
ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ



ค ำน ำ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตระหนักถึง

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามมารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

สถาบัน/ส านัก โดยน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของการเกิดโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่

ส านักจะเกิดความเสี่ยหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ และเพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้

ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตั้งไว้ 

 

 

                 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

 
ปรัชญา 

  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัย 

ปณิธาน 

  การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
ตรงตามความต้องการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 

    ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศ ด้วย
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 

1) พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและ
นานาชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วย
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกที่ดีในการ
ให้บริการ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและ
สามารถ 
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

5) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6) บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ์
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ภารกิจ 

 1)  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และ 
  ส่งเสริมงานวิจัย 
 3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
  มหาวิทยาลัย  
 4)  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ 
  นานาชาติ 
 5)  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 1)  การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 2)  ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 3)  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน  สังคม   
  รวมทัง้ หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 5)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้มีการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แต่งตั้ง นายสุวุฒิ ตุ้มทอง เป็น
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ ผศ.ยุทธนา หริรักษาพิทักษ์  
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2550) และรศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี  
รองอธิการบดีด้านวิชาการ (1 มกราคม 2551 – 31 สิงหาคม 2557) และปัจจุบันได้มีการแต่งตั้ง นายอาคม  
สงเคราะห์ เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้
การก ากับดูแลของ นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีด้านวิชาการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ได้ประกาศไว้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ท าให้มีพัฒนาการที่สามารถ
ตอบสนองได้ตรงกับ  ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคมโดยรวม และสามารถ
เทียบเคียงได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ
การสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติ
และนานาชาติ และมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี   

 

 

 

  

ประวัติความเป็นมาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
เลขที่ 60  หมู่ 3  ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์)   
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   
13000 
โทรศัพท์ :  0 3570 9103 

 
 
 

ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
เลขที่ 19  ถ.อู่ทอง  ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
โทรศัพท์ :  0 3532 4179-80 

 
 
 

ศูนย์นนทบุรี 
เลขที่ 7/1  ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  
11000 
โทรศัพท์ :  0 2968 1058-61 ต่อ 512 

 
 
 
 

ศูนย์สุพรรณบุรี 
เลขที่ 450  ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.ย่านยาว  อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี  72130 
โทรศัพท์ :  0 3554 4301-3 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศควบคุมภายใน 

โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศควบคุมภายใน 

งานสารบรรณ 
งานธุรการ 
งานแผนและงบประมาณ 
งานประเมินผล 
งานประกันคุณภาพ 
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ส่วนท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. เพ่ือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า 
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
3. เพ่ือปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่ มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

การบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 1.2  รองผู้อ านวยการด้านบริหาร   กรรมการ 

1.3  รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ  กรรมการ 
1.4  รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
1.5  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ   กรรมการ 

 1.6  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 1.7  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 1.8  หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ 
 1.9  หัวหน้างานการศึกษาด้วยตนเอง  กรรมการ 
 1.10  หัวหน้างานผลิตสื่อ    กรรมการ 
 1.11 หัวหน้างานวิศวกรรม   กรรมการ 
 1.12 หัวหน้างานบริการสารสนเทศ  กรรมการ 
 1.13 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1.  ควบคุม กลั่นกรอง และตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
       2.  อ านวยความสะดวกแก่คณะท างานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  นายจตุพร  ระเวงจิตร์ ประธานกรรมการ 

2.2  นายสิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข กรรมการ 
2.3  ว่าที่ร้อยเอกอ านาจ  หังษา กรรมการ 
2.4  นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข กรรมการ 
2.5  นายวรพันธ์  ยวงจันทร์ กรรมการ 
2.6  นางสาวณชนก  เรืองสอาด กรรมการ 
2.7  นายจิรวัฒน์  พงษ์วิเชียร กรรมการ 
2.8 นางสาววารณี เสือเมือง กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
          2. จัดท ารายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ภาพแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  
 

 
 เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่หน่วยงาน จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ตาม
ภารกิจหลักของสถาบันและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งหน่วยงานแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
ประจ า โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน ทั่วทั้งหน่วยงาน 

3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

4. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง   
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1. เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ

เสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีดังนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการประจ าส านัก 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
3. ก ากับนโยบาย ให้ค าเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 
2. ผู้อ านวยการส านัก 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและรับข้อแนะน า 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อส านักคุณภาพการศึกษา 

 

ภาพที่ 6  แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

 

 

วัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานการบริหารค
วามาเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและรับข้อแนะน า 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อส านักคุณภาพการศึกษา 

4. คณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1.  น านโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 
3. จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุม

ภายใน 
5. จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อ านวยการ 
6. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

5. ส านักงานตรวจสอบภายใน 1.  สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

2. จัดท าแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปส.) 

