิทยำลัยครู สวนสุ นนั ทำได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรหอสมุด 2 ชั้น เป็ นอำคำร
เอกเทศ และได้รับกำรเปลี่ยนฐำนะจำกห้องสมุดมำเป็ นหอสมุด วิทยำลัยครู สวนสุ นนั ทำ ภำยใต้กำร
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บริ หำรงำนของคณะกรรมกำรอำนวยกำรหอสมุ ด ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนหอสมุ ดเป็ นไปตำม
หลักวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ อย่ำงแท้จริ ง ตำมพระรำชบัญญัติวทิ ยำลัยครู พุทธศักรำช 2518
พุทธศักรำช 2535 วิทยำลัยครู ได้รับพระรำชทำนนำมจำก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช ยกฐำนะเป็ น “สถำบันรำชภัฏ” ส่ วนในงำนของฝ่ ำยหอสมุดได้มีกำรนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มำใช้ดำเนินงำน โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS
พุทธศักรำช 2538 วิทยำลัยครู ได้เปลี่ยนฐำนะเป็ น “สถำบันรำชภัฏ” อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยและตำมกำรแบ่งส่ วนรำชกำรในสถำบันรำชภัฏ ได้กำหนดให้ฝ่ำยหอสมุดมีฐำนะเปลี่ยนไป
เป็ น “ สำนักวิทยบริ กำร ” และสถำบันรำชภัฏสวนสุ นนั ทำได้รับงบประมำณเพื่อจัดสร้ำงอำคำรสำนัก
วิทยบริ กำร 4 ชั้น สร้ำงเสร็ จเรี ยบร้อยในเดื อนตุลำคม พุทธศักรำช 2541 หลังจำกนั้นได้ทำทำงเดิ น
เชื่ อมอำคำรหอสมุดเก่ำกับอำคำรหลังใหม่ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำร ต่อมำได้รับ
พระรำชทำนนำมว่ำ“อำคำรเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษำ 6 รอบ และเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2542 สำนักวิทยบริ กำรเริ่ มเปิ ดบริ กำรให้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ โดย
นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มำใช้
ต่อมำปี พุทธศักรำช 2543 ได้มีกำรต่อเติมอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ขึ้นเพื่อขยำยกำร
ให้บริ กำรตำรำวิชำกำร และงำนวิจยั สำหรับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งตำรำวิชำกำรในโครงกำรตำรำรำช
ภัฏเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องสมุดศูนย์พุทธศำสนำเพื่อสันติภำพ โดยได้เปิ ดบริ กำรให้แก่นกั ศึกษำ
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2544 ปลำยปี พ.ศ. 2544 สถำบันฯ มีนโยบำยสร้ำงอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ภำษำเคียงข้ำงอำคำรหอสมุด จึงจำเป็ นต้องรื้ อถอนอำคำรหอสมุดในส่ วนที่เป็ นสำนักงำนของฝ่ ำย
เลขำนุ กำร ส ำนักวิทยบริ กำร จึ งต้องยุบห้องสมุ ดส ำหรั บคนพิ กำร เพื่ อใช้พ้ื นที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สำนักงำนฝ่ ำยเลขำนุกำร ย้ำยมุมเด็กไปจัดไว้ที่ ชั้น 1 ห้องโถงหน้ำลิฟท์ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
พุทธศักรำช 2547 คณะกรรมกำรกำรปฏิรูปกำรศึกษำแห่ งชำติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐำนะให้
สถำบันรำชภัฏเป็ นมหำวิทยำลัย มีฐำนะเป็ นนิ ติบุคคล และเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547
พระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หัวภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศใช้
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 เพื่อให้เป็ นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547
พุ ท ธศัก รำช 2548 มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ สวนสุ นัน ทำอยู่ใ นระหว่ำ งกำรปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ำงใหม่ และสำนักวิทยบริ กำร ได้เปลี่ ยนฐำนะเป็ นศูนย์วิทยบริ กำร ขึ้ นอยู่กบั สำนักวิท ย
บริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ งขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และบริ กำรวิชำกำร
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ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมชื่ อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริ กำร ได้ประกำศและจัดตั้ง
ศูนย์ฯขึ้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2529 ที่ทำกำรสำนักงำนอยู่ที่ 127 หรื อ 1127 อำคำร 1โดยมีเป้ ำหมำย
เพื่อให้กำรฝึ กอบรมและบริ กำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ฮำร์ ดแวร์ แ ละซอฟต์แวร์ ให้แก่บุคลำกรของ
หน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัยฯ
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
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ มำทำกำรฝึ กอบรม
เกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แ ละระบบปฏิ บ ัติ ก ำรกำรซ่ อ มบำรุ งไมโครคอมพิ ว เตอร์
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนสถำปั ต ยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
พุ 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 มื อ ก ั บ ศู น ย์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ใน โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผสู้ อนคอมพิวเตอร์ ให้แก่
คณำจำรย์ของสถำบันรำชภัฏทั้ง 36 แห่ งทัว่ ประเทศ ทั้งหมด 6 รำยวิชำรวม 18 หน่วยกิต ได้แก่กำร
ประมวลผลแฟ้ มข้อมูลกำรเขียนโปรแกรมภำษำปำสคำล กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบระบบ
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล ระบบปฏิบตั ิกำรและโครงสร้ำงข้อมูล ได้มีอำจำรย์ผสู้ อนในโปรแกรมวิชำ
คอมพิวเตอร์จำกสถำบันรำชภัฏ ผ่ำนกำรอบรมทั้งสิ้ นประมำณ250 คน
ตั้ ง แต่ พุ ท ธศัก รำช 2529 มำจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ได้ ใ ห้ บ ริ กำรแก่
ชุ ม ชนโดยกำรฝึ กอบรมหลัก สู ต รด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ให้ แ ก่
ประ ชำชน, หน่ ว ยงำนของภำครั ฐ และเอกชน และบุ ค คลภำยนอก มำกกว่ำ 150 รุ่ น หรื อ
ประมำณ 3,000 กว่ำคน
ต่อมำพุ ทธศัก รำช 2542 รั ฐบำล กระทรวงศึ กษำธิ ก ำรและส ำนัก งำนสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ได้มีนโยบำยให้แต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับสู งหรื อ CEO รับผิดชอบทำงด้ำน IT (Information
Technology) จึงได้มีกำรจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีกำรแต่งตั้ง CEO ขึ้น
พุท ธศัก รำช 2542 สถำบัน รำชภัฏ สวนสุ น ัน ทำ ได้ป ระกำศโครงกำรจัด ตั้ง ส ำนัก
เ ท ค โ น โ ล ยี สำรสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ก ำรด้ำ นกำรฝึ กอบรมด้ำ น IT ให้ แ ก่ บุ ค ลำกรและ
บุคคลภำยนอกบริ กำรและดูแลระบบ IT ของหน่ วยงำนต่ำงๆ ทั้งสถำบันพร้ อมทั้งดูแลแผนแม่บท
ด้ำน IT ของสถำบัน โดยสถำบันฯมีกำรประกำศโครงสร้ำงกำรบริ หำรและกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่
ของผูบ้ ริ หำรและฝ่ ำยต่ ำ งๆของส ำนั ก ขึ้ น ในวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ำยน 2542 และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรประจำสำนั ก เทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2543
สำ นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ไ ด้ จ ั ด ทำ แ ผ น แ ม่ บ ท IT ข อ ง ส ถ ำ บั น ร ำ ช ภั ฏ
ส วนสุ นั น ทำขึ้ นใ นปี พุทธศักรำช 2543 เป็ นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีกำร
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วำงระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐำนหรื อ IT Infrastructure ได้แก่ ระบบเครื อข่ำยควำมเร็ วสู งของสถำบัน
ในระบบ Gigabit System ระบบ EPRสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูลสถำบันและระบบWebbased Instruction สำหรับกำรเรี ยนกำรสอน
จนกระทัง่ พุทธศักรำช 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุ นนั ทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็ น มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ สวนสุ นนั ทำและในปี ต่อมำ พุทธศักรำช 2548 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เปลี่ยนฐำนะ
ตำมโครงสร้ ำงองค์ ก รใหม่ ข องมหำวิ ท ยำลั ย ฯ เป็ นศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ สั ง กั ด
สำนั ก วิ ท ยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ

ปรัชญา
สำรสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีกำ้ วไกล สู่ สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญำ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นองค์ก รชั้น น ำ ในกำรบริ ก ำรด้ำ นเทคโนโลยี แ ละทรั พ ยำกรสำรสนเทศ เพื่ อ มุ่ ง สู่
มำตรฐำนสำกล

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อรองรับ พันธกิ จของ
มหำวิทยำลัย
2. ให้ บ ริ ก ำรระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศและทรั พ ยำกรสำรสนเทศ แก่ นัก ศึ ก ษำ และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผูใ้ ช้บริ กำรทัว่ ไป ด้วยระบบกำรให้บริ กำรเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และมีประสิ ทธิภำพ
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร แก่นกั ศึกษำ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
4. ให้บริ กำรวิชำกำรและสำรสนเทศ แก่นกั ศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทัว่ ไป
5. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีกำรทำงำนอย่ำงมีคุณภำพ
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ยุทธศาสตร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2554
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปฎิรูประบบบริ หำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ และมีธรรมมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ และยกคุณภำพมำตรคณำจำรย์ ข้ำรำชกำร และพนักงำน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปรั บ ปรุ งสภำพแวดล้อม สื่ อ เทคโนโลยี และทรั พ ยำกรกำรเรี ยนรู้ ใ ห้
ทันสมัย และธำรงไว้ซ่ ึงสวนสุ นนั ทำ

นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มุ่งไปสู่
กำรบรรลุเป้ ำประสงค์ตำมกลยุทธ์หลักของสำนักวิทยบริ กำรฯ จึงกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง ดังนี้
1) ให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นไปตำมแนวปฏบัติที่ดี โดยมีกำรจัดกำร
อย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2) ให้มีกำรกำหนดกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกันทัว่ ทั้งสำนัก
วิทยบริ กำรฯ
3) ให้มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุ ง
อย่ำงสม่ำเสมอ
4) ให้ ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกำรด ำเนิ น งำนตำมปกติ โดยน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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2 วัตถุประสงค์ ของการบริหารความเสี่ ยง
1) เพื่ อ ให้ผ ลกำรด ำเนิ น งำนของส ำนัก วิท ยบริ ก ำรฯ เป็ นไปตำมเป้ ำประสงค์แ ละ
เป้ ำหมำยที่วำงไว้
2) เพื่อให้เกิ ดกำรรับรู ้ ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
สำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3) เพื่อสร้ำงกรอบและแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิงำนให้แก่บุคลำกรในสำนักวิทยบริ กำรฯ
สำมำรถบริ หำรจัด กำรควำมไม่ แ น่ น อนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกั บ องค์ ก ำรได้ อ ย่ ำ งเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภำพ
4) เพื่อให้มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดำเนิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและเฝ้ ำ
ระวังควำมเสี่ ยงใหม่ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น
5) เพื่อส่ งเสริ มหลักธรรมำภิบำล และกำรกำกับดูแลตนเองที่ดีในสำนักวิทยบริ กำรฯ
อย่ำงเป็ นรู ปธรรม สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้ผรู ้ ับบริ กำร/นักศึกษำ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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บทที่ 2
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำมำรถนำไปสู่ กำรปฏิบตั ิได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
และบรรลุเป้ ำประสงค์ของมหำวิทยำลัยฯ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจึงกำหนดแนวทำงกำร
ดำเนิ นงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้หน่ วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยถือปฏิบตั ิเป็ นแนวทำง
เดียวกัน

แนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่ วยงาน
ขั้นตอนที่ 1กำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร
กำรดำเนิ นงำนก่อนที่หน่ วยงำนจะเริ่ มมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ผบู ้ ริ หำร
หรื อผูน้ ำระดับสู งในองค์กำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกคนต้องรับทรำบแนวนโยบำย มำตรกำรเกี่ยวกับ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยผูบ้ ริ หำรต้องมีกำรประชุ มชี้ แจงถึงเหตุผลและทำควำมเข้ำใจร่ วมกันกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกระดับก่อนที่จะมีกำรดำเนินงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงในหน่วยงำนอย่ำงเป็ นระบบ
ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบดำเนิ นงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง และติดตำม
ประเมินผลแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงของหน่วยงำน
เนื่องจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นสิ่ งใหม่สำหรับหน่วยงำน ผูเ้ ข้ำร่ วมอำจไม่คุน้ เคยกับกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่เป็ นระบบ โดยเฉพำะกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนั้น
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของหน่วยงำนจึงมีควำมสำคัญมำก โดยผูบ้ ริ หำรของ
หน่วยงำนจะต้องจัดหำทีมงำนหรื อคณะทำงำนที่มำจำกตัวแทนทุกภำคส่ วน/ฝ่ ำยงำน เพื่อเข้ำมำทำ
หน้ำที่ในกำรศึกษำข้อมูลเอกสำร สัมภำษณ์ และระดมสมองกับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ในกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่หน่วยงำนเผชิ ญอยูใ่ ห้ครอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน ตลอดจน
กำรติดตำมประเมินผลแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงสร้ างการบริหารงาน (Chart)

อธิการบดี
ผูอ
้ ำนวยกำรสำน ัก

รองผูอ
้ ำนวยกำร
ศูนย์วท
ิ ยบริกำร

รองผูอ
้ ำนวยกำร
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน (Chart)

9

โครงสร้ างหน่ วยงาน (Organization Chart)

สำน ักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำน ักงำนผูอ
้ ำนวยกำร

ึ ษำ
งำนประก ันคุณภำพกำรศก

ศูนย์วท
ิ ยบริกำร

คณะกรรมกำรกำรบริหำร
่ ง
ควำมเสีย

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

คณะทำงำนบริหำร
่ ง
ควำมเสีย

รำยงำนกำรติดตำม
และประเมินผล

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้ำงบริ หำรควำมเสี่ ยงสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำน ักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำน ักงำนผูอ
้ ำนวยกำร
- งานนโยบายและแผน
- งานคลังและงบประมาณ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานการเจ ้าหน ้าที่
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์

-

ศูนย์วท
ิ ยบริกำร
งานบริหารจัดการ
งานเทคนิด
งานบริการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานโสตทัศนวัสดุ

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- งานบริหารจัดการ
- งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ตและ
บารุงรักษา
- งานวิจัยและพัฒนา
ระบบ
- งานฝึ กอบรมและ
บริการ
วิชาการ

ภาพที่ 3 แผนผังโครงสร้ำงกำรแบ่งส่ วนงำน สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศกำหนดให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นควำม
รับผิดชอบร่ วมกันของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับและมีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบหลักของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของสำนักวิทย
บริ กำรฯ มีดงั นี้
ตารางที่ 2.1 แสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนิ นกำรร่ วมวำงแผนและด ำเนิ นกำร
ตำมแผนงำน นโนบำยและกลยุ ท ธ์ ก ำร
บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
อำนวยกำร
2. กำกับ ดู แล ติ ดตำมให้หน่ วยงำนในสำย
งำนมี ก ำรปปฏิ บ ัติ ง ำนตำมกระบวนกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
3. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ ก ำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนปกติและเป็ น
นวัตกรรมในกำรทำงำน

2. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ ยง

1. จัดวำงระบบและดำเนินกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยง โดยให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน
กำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง เพื่อให้สำนักวิทยบริ กำรฯ ใช้เป็ น
แนวทำงในกำรบริ หำรนโยบำย กำกับดูแล
เชิ ง นโยบำยตำมบทบำทและภำรกิ จ ให้
เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ข องส ำนัก วิ ท ย
บริ กำรฯ

12

ตารางที่ 2.1 แสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ต่อ)
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง

3. ผู้อานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. ติ ด ตำมและประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำน
ตำมที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรสำนักวิทยบริ กำรฯ
3. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อผูอ้ ำนวยกำร
สำนักวิทยบริ กำรฯ ตำมที่กำหนด
1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
และกำรควบคุ มภำยใน เพื่อให้หน่ วยงำน
ต่ำงๆ นำไปปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กำร โดยมีกำร
เชื่ อ มโยงกับ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และ
เ ป้ ำ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก ำ ร แ ล ะ มี ก ำ ร
บูรณำกำรร่ วมกัน
2. ติดตำมควำมเสี่ ยงที่ สำคัญและกำกับกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง

4.รองผู้อานวยการ/หัวหน้ างาน

3. ให้ควำมเห็ นชอบแผนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักวิทย
บริ กำรฯ
1. ส่ ง เสริ ม ให้มี กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งและ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงและกำรควบคุ ม ภำยในของ
หน่วยงำน
3. ให้ควำมเห็ นชอบแผนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
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ตารางที่ 2.1 แสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ต่อ)
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง

5.คณะทางานบริหารความเสี่ ยง

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4. เสนอรำยงำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนัก วิ ท ยบริ ก ำรฯ
รอบ 6 เดื อน9 เดื อ น และทุ ก สิ้ น
ปี งบประมำณ
5. เสนอรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
6. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล ำ ก ร ใ น ห น่ ว ย ง ำ น
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และกำรควบคุมภำยใน
1. น ำนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งสู่ ก ำร
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
2. รวบรวมข้อมูล ระบุควำมเสี่ ยง วิเครำะห์
ควำมเสี่ ย ง และประเมิ น ควำมเสี่ ย งของ
หน่วยงำน
3. จัดทำแผนป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงของ
หน่วยงำน
4. เสนอมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง และ
กำรจัดกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
5. จัดทำรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเสนอ
ต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร ฯ
6. จัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมิ นผลกำร
ควบคุมภำยใน เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนัก
วิทยบริ กำร ฯทุกสิ้ นปี งบประมำณ
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ตารางที่ 2.1 แสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ต่อ)
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
6.งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. จัด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงของสำนักวิทยบริ กำรฯ
2. ประสำนงำนให้จดั ทำระบบบริ หำรควำม
เสี่ ยง
3. ติ ด ตำมผลและแผนกำรรำยงำนด้ ำ น
บริ หำรควำมเสี่ ยง
4. รำยงำนผลกำรติ ดตำมผลและแผนกำรส่ ง
รำยงำนด้ ำ นบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ อ คณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง ส ำนัก วิท ย
บริ กำรฯ
5. น ำเสนอควำมคื บ หน้ ำ ด้ำ นกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
บริ หำรสำนักวิทยบริ กำรฯ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ขึ้น 3
ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หารสานั ก วิทยบริ การฯ ท ำหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและให้ควำม
เห็นชอบกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบำย
และยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย และพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ให้คำปรึ กษำและเสนอ
ควำมเห็ นกำรจัดระบบบริ หำรงำนด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร กำรพัฒนำและและกำรติดตำม
ตรวจสอบระบบประกัน คุ ณ ภำพของส ำนั ก วิ ท ยบริ กำร รวมทั้ง กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ ว ย
ประกอบด้วย
คณะกรรมการดาเนินงาน
1) นำยนริ นทร์
พนำวำส
ที่ปรึ กษำ
2) นำยณรงศักดิ์

บุญสุ วรรณ

ที่ปรึ กษำ

3) อำจำรย์รัตนำวดี เถกิงสุ ขวัฒนำ

ที่ปรึ กษำ

4) อำจำรย์เสถียร

จันทร์ปลำ

ประธำน

5) อำจำรย์ธนำกร

อุยพำนิชย์

กรรมกำร

6) อำจำรย์ดร.สุ มิตรำ นวลมีศรี

กรรมกำร

7) นำยอโณทัย

อรุ ณเรื อง

กรรมกำร

8) นำยจรู ญพันธ์

สหนำวิน

กรรมกำร

9) นำยอคัรเดช

สิ นแต่ง

กรรมกำร

10) นำงสำวนุชรี

เกตุสุวรรณ์

กรรมกำร

11) นำงสำวพูลศิริ

พรหมกูล

กรรมกำร

12) นำงสำววำศินี

ศรี ชูเปี่ ยม

กรรมกำร

13) นำงปรำณี

เวียงแสง

กรรมกำร

่ วง
14) นำงสำวกฤษณำ อยูพ

กรรมกำร

15) นำยธเนตร

กรรมกำร

มะนิก

16) นำงสำวจุฑำรัตน์ โสธรจิตต์

กรรมกำร

17) นำงอนงค์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

มะลิวรรณ์
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18) นำงหัตยำรัตน์

อ้วนเกียรติกุล

กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทำหน้ำที่ เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ย ง ก ำหนดแนวทำงและให้ค ำปรึ ก ษำในเรื่ อ งกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งของหน่ ว ยงำน ก ำหนด
นโยบำยและกรอบบริ หำรควำมเสี่ ยง ติดตำมรำยงำนกำรดำเนินงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง ประเมินและ
อนุมตั ิแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ประกอบด้วย
คณะกรรมการอานวยการ
1) ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำน
2) อำจำรย์ธนำกร อุยพำนิชย์
กรรมกำร
3) อำจำรย์ ดร.สุ มิตรำ นวลมีศรี
กรรมกำร
4) นำงอนงค์ มะลิวรรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการดาเนินงาน
1) อำจำรย์ ดร. สุ มิตรำ นวลมีศรี
ประธำน
2) นำงสิ ริพร ป้ อมจัตุรัส
กรรมกำร
3) นำงสำวพูลศิริ พรหมกูล
กรรมกำร
4) นำงสำวชนะกำนต์ พงศำสนองกุล
กรรมกำร
5) นำงปรำณี เวียงแสง
กรรมกำร
6) นำงสำวกฤษณำ อยูพ่ วง
กรรมกำร
7) นำงสำวจุฑำรัตน์ โสธรจิตต์
กรรมกำร
8) นำงสำววำศินี ศรี ชูเปี่ ยม
กรรมกำร
9) นำงสำวนุชจรี เกตุสุวรรณ์
กรรมกำร
10)นำยอัครเดช สิ นแต่ง
กรรมกำร
11)นำยอโณทัย อรุ ณเรื อง
กรรมกำร
12)นำยจรู ญพันธ์ สหนำวิน
กรรมกำร
13)นำยธเนตร มะนิก
กรรมกำร
14)นำงอนงค์ มะลิวรรณ์
กรรมกำร
15)นำงชนิดำ ชิรำพฤกษ์
กรรมกำร
16)นำงหัตถยำรักษ์ อ้วนเกียรติกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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3. คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง ท ำหน้ำ ที่ ก ำหนดโครงกำร/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ยุทธศำสตร์ สำนักฯ ระบุข้ นั ตอนหลักและวัตถุประสงค์หลักของโครงกำร/กิจกรรม ระบุควำมเสี่ ยง
ที่ ท ำให้ ไ ม่ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ วิ เ ครำะห์ ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ท ำให้ค วำมเสี่ ย งที่ ระบุ ไ ว้ไ ม่ เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย ระบุ ก ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งเพื่ อ สำมำรถบรรลุ ผ ลส ำเร็ จ ตำมภำรกิ จ ให้ ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศำสตร์ และพันธกิ จของสำนักฯ และนำเสนอแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรสำนักฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการดาเนินงาน
1) นำงอนงค์ มะลิวรรณ์
ประธำน
2) นำงสำวจุฑำรัตน์ โสธรจิตต์