 
     ภาพแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ) 
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ส่วนที่ 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลการะทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือของหน่วยงาน
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในหน่วยงานที่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการและขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอนดังนี้ 

  1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร 
  3.  การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง (Inpact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
  4.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) สูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  5.  การรายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง 
  6.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่า

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
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หน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการ หรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  7.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางบริหาร ความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
    

 

ภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
  

การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั่วทั้งหน่วยงาน  
เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมี
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยการด าเนินการตามแผนพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องมีความสอดคล้องและเกี่ยวโยงกันไปจนถึง
ระดับงานย่อย ระดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม และจนถึงระดับบุคคล  วัตถุประสงค์ที่ดี ต้องมีความ
เชื่อมโยงของวัตถุประสงค์กลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็นค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และท้าทายความสามารถ มีการก าหนดความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้  

กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) 

 



การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 13 
 

ในการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการในภาพรวมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี  และ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้อง
และสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับที่สูงขึ้นและตอบสนองให้การด าเนินงานของแต่ละโครงการ / 
กิจกรรม / บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 

 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในที่มีอิทธิพล โดยใช้เทคนิคในการระบุเหตุการณ์ที่เหมาะสม จัดประเภทเหตุการณ์โดยการ
แยกโอกาสของจากความเสี่ยง และจัดประเภทความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เพ่ือสะดวกในการค้นหา  
ระบุ  ประเมิน  จัดล าดับ  และก าหนดการควบคุม ซึ่งในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงระดับส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งความเสี่ยง ดังนี้    

1.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาพลักษณ์  ชื่อเสียง   

 2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ  ระบบงาน  
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
 4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

5.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

 6.  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่
ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบได้ หรือเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพ่ือลดความเสียหายได้ 
ได้แก่ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน พนักงาน กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ และเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risks 

Identification) 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องระบุว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และท าไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
หน่วยงาน โดยมีการพิจารณา ความเสี่ยงก่อนจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ ณ ปัจจุบัน การก าหนดความ
น่าจะเกิดและระดับผลกระทบ โดยใช้เทคนิคการประเมินและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์  แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน    ดังนี้ 

3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง/

ความน่าจะเกิด (Likelihood or Probability) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน
จะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้
ขึน้อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารของ
หน่วยงาน 

3.1.1 ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ตารางแสดงระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
 

ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก/น่าจะเกิดมากที่สดุ (Certain) 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/ มีโอกาสในการเกดิเกือบทุกครั้ง 
4 สูง/น่าจะเกิดมาก (Likely) 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไมเ่กิน 5 ครั้ง/ มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง/อาจจะเกิด (Possible) 1 ปีต่อครั้ง/ มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย/เป็นไปได้น้อย (Unlikely) 2-3 ปีต่อครั้ง/ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก/ยากที่จะเกิด (Rare) 5 ปีต่อครั้ง/ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
 

ภาพแสดงระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนด
เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

ระดับ ระดับผลกระทบ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก/รุนแรงที่สดุ/ภยัพิบัต/ิ
หายนะ (Catastrophic) 

มากกว่า 10 ล้านบาท/ มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 สูง/ค่อนข้างรุนแรง/ส าคญัมาก 
(Major) 

มากกว่า 2.5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท/ มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง 
(Moderate) 

มากกว่า 50,000 บาท – 2.5 ล้านบาท / มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นหยดุงาน 

2 น้อย 
(Minor) 

มากกว่า 10,001 – 50,000 บาท/ การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มกีารบาดเจ็บ
รุนแรง  

1 น้อยมาก 
(Insignificant) 

ไม่เกิน 10,000 บาท / มีการสญูเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย  ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