กรรมกำร

3) นำงชนิดำ

ชิรำพฤกษ์

กรรมกำร

4) นำงน้อย

อรุ ณศรี

กรรมกำร

5) นำยพีรพล

แก้วอำไพ

กรรมกำร

6) นำงสำวสุ ภำภรณ์
7) นำยนิคม

ใจสุ ข

กรรมกำร

อรุ ณฉำย

กรรมกำร

8) นำยอโณทัย อรุ ณเรื อง

กรรมกำร

9) นำงสุ ริยำ

กรรมกำร

นิชำญ

10) นำงสำวชลลดำ เอกสกุล

กรรมกำร

11) ว่ำที่ร้อยตรี หญิงนิธิมำ แก้วมณี

กรรมกำรและเลขำนุกำร
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัด
ระดับควำมเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของกระบวนกำรทำงำนของหน่ วยงำน
รวมทั้งกำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยฯ มีกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่บูรณำกำรกับระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
1. การระบุเป้าประสงค์ และกาหนดวัตถุประสงค์ เป็ นกำรระบุเป้ ำประสงค์ตำมพันธกิ จ
หลักของมหำวิทยำลัย ส่ วนกำรกำหนดวัตถุประสงค์จะกำหนด 2 ระดับ คือ
1.1 วัตถุประสงค์ระดับสำนัก ซึ่ งจะต้องสอดคล้องและสนับสนุ นกับวัตถุประสงค์ใน
ระดับที่สูงขึ้น
1.2 วัต ถุ ป ระสงค์ร ะดับ กระบวนกำร เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะขั้น ตอนกำร
ดำเนินงำนหลักที่จะตอบสนองให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์
การระบุความเสี่ ยง และปัจจัยเสี่ ยง เป็ นกำรระบุเหตุกำรณ์ใดๆ ที่มีโอกำสจะเกิ ดขึ้นใน
อนำคต และมีผลกระทบก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมเสี ยหำย กำรรั่วไหล ควำมสู ญเปล่ำ หรื อ
เหตุ ก ำรณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ท ำให้ก ำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนไม่ ป ระสบควำมส ำเร็ จตำม
เป้ ำประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การประเมินความเสี่ ยง เป็ นกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ ยง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประเมินโอกำสที่จะเกิ ดควำมเสี่ ยง (Likelihood) และระดับควำมรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)
โดยอำศัยเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้ ซึ่ งจะทำให้กำรตัดสิ นใจจัดกำรกับ
ควำมเสี่ ยงเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
การประเมินมาตรการการควบคุม เป็ นกำรประเมินกิจกรรมกำรควบคุมที่ควรจะมี หรื อที่มี
อยู่แ ล้วว่ำ สำมำรถช่ ว ยควบคุ ม ควำมเสี่ ย งหรื อ ปั จ จัย เสี่ ย งได้อ ย่ำ งเพี ย งพอหรื อ ไม่ หรื อ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมเพียงใด เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ จะสำมำรถควบคุมควำม
เสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ ำประสงค์ของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
การจัดการความเสี่ ยง เป็ นกำรนำกลยุทธ์ มำตรกำร หรื อแผนงำน มำใช้ปฏิ บตั ิ ใน
มหำวิทยำลัย หรื อ คณะ สำนัก สถำบัน ศูนย์ เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ ยง หรื อลดควำมเสี ยหำย
ของผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน
การรายงาน เป็ นกำรรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ได้ดำเนิ นกำรทั้งหมดตำมลำดับ ให้
ฝ่ ำยบริ หำรรับทรำบ และให้ควำมเห็นชอบดำเนินกำรตำมแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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การติดตามผลและทบทวน เป็ นกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงว่ำมีประสิ ทธิ ภำพและสำมำรถดำเนิ นงำนต่อไปได้ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ หรื อควำม
เสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรทบทวนแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ดียงิ่ ขึ้น

การบริหารความเสี่ ยงตามแนวทางของ COSO
การบริหารควมเสี่ ยงตามแนวทางของ COSO
ปั จจัยภำยในองค์กร (Internal Environment) อำจกล่ำวได้วำ่ “ปั จจัยภำยในองค์กร” ถือเป็ น
รำกฐำนที่สำคัญขององค์ประกอบต่ำงๆ เพรำะเป็ นเรื่ องของค่ำนิ ยม แนวทำงกำรบริ หำรงำนของ
ผูน้ ำ รวมไปถึงบรรยำกำศที่จะทำให้บุคลำกรในองคืกรควบคุ ม และดำเนิ นภำรกิจให้บรรลุ ผลตำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ หรื ออำจจะกล่ำวโดยรวมๆก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หำกองค์กรใดมี
วัฒนธรรมที่ให้ควำมสำคัญในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งองค์กรนั้นๆ จะสำมำรถบรรลุผลเป้ ำหมำยได้
ดีกว่ำองค์กรที่ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ที่ชดั เจนตำมแผนกำรปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี และแผนกำรปฏิบตั ิรำชกำร 4 ปี ของสำนักวิทย
บริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. การระบุความเสี่ ยงเป็ นการระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ควำมเสี่ ยงหรื อควำม
ไม่แน่นอนที่อำจเกิ ดขึ้น โดยพิจำรณำจำกปั จจัยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ปั จจัยภำยนอก เช่ น
สภำวะเศรษฐกิ จ กำรเมื อง กำรเปลี่ ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ภำวะแวดล้อมทำงธรรมชำติ ปั จจัย
ภำยใน เช่น บุคลำกร กระบวนกำร เทคโนโลยี ทั้งนี้สำมำรถจำแนกควำมเสี่ ยงได้ 3 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ านทรั พยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (Information Technology System
Risk : IT) เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่รวมถึง ฮำร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และพี
เพิลแวร์ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึน้ อาจเป็ น ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การ
เคลื่อนย้ายตัวเครื่อง อุปกรณ์ การติดตัง้ อุปกรณ์ในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในการปฏิบตั งิ าน การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) ด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ ยวข้องกับกำรบรรลุเป้ ำหมำยและพันธกิจใน
ภำพรวม โดยควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นเป็ นควำมเสี่ ยง เนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของสถำนกำรณ์
และเหตุ ก ำรณ์ ภ ำยนอก ส่ ง ผลต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ก ำหนดไว้ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ /
วิสัยทัศน์ หรื อเกิ ดจำกกำรกำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่ วมจำกภำคประชำชนหรื อกำรร่ วมมือ
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กับองค์กรอิสระทำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับและโครงกำรไม่ได้นำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญหำหรื อกำร
สนองต่อควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำรหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่ำงแท้จริ ง หรื อเป็ นควำมเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นจำกกำรตัดสิ นใจผิดพลำด หรื อนำกำรตัดสิ นใจนั้นมำใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง
3) ด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิ บตั ิ ตำมกฏ ระเบี ยบต่ำงๆโดยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิ ดขึ้นเป็ นควำมเสี่ ยง เนื่ องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำมไม่ทนั สมัย หรื อควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรทำนิ ติ
กรรมสัญญำ กำรร่ ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
ซึ่งจะมีควำมเสี่ ยง 3 ด้ำน คือ ด้ำนทรัพยำกร (ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ด้ำนกลยุทธ์
ด้ำนกำรปกิบตั ิตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ โดยกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเพื่อให้ระดับ
ควำมเสี่ ยงลดลงจนอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Response) กำรประเมินควำมเสี่ ยงจะช่วยให้แต่ละองค์กร
พิจำรณำถึ ง เหตุ ก ำรณ์ ที่ อำจเกิ ดขึ้ นและมี ผ ลกระทบต่ อกำรบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ขององค์ก ร ฝ่ ำย
บริ หำร จะประเมินเหตุกำรณ์จำก 2 มุมมอง ซึ่ งได้แก่โอกำสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ งโดยปกติแล้ว
ใช้ท้ งั วิธีเชิงคุณภำพและเชิงปริ มำณร่ วมกัน
4. วิธีการบริหารในการจัดการใช้ ในการจัดการแต่ ละความเสี่ ยง (Risk Response) เป็ นกำร
ระบุว่ำมีทำงเลื อกใดบ้ำงที่สำมำรถใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง คัดเลือกทำงเลือกที่เหมำะสม และ
นำไปปฏิ บ ตั ิ โดยถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งขององค์ก ร แต่ อย่ำ งไรก็ ตำมแนว
ทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงต้องคุม้ ค่ำกับกำรลดระดับผลกระทบควำมเสี่ ยงทำงเลื อก หรื อกล
ยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง แบ่งได้ 4แนวทำงหลัก คือ กำรยอมรับ (Take) กำรควบคุม (Treat) กำร
ยกเลิก (Terminate) และกำรโอนหรื อกำรแบ่งควำมเสี่ ยง (Transfer)
5. การประเมินการควบคุม (Control Activities) หมำยถึง ขั้นตอนหรื อนโยบำยที่เป็ นกำร
ควบคุมเพื่อเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจได้วำ่ กำรตอบสนองควำมเสี่ ยงที่ได้ทำในองค์ประกอบที่แล้วจะยัง
อยูร่ ะดับที่สำมำรถยอมรับได้
6. การสื่ อสารละการส่ งข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่ อการบริ หารความเสี่ ยง (Information
and Communication) ลำดับขั้นตอนนี้ ถือว่ำมีควำมสำคัญเพรำะจะเป็ นส่ วนที่จะช่วยสนับสนุ นใน
ทุกๆ ขบวนกำร,ขั้นตอน ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปั จจัยภำยในองค์กร (Internal
Environment) อันเป็ นรำกฐำนที่สำคัญของกระบวนกำร,ขั้นตอนอื่น เพรำะจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้
บุคลลำกรในองค์กรได้ทรำบถึงทิศทำงกำรดำเนิ นงำนด้ำนบริ หำรควำมเสี่ ยง ตลอดจนถือเป็ นกำร
เสริ มสร้ำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรอีกทำงหนึ่งด้วย
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7. การตรวจติดตามดาเนินการ (Monitoring) ขบวนกำร, ขั้นตอน คือ กำรมี ระบบกำร
ติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งเป็ นกระบวนกำรประเมินควำมมีอยู่และคุ ณภำพของ
องค์ประกอบของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรทั้ง 6 ข้อข้ำงต้น กำรติดตำมในที่น้ ี สำมำรถทำได้ใน
2 ลักษณะ คือ กำรประเมินแยกต่ำงหำก (Separate Evaluation) และกำรดำเนินกำรติดตำม/ประเมิน
เสมือนหนึ่ งว่ำ เป็ นกิจกรรมต่อเนื่ อง (Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ งโดยดำเนิ นกำร Real-time
basis และกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเงือนไข/สภำพแวดล้อม มีกำรรำยงำน
ผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ ได้ดำเนิ นกำรทั้งหมดตำมลำดับให้ฝ่ำยบริ หำรรับทรำบและให้
ควำมเห็นชอบดำเนินกำรตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อ
ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ประเมินและจัดระดับควำมเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ของกระบวนกำรกำรทำงำนของ สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริ หำร
จัดกำรควำมเสี่ ยง โดยกำหนดแนวทำงกำรควบคุ มเพื่อป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่ งกระบวนกำรดังกล่ำวนี้ จะสำเร็ จได้ตอ้ งมีกำรสื่ อสำรให้คนในองค์กรมีควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในทิศทำงเดียวกันตลอดจนควรมีกำรจัดทำรขั้นตอนกำรบริ หำร
ควำมเะบบสำรสนเทศเพื่ อใช้ใ นกำรวิ เครำะห์ ป ระเมิ น ควำมเสี่ ย ง ทั้ง นี้ ส ำนัก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 7 ขั้นตอน ดังนี้
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การสื่ อสาร