 
ภาพแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และน้อย  ดังแสดงในผังภาพตารางและระดับและต าแหน่งความเสี่ยง (Risk Matrix or Risk Profile 
map) โดยแกนนอน แสดงระดับความน่าจะเกิด (L: Likelihood) แกนตั้งแสดงระดับผลกระทบ (I: Impact) 
ดังแสดงในภาพที่ 12 ในหน้าต่อไป 

ก)  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely High: E) ใช้สีแดง ไม่ยอมรับความเสี่ยง ควรมีแผนการ
แก้ไขโดยด่วน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ข)  ความเสี่ยงระดับสูง (High: H) ใช้สีส้ม ไม่ยอมรับความเสี่ยง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารระดับสูง 

ค) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate: M) ใช้สีเหลือง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับได้ แต่ต้อง
เฝ้าระวัง และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 

ง) ความเสี่ยงระดับต่ า (Low: L) ใช้สีเขียว อยู่ในระดับยอมรับ ไม่ต้องใช้วิธีการใดเพ่ิมเติม และ
มอบให้ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของความเสี่ยงและก ากับดูแลต่อไป  
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely High: E)  

ความเสี่ยงระดับสูง (High: H)  

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate: M)  

ความเสี่ยงระดับต่ า (Low: L)  

 
ภาพแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเกิด Likelihood 

Impact 1 2 3 4 5 

  น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

5 E(1,5) E(2,5) E(3,5) E(4,5) E(5,5) 

สูงมาก 

4 M(1,4) H(2,4) H(3,4) E(4,4) E(5,4) 

สูง 

3 L(1,3) M(2,3) M(3,3) H(4,3) H(5,3) 

ปานกลาง 

2 L(1,2) L(2,2) L(3,2) M(4,2) H(5,2) 

น้อย 

1 L(1,1) L(2,1) L(3,1) L(4,1) M(5,1) 

น้อยมาก 
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3.2 การประเมินโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความ
เสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

โดยคณะกรรมการผู้ประเมินของหน่วยงาน ควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์
ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง
นั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย   
เป็นต้น โดยเริ่มจาก 1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และ 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ) ที่มีผลต่อส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

3.3 การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  
เป็นการก าหนดระดับความเสี่ยง หลังจากได้พิจารณาโอกาส/ความน่าจะเกิดเหตุการณ์ และ

ความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใด จากนั้นน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ตามล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรม
การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  

 
 
 
 

เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ 
วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่
ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่
แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภทตามหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

4. การประเมินมาตรการควบคุม (Control Activity Evaluation) 
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2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ/ค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนโดยเร็วให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยัน
ยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3. การควบคุมโดยการส่งเสริม/ชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน มาตรการจูใจ 
การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไขและชดเชย (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก อาจเป็นการ
ควบคุมใหม่ เช่น  การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติแทนคน การจัดกระบวนการปฏิบัติงานงานใหม่ การจัด
โครงสร้างใหม่ การรวมหรือการยกเลิกการกระท าบางอย่าง หรือใช้วิธีการชดเชยการควบคุมปกติที่ไม่อาจ
ปฏิบัติได้เพราะต้นทุนสูง เป็นต้น  

ส าหรับแนวทางของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว
หน่วยงานจะท าการวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการ
ควบคุมที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการ
จัดล าดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรก ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี 
เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น  

2. พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม ่

3. ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 

 

 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/ส านัก/สถาบัน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือน ามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดย
สามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้ 

 
 

5. การบริหาร / การจดัการความเสี่ยง (Risk Responses) 
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1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไร
ก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ 

2. การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance or Terminate) เป็นการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่
จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing or transfer and Diversify) 
เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 

4. การแก้ไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Treat Control and Reduction) เป็นการปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ หรือก าหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

วิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท และแต่ละหน่วยงาน อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้นๆ เช่นบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้
หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียง
เรื่องเดียว เป็นต้น 

ดังนั้นเมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมิน
การควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการ     
ลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก 

1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 

3. กรณีที่หน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุมใน
แผนบริหารความเสี่ยง 

4. ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า
ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ให้น ามาระบุการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
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เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ ยงที่ยัง
เหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างไร  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งนี้การ
บริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงาน
ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและหรือสูง มาก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงาน ดังนี้ 