1.กาหนดวัตถุประสงค์

6. การรายงาน

3. การประเมินความเสี่ ยง 3 ด้ าน
3.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนด้ำนทรัพยำกร (ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
3.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
3.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

4. วิธีการบริหารในการจัดการแต่ ละความเสี่ ยง

5. การประเมินการควบคุม

ระบบสารสนเทศ
ภาพที่ 4 แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

7. การตรวจติดตามการประเมินผล

2. การระบุความเสี่ ยง
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กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
ตามหลักการของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO)

ภาพที่ 5 กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ประเภทความเสี่ยง
แผนบริ หำรควำมเสี่ ย งของสำนัก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุ นนั ทำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 มีกำรระบุ ควำมเสี่ ยงไว้ 3 ประเภทควำมเสี่ ยง
คือ
1. ความเสี่ ยงด้ านทรั พยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) หมำยถึ งหน่วยงำนต้องมีกำร
วำงระบบบริ กำรควำมเสี่ ยงของระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำจัด ป้ องกันหรื อลดกำรเกิ ด
ควำมเสี ยหำยในรู ปแบบต่ำง ๆ โดยสำมำรถฟื้ นฟูระบบสำรสนเทศ กำรสำรอง กำรกูค้ ืนข้อมูลจำก
ควำมเสี ยหำย
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2. ด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมำยถึ ง ควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์เชิ ง
ยุท ธศำสตร์ ข ององค์ก ร ซึ่ ง มี ผลกระทบจำกสภำพแวดล้อ มขององค์ก ร นโยบำยของผูบ้ ริ ห ำร
งบประมำณ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
3. ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ได้แก่ ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวกับ
ประเด็ น ทำงกฎหมำย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ ำ ง ๆ ของส ำนัก วิท ยบริ ก ำร ทั้ง ในกำรก ำกับ กำร
ปฏิ บ ตั ิ ง ำนและกำรคุ ้ม ครองผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย รวมถึ งกำรป้ องกันข้อมู ล สำรสนเทศของทำง
รำชกำร

25

แผนปฏิบัติราชการของหน่ วยงาน ประจาปี การศึกษา 2554 (ใช้ แผนปี งบประมาณ 2554)
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
1. พัฒนำ และ
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนบุคลำกร
คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
ให้มีศกั ยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

เป้ าประสงค์ มหาวิทยาลัย
1. บุคลำกรมีศกั ยภำพ มี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในยุคสังคม
ฐำนควำมรู ้
2. พัฒนำระบบบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล

ยุทธศาสตร์ ของ
หน่ วยงาน
พัฒนำและยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำน
บุคลำกรของสำนัก
ให้มีศกั ยภำพและขีด
ควำมสำมำรถ

เป้ าประสงค์ ของ
หน่ วยงาน
บุคลำกรของสำนัก
ได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร

กลยุทธ์ ของหน่ วยงาน

1. พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
2. พัฒนำทักษะด้ำน
ICT
3. พัฒนำทักษะด้ำนกำร
ใช้ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-office)
4. พัฒนำควำมรู ้ดำ้ น
ประกันคุณภำพแก่
บุคลำกร
2.ปฏิรูประบบบริ หำร 1. มีระบบบริ หำรจัดกำรที่ บริ หำรจัดกำรด้วย
พัฒนำระบบบริ หำร 1. สนับสนุนให้บุคลำกร
จัดกำรศึกษำให้มีธรร ดี และมีธรรมำภิบำลที่
หลักธรรมำภิบำลเพื่อ จัดกำรที่ดี มีคุณธรรม ในสำนักมีส่วนร่ วมใน
มำภิบำล และสู่กำร
เน้นคุณภำพ คล่องตัว
เพิ่มพูนภูมิปัญญำแก่ โปร่ งใส ตรวจสอบ
กำรบริ หำรจัดกำร
เป็ นมหำวิทยำลัยใน ยืดหยุน่ และเป็ น
สังคม
ได้
บริ หำรงำนด้วยหลักธรร
กำกับที่มีคุณภำพ
มหำวิทยำลัยในกำกับ
มำภิบำล
2. กำรปฏิบตั ิงำนมีควำม
คล่องตัวตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำร
3. ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำน
ให้คล่องตัว รวดเร็ ว
4. พัฒนำระบบบริ หำร
กำรเงินและงบประมำณ
ให้มีควำมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
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แผนปฏิบัติราชการของหน่ วยงาน ประจาปี การศึกษา 2554 (ใช้ แผนปี งบประมาณ 2554)(ต่ อ)
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

3. ปรับปรุ ง
สภำพแวดล้อม
ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้
และเทคโนโลยีให้
เหมำะสมทันสมัย
และธำรงไว้ ซึ่งสวน
สุนนั ทำ

เป้ าประสงค์ มหาวิทยาลัย
5. พัฒนำระบบบริ หำร
จัดกำรภำครัฐที่ดี และ
ระบบประกันคุณภำพ
6. พัฒนำระบบบริ หำร
ควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ น
รู ปธรรม
7. ส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยและประชำชนมี
ส่วนร่ วมแสดงควำม
คิดเห็น และตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิรำชกำร
1. บัณฑิตมีคุณภำพดีจำก
กำรจัดสภำพแวดล้อม สื่ อ
เทคโนโลยี และทรัพยำกร
กำรเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย
2. นักศึกษำ บุคลำกร พึง
พอใจกับกำรปรับ
สภำพแวดล้อม สื่ อ
เทคโนโลยี และทรัพยำกร
กำรเรี ยนรู ้
3. พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำรให้สมัยสู่
กำรเป็ น E-University

ยุทธศาสตร์ ของ
หน่ วยงาน

เป้ าประสงค์ ของ
หน่ วยงาน

กลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
2. พัฒนำระบบ ISO
3. พัฒนำระบบ PMQA
4. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพ
5. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพบุคคล
6. จัดทำแผนปฏิบตั ิ
รำชกำร และแผนกำร
ดำเนินงำน

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ให้ทนั สมัย

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
สู่กำรเป็ น E-library
และ ระบบสนับสนุน
ขั้นพื้นฐำนหรื อ IT
Infrastructure ได้แก่
ระบบเครื อข่ำย
ควำมเร็ วสูงของ
สถำบันในระบบ ERP

1. พัฒนำระบบ
E-library
2. พัฒนำระบบe-book
3. พัฒนำระบบ (BI)
4. พัฒนำระบบ Server
5. พัฒนำระบบเน็ตเวิร์ค
6. พัฒนำระบบจัดเก็บ
ข้อมูลขนำดใหญ่
7. พัฒนำสื่ อ
โสตทัศนวัสดุ
8. จัดหำเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
9. จัดหำหนังสื อ และ
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
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การบริหารความเสี่ยง
นอกจำกนี้ ในแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังกล่ ำวได้ระบุขอบเขตของระดับควำมยอมรับได้
(Risk Appetite Boundary) กำหนดแผนภูมิควำมเสี่ ยง (Risk Profile) และทำงเลื อกในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงซึ่ งกำหนดไว้ 4 แนวทำงคือ
1. กำรยอมรับ (Accept) หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ภำยใต้กำรควบคุมปั จจุบนั ใช้ใน
กรณี ควำมเสี่ ยงที่ไม่รุนแรง หรื อไม่คุม้ ที่จะเปลี่ยนแปลง
2. กำรควบคุม (Treat) หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้แต่แก้ไขวิธีกำรควบคุ ม หรื อ
ควบคุมเพิ่มเติมให้เพียงพอเหมำะสม
3. กำรยกเลิก (Terminate) หรื อหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็ นกำรจัดกำรให้ควำมเสี่ ยงอยู่นอก
เงื่อนไข โดยกำรหยุดดำเนินกำร หรื อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรื อลดขนำดของงำนกิจกรรม
4. กำรโอนย้ำย (Transfer) หรื อแบ่ง (Share) ได้แก่ กำรแบ่งควำมเสี่ ยงให้รับผิดชอบ
ร่ วมกันหลำยหน่วยหรื อมีผรู ้ ับควำมเสี่ ยงแทน

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีกำรจัดระดับในระดับน้อยถึงมำก เพื่อแสดงถึงระดับควำม
รุ นแรงผลกระทบ และควำมเป็ นไปได้ของโอกำสในกำรเกิดแสดงดังตำรำง

Risk Assessment Matrix
ผลกระทบ สู งมาก
(ความ
สู ง
รุ นแรง) ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

5
4
3
2
1

ระดับความเสี่ ยง
ระดับโอกาส (ความเป็ นไปได้ )
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
1
2
3
5
10
15
4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3

สู ง
4
20
16
12
8
4

สู งมาก
5
25
20
15
10
5
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เกณฑ์ ตัดสิ นใจ
ระดับ
ต่ำ
ปำนกลำง
สู ง

คะแนน
1-3
4-9
10-16

สู งมำก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ตอ้ งมีกำรควบคุม
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้จำเป็ นต้องเร่ งจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้

ระดับโอกาส (Likelihood)
คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเสมอเกือบทุกครั้ง (บ่อยมำก)
มีโอกำสเกิดขึ้นค่อนข้ำงบ่อย (บ่อย)
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง (ปำนกลำง)
มีโอกำสเกิดขึ้นนำนๆครั้ง (ไม่บ่อย)
มีโอกำสเกิดขึ้นกรณี ยกเว้น (นำน ๆ ครั้ง)

ระดับผลกระทบ (impact)
คะแนน
ความหมาย
5
กระทบต่อควำมน่ำเชื่ อถือขององค์กร / มีควำมเสี ยหำยอย่ำงมำก / ระดับควำมพึง
พอใจของผูร้ ับบริ กำรน้อยมำก (ผูบ้ ริ หำรถูกลงโทษทำงวินยั )
4
กระทบต่อควำมน่ำเชื่ อถือขององค์กร / มีควำมสู ญเสี ยมำก/ระดับควำมพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ กำรน้อย (ผูบ้ ริ หำรถูกตำหนิหรื อถูกร้องเรี ยน)
3
กระทบต่อควำมน่ำเชื่ อถือขององค์กร / มีควำมสู ญเสี ยมำก/ระดับควำมพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ กำรปำนกลำง (เจ้ำหน้ำที่ถูกร้องเรี ยนหรื อถูกลงโทษทำงวินยั )
2
กระทบต่อควำมน่ำเชื่ อถือขององค์กร / มีควำมเสี ยหำยอย่ำงมำก/ระดับควำมพึง
พอใจของผูร้ ับบริ กำรค่อนข้ำงมำก (มีได้รับเสี ยงบ่นหรื อถูกตำหนิ)
1
กระทบต่อควำมน่ำเชื่ อถือของขอค์กร / มีควำมเสี ยหำยอย่ำงมำก / ระดับควำมพึง
พอใจของผูร้ ับบริ กำรมำก (ได้รับเสี ยงบ่นหรื อถูกตำหนินำน ๆ ครั้ง)
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การจัดทา Risk Map (เลือกเฉพาะระดับความเสี่ ยงสู งมากและสู ง) ในแต่ พนั ธกิจ/ด้ าน ดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ ยง

1. ด้ านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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โดย ระดับควำมเสี่ ยงจำแนกตำมสี ใน Risk Matrix เป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับความเสี่ ยง

สู งมาก

สู ง

ปานกลาง

ต่า
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ผลกระทบของความเสี่ ยง

2. ด้ านกลยุทธ์
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โดย ระดับควำมเสี่ ยงจำแนกตำมสี ใน Risk Matrix เป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับความเสี่ ยง

สู งมาก

สู ง

ปานกลาง

ต่า
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ผลกระทบของความเสี่ ยง

3. ด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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โดย ระดับควำมเสี่ ยงจำแนกตำมสี ใน Risk Matrix เป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับความเสี่ ยง

สู งมาก

สู ง

ปานกลาง

ต่า
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การวิเคราะห์ ปัจจัยและประเมินความเสี่ ยง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงและปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความเสี่ ยง ด้ านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประเภทความ
เสี่ยง
1. ควำมเสี่ ยง
ด้ำนทรัพยำกร
(ระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)

ปัจจัยความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับความ วิธีบริหารความ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
4
8
สูง
ใช้กำรควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง
กิจกรรม

1.Hard Ware ขององค์กร/
หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
2. พัฒนำรวดเร็ วเกินกว่ำ
Soft ware ขององค์กร/
หน่วยงำน จะรองรับได้

2

1

4

4

ต่ำ

ใช้กำรควบคุม

จัดตั้งงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกร
และอุปกรณ์

3. ขำดควำมรู ้ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนไม่ทนั ต่อ
Technology
4.ไม่ได้รับบำรุ งรักษำอย่ำง
เสม่ำเสมอ

2

3

6

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนำบุคลกรที่
เกี่ยวข้อง

2

3

6

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

จัดตั้งงบประมำณในกำรพัฒนำอุปกรณ์ สำนักวิทยบริ กำรและ
สำนักฯและจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง เทคโนโลยี
ด้ำน IT
สำรสนเทศ
สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
มีกำรประเมินติดตำม ประเมินผลอย่ำง ศูนย์เทคโนโลยี
ต่อเนื่อง โดยให้ผบู ้ ริ หำรกำกับดูแลอย่ำง สำรสนเทศ
ใกล้ชิด
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงและปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความเสี่ ยง ด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ประเภทความ
เสี่ยง
ควำมเสี่ ยงด้ำน
กลยุทธ์

ปัจจัยความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
6
ปำนกลำง

การตอบสนองความเสี่ยง
วิธีบริหารความ
เสี่ยง
ใช้กำรควบคุม

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์สำนักฯ

ผู้รับผิดชอบ

1.กิจกรรมตำมแผนกลยุทธ์
ไม่สำมำรถนำไปสู่กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กรได้

2

3

สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2.กลยุทธ์ขององค์กรขำด
กำรพัฒนำให้ทนั ต่อ
สถำนกำรณ์และไม่สำมำรถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้
3.ขำดกำรสื่ อสำรและกำร
มอบหมำยกลยุทธ์ระดับ
บุคคลอย่ำงทัว่ ถึง
4.ขำดกำรติดตำมประเมินผล
ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