6.1 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทุก 9 เดือน 12 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ   

6.2  การจัดท ารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 (รายงานตามระเบียบฯข้อ 6) โดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท ารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน  เสนอต่อผู้อ านวยการ
ตามแบบการรายงาน  
 

 
 

การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว 
เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
หรือไม ่

2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 
 
 

6. การรายงาน (Reporting) 

7. การตดิตามผล และทบทวน 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด
มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการ
ติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทาน
หน่วยงานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการ
ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากับดูแลตาม
หน้าที่ประจ าของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายการบังคับบัญชา   

การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือ
พัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าปีทุกปี 

 

บทสรุป 
 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นั้น ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ โดยมีการตรวจสอบ สอบทาน และติดตามเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึงจะเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง และนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างและทุกระดับของหน่วยงานได้ การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผน
รองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
ท าให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายและทรัพย์กรโดยไม่จ าเป็น 
 
ประโยชน์ของการด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
และทันเวลา และเป็นเครื่องมือช่วยในการ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ สั่งการ ประสานงาน ติดตามและ
วัดผลการปฏิบัติงาน 

2. ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะท าให้หน่วยงานก้าวไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการคิด 
วิเคราะห์ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง  
เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพโดยรวม 
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4. เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน รวมทั้งยัง
เป็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้แก่ 

1. การสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง 
2. การมีทีมงานที่เข้าใจระบบและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้งหน่วยงาน 
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม 
4. การน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
5. สร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรูปแบบการบริหารใดที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสมบูรณ์ 

(Absolute Assurance) และไม่เกิดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นรูปแบบการ
บริหารที่สร้างความเชื่อม่ันในระดับสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) โดยสามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านวัตถุประสงค์การรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน ได้สูงกว่าการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
ผนวกกับปัจจัยภายใน นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์หน่วยงาน หากเกิดเหตุการณ์
ดังนี้  

1.  การพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนและประโยชน์ไม่ถี่ถ้วน  
2.  มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตัดสินใจบ่อยครั้งโดยไม่จ าเป็น  
3.  บุคลากรละเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด  
4.  การไม่ปฏิบัติตามอย่างตั้งใจหรือร่วมกันกระท าความผิด  
5.  ผู้บริหารที่มีอ านาจก้าวก่ายหรือเพิกเฉย 
6.  เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษที่

ไม่ได้คาดมาก่อน เป็นต้น  
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ส่วนที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบ บส.2 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ 
ที่ 

ความเส่ียง 
 

(2.1) 

การจัดการความเส่ียง 

ก าหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม 
(เบอร์ติดต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ(เบอร์
ติดต่อ) 

กลยุทธ ์
การจัดการ 

(4.1) 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง 

(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/
กิจกรรม 

(4.3) 

ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล 

1 ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่ถูกน าข้อมูล
มาใช้งาน 

Prevent (Treat) ลดโอกาส
ที่จะเกิดให้น้อยลง และ
ควบคุมเพื่อการป้องกัน 

ด าเนินการตาม 
มาตรการ/กระบวนการ/

โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล(ระดับมหาลัย)  
2 มีประกาศคณะกรรมฯ(ระดับมหาลยั) 
เร่ือง มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
3 มีการจัดท าค ายินยอมให้แก่ผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับก่อนให้
ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ต้องได้รับค า
ยินยอมจากเจา้ของข้อมูล (มีการ
ด าเนินการอยูแ่ล้วในส่วนของ กบ. และ 
สวท.) 
4 มีเอกสารหลักฐานทกุครั้งจากหนว่ยงาน
ที่มีการร้องขอข้อมูลโดยหวัหน้าหน่วยงาน
ผู้ร้องขอข้อมูลเป็นผู้ลงนามและต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูลก่อนน าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน ์
5.การจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ร้องขอ
ข้อมูลทุกครั้งหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูลต้องรับทราบและยืนยัน
ก่อนส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
ข้อมูล 
5 จัดประชุมคณะกรรมการการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ก.ย. 61 ไม่ใช้ รองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
หัวหน้างานบริการ
สารสนเทศ 
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ล าดับ 
ที่ 

ความเส่ียง 
 

(2.1) 