1

4

4

ต่ำ

ใช้กำรควบคุม

ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวิเครำะห์
สำนักวิทยบริ กำร
กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์สำนักฯ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

3

4

12

สูง

ใช้กำรควบคุม

2

5

10

สูง

ใช้กำรควบคุม

จัดโครงกำรประชุมถ่ำยทอดแผนกล
ยุทธ์ให้กบั บุลำกรของสำนักวิทย
บริ กำร
จัดให้มีกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยให้ผบู ้ ริ หำรกำกับดูแล
อย่ำงใกล้ชิด

สำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงและปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความเสี่ ยง ด้ านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ประเภทความ
เสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบ

ปัจจัยความเสี่ยง
1.ขำดกำรควบคุมกำรใช้
ระบบสำรสนเทศที่นำมำใช้
กำกับกำรปฏิบตั ิรำชกำร

โอกาส
2

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับความ วิธีบริหารความ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
4
8
ปำนกลำง ใช้กำรควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

มีกำรควบคุมกำรติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำร สำนักวิทยบริ กำร
และมีกำรปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิกำรให้ และเทคโนโลยี
ทันสมัยอยูเ่ สมอ และใช้ควำมสำมำรถ สำรสนเทศ
ของระบบปฏิบตั ิกำรในกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยให้กบั ระบบคอมพิวเตอร์
ได้แก่ กำรควบคุมและจำกัดสิ ทธิของผู ้
ใช้ได้ตำมอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงและปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดความเสี่ ยง ด้ านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (ต่ อ)
ประเภทความ
เสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ

2.ขำดกำรควบคุมกำร
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ

2

3.ขำดกำรสื่ อสำรที่ทวั่ ถึง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ระเบียบข้อบังคับใหม่

2

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับความ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
5
10
สูง

4

8

ปำนกลำง

การตอบสนองความเสี่ยง
วิธีบริหารความ
เสี่ยง
มีแผนลดควำม
เสี่ ยง

ใช้กำรควบคุม

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- มหำวิทยำลัยกำหนดบทลงโทษกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบ
- จัดอบรมหัวหน้ำหน่วยงำนให้
สำมำรถวำงแผนกำรควบคุมให้
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ
- ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
- ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ
ประชำสัมพันธ์กำรเปลี่ยนแปลง
ระเบียบตำมช่องทำงต่ำง ๆ

สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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การจัดลาดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ ยง
จำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงตำมตำรำงข้ำงต้น จะเห็นได้วำ่ เรำสำมำรถจัดลำดับ
ควำมเสี่ ยงของปัจจัยเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับคะแนนที่มีควำมเสี่ ยงสู งมำกจนถึงต่ำในแต่ละได้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงด้ านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ลาดับปัจจัยความเสี่ ยง
1. Hard Ware ของ
องค์กร/หน่วยงำนไม่
สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
2. ขำดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน
ไม่ทนั ต่อ Technology
3. ไม่ได้รับบำรุ งรักษำ
อย่ำงเสม่ำเสมอ

คะแนนความเสี่ ยง
8

ระดับความ
สู ง

วิธีบริหารความเสี่ ยง
ใช้กำรควบคุม

6

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

6

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

คะแนนความเสี่ ยง
12

ระดับความ
สู ง

วิธีบริหารความเสี่ ยง
มีแผนลดควำมเสี่ ยง

10

สู ง

ใช้กำรควบคุม

6

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

2. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ลาดับปัจจัยความเสี่ ยง
1. ขำดกำรสื่ อสำรและ
กำรมอบหมำยกลยุทธ์
ระดับบุคคลอย่ำงทัว่ ถึง
2. ขำดกำรติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบตั ิรำชกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. กิจกรรมตำมแผนกล
ยุทธ์ไม่สำมำรถนำไปสู่
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์
องค์กรได้
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3. ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ลาดับปัจจัยความเสี่ ยง
1. ขำดกำรควบคุมกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศที่
นำมำใช้กำกับกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร
2. ขำดกำรควบคุมกำร
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ
3. ขำดกำรสื่ อสำรที่
ทัว่ ถึงเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
ข้อบังคับใหม่

คะแนนความเสี่ ยง
10

ระดับความ
สู ง

วิธีบริหารความเสี่ ยง
มีแผนลดควำมเสี่ ยง

8

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม

8

ปำนกลำง

ใช้กำรควบคุม
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ ยง
แผนปฏิบัตกิ ารการบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบตั ิกำรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงกำหนดขึ้นตำมลำดับควำมรุ นแรงของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกควำมเสี่ ยง โดยเรี ยงลำดับที่มีผลกระทบสู งระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้จำเป็ นต้องเร่ งรัดกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ได้แก่ ปั จจัยควำมเสี่ ยงที่ มีคะแนนประเมินระหว่ำง 10-25 คะแนน
จำแนกตำมประเภทควำมเสี่ ยง ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 แผนปฏิบตั ิกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ความเสี่ ยง

กิจกรรม

ด้ านทรัพยากร
(ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
1 Hard wareของ
องค์กร/
หน่วยงำนไม่
สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรได้อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ

จัดตั้งงบประมำณ
ในกำรพัฒนำ
อุปกรณ์ของสำนัก
วิทยบริ กำร

แผนการบริหารความเสี่ ยง
แนวทางการป้องกัน/ หน่ วยงานที่
ระเลา
แก้ไข/ลดผลกระทบ
รับ
ดาเนินการ
ความเสี่ ยง
รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบทรัพยำกรที่
มีอยูใ่ นกำรใช้งำนว่ำ
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรหรื อไม่
2.จัดหำงบประมำณใน
กำรจัดซื้ ออุปกรณ์ที่มี
ควำมจำเป็ นต้องกำรใช้
และจัดทำแผนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงด้ำน IT
3.กำหนดบุคคลที่
รับผิดชอบติดตำมกำร
ดำเนินงำน

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

ก.พ.–เม.ย.55

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

ต.ค.-ธ.ค.54

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

ก.ค.54

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบตั ิกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ต่อ)

ความเสี่ ยง

กิจกรรม

ความเสี่ ยงด้ านกล
ยุทธ์ (Strategic
Risk)
2 ขำดกำรสื่ อสำร
และกำร
มอบหมำยกล
ยุทธ์ระดับบุคคล
อย่ำงทัว่ ถึง

จัดโครงกำรกำร
ประชุมถ่ำยทอด
แผนกลยุทธ์
ให้กบั บุคลำกร
ของสำนักฯ

ขำดกำรติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบตั ิ
รำชกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

จัดให้มีกำร
ติดตำม
ประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยให้
ผูบ้ ริ หำรกำกับ
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด

แผนการบริหารความเสี่ ยง
แนวทางการป้องกัน/ หน่ วยงานที่
ระเลา
แก้ไข/ลดผลกระทบ
รับ
ดาเนินการ
ความเสี่ ยง
รับผิดชอบ

1. จัดทำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรให้
ควำมรู้
2. กำหนดบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบติดตำม ตำม
แผนกลยุทธ์
1.กำหนดบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบติดตำม
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบตั ิรำชกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

ก.พ.–เม.ย.55

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

ก.พ.–เม.ย.55

สำนักวิทย
บริ กำรฯ

มิ.ย.-ก.ย.55

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบตั ิกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ต่อ)

ความเสี่ ยง

กิจกรรม

ความเสี่ ยงด้ าน
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk)
3 ขำดกำรควบคุม - สำนักกำหนด
กำรปฏิบตั ิตำม บทลงโทษกำรไม่
ระเบียบ
ปฏิบตั ิตำม
ระเบียบ
- จัดอบรม
หัวหน้ำหน่วยงำน
ให้สำมำรถวำง
แผนกำรควบคุม
ให้ปฏิบตั ิตำม
ระเบียบ
- ให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบกำร
ปฏิบตั ิงำนให้
ถูกต้องตำม
ระเบียบ

แผนการบริหารความเสี่ ยง
แนวทางการป้องกัน/ หน่ วยงานที่
ระเลา
แก้ไข/ลดผลกระทบ
รับ
ดาเนินการ
ความเสี่ ยง
รับผิดชอบ

1. อบรมหัวหน้ำงำนให้ สำนักวิทย
เห็นถึงควำมสำคัญใน บริ กำรฯ
กำรปฏิบตั ิงำนให้
ถูกต้องตำมระเบียบเพื่อ
เพิ่มควำมรู ้ให้มำกยิง่ ขึ้น

ก.พ.–เม.ย.55

2. มอบหมำยหน่วย
สำนักวิทย
ตรวจสอบภำยในทำกำร บริ กำรฯ
ตรวจสอบกำรทำงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ

ก.พ.–เม.ย.55

หมายเหตุ
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การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
แผนการติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ ยง
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ ได้กำหนดปฏิ ทิน
กำรดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นกำรดังนี้
ตารางที่ 3.4 แผนกำรดำเนินกำรในรอบปี งบประมำณต่ำง ๆ
ลาดับที่

กิจกรรมการดาเนินการ

ปี 2553

แผนการดาเนินการในรอบปี งบประมาณต่ าง ๆ
ปี งบประมาณ 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.
2.