การจัดการความเส่ียง 

ก าหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม 
(เบอร์ติดต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ(เบอร์
ติดต่อ) 

กลยุทธ ์
การจัดการ 

(4.1) 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง 

(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/
กิจกรรม 

(4.3) 

ความเสี่ยงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก 

2 ความล้มเหลวของช่องสัญญาณเครือข่าย
หลักและคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Down 
Time) 

Reduce (Treat) ลด
ปริมาณความเสียหายให้
น้อยลง และควบคุมเพื่อการ
ป้องกัน 

ร้อยละของระยะเวลาที่ไม่
สามารถให้บริการ

เครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 90 
(ผลจากระบบติดตามการ
ให้บริการเครื่องแม่ข่าย
และระบบเครือข่าย) 

 

1. จัดท าหรือทบทวนแผนป้องกัน
สถานการณ์ความไม่แน่นอน  
2. จัดหาอุปกรณ์ทดแทน  
3. ด าเนินการบ ารุงรักษาตามแผน  
4. มีการซ้อมหรือปฏิบัติตามแผนปอ้งกนั
สถานการณ์ความไม่แน่นอน   
5. จัดท ารายงานการให้บริการระบบ
เครือข่าย หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ   

ก.ย. 61 ใช ้ รองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
หัวหน้างาน
วิศวกรรม 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน   
3 ข้อมูลสารสนเทศเกิดการสูญหาย Reduce (Treat) ลด

ปริมาณความเสียหายให้
น้อยลง และควบคุมเพื่อการ
ป้องกัน 

ปริมาณข้อมูลสารสนเทศ
ที่ท าการส ารองข้อมูล ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 100 ในทุก
ระบบ 
(จากระบบสารสนเทศที่
อยู่ในแผนการส ารอง
ข้อมูล) 

1. มีการก าหนดแผนการส ารองข้อมูล  
2. ด าเนินการส ารองข้อมูลให้ครบทุก
ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม ่ 
3. ด าเนินการทดสอบเรียกคืนข้อมูลที่
ส ารองไว้         
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 61 ไม่ใช้ รองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
หัวหน้างานบริการ
สารสนเทศ 
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ล าดับ 
ที่ 

ความเส่ียง 
 

(2.1) 

การจัดการความเส่ียง 

ก าหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม 
(เบอร์ติดต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ(เบอร์
ติดต่อ) 

กลยุทธ ์
การจัดการ 

(4.1) 

ตัวชี้วัด 
ความเส่ียง 

(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/
กิจกรรม 

(4.3) 
ความเสี่ยงด้านเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

4 ความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย  และ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่
ด าเนินการตามนโยบายความมั่นคงระบบ
สารสนเทศ 

Prevent (Treat) ลดโอกาส
ที่จะเกิดให้น้อยลง และ
ควบคุมเพื่อการป้องกัน 
 

 

 

 

ด าเนินการตาม 
มาตรการ/กระบวนการ/

โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนนโยบาย
ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ร่วมกันจัดท าหรือทบทวนแผนความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  
3. มีการประกาศแผนความมั่นคงและ
ปลอดภัยดา้นสารสนเทศ ให้หน่วยงานอืน่
ทราบ               
4. จัดท าการซักซ้อมตามแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 61  ไม่ใช้ รองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
หัวหน้างาน
วิศวกรรม 

 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

5 ทรัพยากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ช ารุดจาก

ผู้ใช้งาน       

Reduce (Treat) ลดปริมาณ

ความเสียหายให้น้อยลง 

(ควบคุม) 

ร้อยละความพร้อมของ
โสตทัศนูปกรณ์ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 
 

1. จัดท าแผนบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
และด าเนินงานตามแผน 
2. สร้างและน าเครื่องมือเพื่อช่วยแนะน า
วิธีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งาน 
3. จัดอบรมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับ
อาจารย์เจ้าหนา้ที ่
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 61  ไม่ใช้ รองผู้อ านวยการ
ด้านวิทยบรกิาร/
หัวหน้างานการศึก
การทางไกล 

 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
แบบ บส.1 

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

แหล่งก าเนดิ 
ความเสี่ยง 

(วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย) 

 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตขุอง 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

การควบคุมหรือ 
การบริหารความเสีย่ง 
(ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 

 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Response) 

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด 

(1
-5

) 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ (

1 –
 5)

 
  

ระด
ับค

วา
มเส

ี่ยง
(ส

ูงม
าก

,  
สูง

, ป
าน

กล
าง,

 น้
อย

) 
 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
ีย่ง

 
  

 

กลยุทธ ์
การจัดการ 

 
 

 
 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

(1) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3)  (4.1) (4.2) (4.3) 
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล 
- การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
(งานบริการสารสนเทศ) 

ความเสียหายที่เกิดกับ
บุคคลที่ถูกน าข้อมูลมาใช้
งาน 

เกิดการร่ัวไหลของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย 

1. มีการจัดท าค ายินยอมให้แก่ผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ยอมรับก่อนให้ข้อมูลและการน า
ข้อมูลไปใช้ต้องได้รับค ายินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล 
2. มีการรายงานและเสนอผู้บริหาร
ทุกครั้งที่น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
  

3 4 สูง 1 Prevent (Treat) 
ลดโอกาสที่จะเกิด
ให้น้อยลง และ
ควบคุมเพื่อการ
ป้องกัน 

ด าเนินการตาม 
มาตรการ/

กระบวนการ/
โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 
 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(ระดับมหาลัย)  
2 มีประกาศคณะกรรมฯ(ระดับมหาลัย) เร่ือง 
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
3 มีการจัดท าค ายินยอมให้แก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลยอมรับก่อนให้ขอ้มูลและการน าขอ้มูลไปใช้ต้อง
ได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล (มีการด าเนินการ
อยู่แล้วในส่วนของ กบ. และ สวท.) 
4 มีเอกสารหลักฐานทกุครั้งจากหนว่ยงานที่มีการร้อง
ขอข้อมูลโดยหัวหน้าหนว่ยงานผู้ร้องขอข้อมูลเป็นผู้ลง
นามและต้องผ่านความเห็นชอบจากหวัหน้าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูลก่อนน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน ์
5.การจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลทุกครั้ง
หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตอ้งรับทราบและ
ยืนยันกอ่นส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูล 
5 จัดประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  

 



 

แหล่งก าเนดิ 
ความเสี่ยง 

(วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย) 

 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตขุอง 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

การควบคุมหรือ 
การบริหารความเสีย่ง 
(ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 

 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Response) 

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด 

(1
-5

) 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(1 
– 5

) 
  

ระด
ับค

วา
มเส

ี่ยง
(ส

ูงม
าก

,  
สูง

, ป
าน

กล
าง,

 น้
อย

) 
 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
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กลยุทธ ์
การจัดการ 

 
 

 
 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

(1) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3)  (4.1) (4.2) (4.3) 
ความเสี่ยงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก 
- เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
(งานวิศวกรรม) 

ความล้มเหลวของ
ช่องสัญญาณเครือข่าย
หลักและคอมพวิเตอร์แม่
ข่าย (Down Time) 

1. ช่องสัญญาณเครือข่าย
หลักเกิดการขัดขอ้ง 
2. การบุกรุก/โจมตีทั้ง
ภายในและภายนอก 
3. ระบบไฟฟ้าขัดขอ้ง 

1. จัดหาเครือข่ายส ารอง 
2. จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 
3. ก าหนดรองการเขา้ใช้งานของ 
ระบบเครือข่าย 
4. ด าเนินการบ ารุงรักษาตาม 
แผน 
5. มีการจัดการฝึกอบรมหรือส่ง 
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
6. จัดท ารายงานการให้บริการ 
ระบบเครือข่าย 

4 3 สูง 2 Reduce (Treat) 
ลดปริมาณความ
เสียหายให้นอ้ยลง 
และควบคุมเพื่อ
การป้องกัน 

ร้อยละของ
ระยะเวลาที่ไม่

สามารถให้บริการ
เครือข่ายและ

ระบบคอมพิวเตอร์
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90 
(ผลจากระบบ
ติดตามการ
ให้บริการเครื่องแม่
ข่ายและระบบ
เครือข่าย) 

1. จัดท าหรือทบทวนแผนป้องกันสถานการณ์ความไม่
แน่นอน  
2. จัดหาอุปกรณ์ทดแทน  
3. ด าเนินการบ ารุงรักษาตามแผน  
4. มีการซ้อมหรือปฏิบัติตามแผนปอ้งกนัสถานการณ์
ความไม่แน่นอน   
5. จัดท ารายงานการให้บริการระบบเครือข่าย หรือ
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ   

ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน 
- การส ารองข้อมูล 
(งานบริการสารสนเทศ) 

ข้อมูลสารสนเทศเกิดการ
สูญหาย 

ฐานข้อมูลเกิดความ
เสียหาย 
 

1. มีการก าหนดแผนและสถานที่
ส าหรับการจัดเกบ็ไฟล์ที่ได้จากการ
ส ารองข้อมูล 
2. จัดหาระบบส ารองข้อมูลให้ครบ
ทุกระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม ่
3. จัดท าแผนซักซ้อมการเรียกคืน
ข้อมูลที่ส ารองไว้ 
4. ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4 3 สูง 3 Reduce (Treat) 
ลดปริมาณความ
เสียหายให้นอ้ยลง 
และควบคุมเพื่อ
การป้องกัน 

ปริมาณข้อมูล
สารสนเทศที่ท า
การส ารองข้อมูล 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
100 ในทุกระบบ 
(จากระบบ
สารสนเทศที่อยู่ใน
แผนการส ารอง
ข้อมูล) 

1. มีการก าหนดแผนการส ารองข้อมูล  
2. ด าเนินการส ารองข้อมูลให้ครบทุกระบบที่เพิ่มเข้า
มาใหม่  
3. ด าเนินการทดสอบเรียกคืนข้อมูลที่ส ารองไว้        
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  

 



 

แหล่งก าเนดิ 
ความเสี่ยง 

(วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย) 

 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตขุอง 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

การควบคุมหรือ 
การบริหารความเสีย่ง 
(ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 

 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Response) 
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กลยุทธ ์
การจัดการ 

 
 

 
 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

(1) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3)  (4.1) (4.2) (4.3) 
ความเสี่ยงด้านเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความมั่นคงและ
ปลอดภัยดา้น
สารสนเทศ 
(งานวิศวกรรม) 

ความปลอดภยัของระบบ
เครือข่าย  และความ
เสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นจาก
การไม่ด าเนินการตาม
นโยบายความมั่นคงระบบ
สารสนเทศ 

ความเสียหายจากการไม่
ด าเนินการตามนโยบาย
ความมั่นคงระบบ
สารสนเทศ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
นโยบายความมั่นคงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ก าหนดวธิีการเพื่อหลีกเลีย่ง
ความไม่มั่นคงปลอดภัย 
3. ร่วมกันจัดการและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
 

3 4 สูง 4 Prevent (Treat) 
ลดโอกาสที่จะเกิด
ให้น้อยลง และ
ควบคุมเพื่อการ
ป้องกัน 

ด าเนินการตาม 
มาตรการ/

กระบวนการ/
โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนนโยบายความมั่นคง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ร่วมกันจัดท าหรือทบทวนแผนความมั่นคงและ
ปลอดภัยดา้นสารสนเทศ มอบหมายผู้รับผิดชอบกรณี
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  
3. มีการประกาศแผนความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ให้หน่วยงานอื่นทราบ               
4. จัดท าการซักซ้อมตามแผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดา้นสารสนเทศ  
5. ประเมินผลการด าเนินงาน  

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
- โสตทัศนูปกรณ์ในการ
เรียนการสอน และการ
ให้บริการ 
 (งานการศึกษา
ทางไกล) 

ทรัพยากรด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ช ารุดจาก
ผู้ใช้งาน       

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ไม่
ถูกวธิีตามขั้นตอนการใช้
งาน 

- บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์ที่ช ารุดให้         
พร้อมใช้งาน 
- ให้ความรู้และแนะน าการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ที่ถูกวิธ ี
 

3 3 ปาน
กลาง 

5 Reduce (Treat) 
ลดปริมาณความ
เสียหายให้นอ้ยลง 
(ควบคุม) 

ร้อยละความพร้อม
ของโสตทัศนูปกรณ์
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
85 
 

1. จัดท าแผนบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และ
ด าเนินงานตามแผน 
2. สร้างและน าเครื่องมือเพื่อช่วยแนะน าวิธกีารใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งาน 
3. จัดอบรมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อดูแลและ
แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ 
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
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