3.

4.
5.

6.

กำหนดนโยบำย/แนวทำง
ดำเนินงำน (ถ้ำมีกำรปรับปรุ ง
วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ ยงและ
จัดลำดับควำมสำคัญของปั จจัย
เสี่ ยง
ประเมินระดับควำมเสี่ ยงและ
จัดลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ ยง
จัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
ติดตำมผลกำรดำเนินตำมแผนกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อระบุปัญหำ
อุปสรรค และกำหนดแนว
ทำงแก้ไข
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อ
ประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และกำหนดแนวทำงแก้ไขควำม
เสี่ ยง รวมทั้งปรับแผนกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงเพื่อประกอบกำรจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
งบประมำณต่อไป
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นโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและ
กำรควบคุมภำยในเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้ทนั กำล โดยมีกำร
กำหนดให้มีกำรติดตำมผลเป็ นรำยครั้ง (Separate Monitoring) ทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้ นปี ทั้งนี้กำร
ติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน (Ongoing Monitoring) คณะดำเนิ นกำรโดยให้เป็ นกำรติดตำมที่รวมอยู่
ในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน และเมื่อติดตำมผลพบสิ่ งที่อำจจะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด
หรื อพบโอกำสในกำรพัฒนำให้ดีข่ ึน เพื่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีรำยงำนควำมบกพร่ อง
(Reporting Deficiencies) ให้ผบู้ ริ หำรทรำบ
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การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 1/ 2554
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2555 เห็นชอบให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ระดับศูนย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักฯเป็ นรำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ
มหำวิทยำลัย ปี ละครั้ง
แสดงขั้นตอนและรายงานการบริหารความเสี่ ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่5

ขั้นตอนที่ 6

ระบุควำมเสี่ ยง
จำกกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

วิเครำะห์ควำมเสี่ ยง (วัดระดับควำมเสี่ ยง)
โอกำส+ผลกระทบ+Risk Model &ระดับควำมเสี่ ยง

พิจำรณำจัดกำรควำมเสี่ ยง
(ตำมระดับควำมเสี่ ยง : 4T)

กำหนดแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง

ติดตำม/ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย
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บทที่ 4
แผนการบริหารความเสี่ ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 เมษำยน 2555สรุ ปประเด็น
วิเครำะห์และกำหนดควำมเสี่ ยงเพื่อกำหนดแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง งบประมำณประจำปี 2554 ตำมพันธ
กิจ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ความเสี่ยง
ด้ านทรัพยากร
(ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ด้ านความเสี่ยง
Hard Ware

ขององค์กร/
หน่วยงานไม่
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้ องการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
พัฒนารวดเร็ ว
เกินกว่า Soft
ware ของ
องค์กร/
หน่วยงาน จะ
รองรับได้
ขาดความรู้
ความสามารถ
เฉพาะด้ านไม่
ทันต่อ
Technology

แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้ องกัน/แก้ ไข/ลด
หน่ วยงานที่
ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
จัดตังงบประมาณในการพั
้
ฒนา สำนักวิทย
ต.ค.2553อุปกรณ์สานักฯและจัดทาแผน บริ กำรและ
ก.ย.2554
เทคโนโลยี
บริ หารความเสีย่ งด้ าน IT
สำรสนเทศ

จัดตังงบประมาณในการพั
้
ฒนา
บุคลากรและอุปกรณ์

หมายเหตุ
ตลอดปี

สานักวิทย
บริ การและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี

ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนาบุคลกร สานักวิทย
ที่เกี่ยวข้ อง
บริ การและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี
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ตารางที่ 4.1 แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
(ต่อ)
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์

แผนการบริหารความเสี่ยง
ด้ านความเสี่ยง แนวทางการป้ องกัน/แก้ ไข/ลด
หน่ วยงานที่
ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ไม่ได้ บารุงรักษา มีการประเมินติดตาม
สานักวิทย
ต.ค.2553อย่างเสม่าเสมอ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ บริ การและ
ก.ย.2554
ผู้บริ หารกากับดูแลอย่างใกล้ ชิด เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กิจกรรมตาม
แผนกลยุทธ์ไม่
สามารถนาไปสู่
การบรรลุ
วัตถุประสงค์
องค์กรได้
กลยุทธ์ของ
องค์กรขาดการ
พัฒนาให้ ทนั ต่อ
สถานการณ์และ
ไม่สามารถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่ง
ได้
ขาดการสือ่ สาร
และการ
มอบหมายกล
ยุทธ์ระดับบุคคล
อย่างทัว่ ถึง
ขาดการติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนปฏิบตั ิ
ราชการอย่าง
ต่อเนื่อง

หมายเหตุ
ตลอดปี

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์สานักฯ

สานักวิทย
บริ การและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์สานักฯ

สานักวิทย
บริ การและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี

จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผน สานักวิทย
กลยุทธ์ให้ กบั บุลากรของสานัก บริ การและ
วิทยบริ การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี

จัดทาบันทึกให้ มกี ารติดตาม
สานักวิทย
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ บริ การและ
ผู้บริ หารกากับดูแลอย่างใกล้ ชิด เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.2553ก.ย.2554

ตลอดปี
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ตารางที่ 4.1 แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
(ต่อ)
ความเสี่ยง

ด้ านการ
ปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ

แผนการบริหารความเสี่ยง
ด้ านความเสี่ยง แนวทางการป้ องกัน/แก้ ไข/ลด
หน่ วยงานที่
ระยะเวลา
ผลกระทบความเสี่ยง
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ขาดการควบคุม มีการควบคุมการติดตัง้
สานักวิทย
ต.ค.2553การใช้ ระบบ
ระบบปฏิบตั ิการและมีการ
บริ การและ
ก.ย.2554
สารสนเทศที่
ปรับปรุงระบบปฏิบตั ิการให้
เทคโนโลยี
นามาใช้ กากับ ทันสมัยอยูเ่ สมอ และใช้
สารสนเทศ
การปฏิบตั ิ
ความสามารถของ
ราชการ
ระบบปฏิบตั ิการในการสร้ าง
ความปลอดภัยให้ กบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ การควบคุม
และจากัดสิทธิของผู้ใช้ ได้ ตาม
อานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ
ขาดการควบคุม มหาวิทยาลัยกาหนดบทลงโทษ สานักวิทย
ต.ค.2553การปฏิบตั ิตาม การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจัด
บริ การและ
ก.ย.2554
ระเบียบ
อบรมหัวหน้ าหน่วยงานให้
เทคโนโลยี
สามารถวางแผนการควบคุมให้ สารสนเทศ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ให้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตาม
ระเบียบ
ขาดการสือ่ สารที่ ประชาสัมพันธ์การเปลีย่ นแปลง สานักวิทย
ต.ค.2553ทัว่ ถึงเมื่อมีการ ระเบียบตามช่องทางต่าง ๆ
บริ การและ
ก.ย.2554
เปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี
ระเบียบ
สารสนเทศ
ข้ อบังคับใหม่

หมายเหตุ
ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี
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ภาคผนวก

48

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

49

คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

51

คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

52

53

คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานความเสี่ยง

54

ประมวลภาพกิจกรรม
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

55

ประมวลภาพกิจกรรม
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ต่ อ)

