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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น  การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือ
มหาวิทยาลัยดำเนินการให้บรรลุผลได้ทุกพันธกิจ โดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและอีกทั้งให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้ 
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติด้านพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมกับตัวชี้วัดและดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาทุกป ี
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล 
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
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วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง 
 2. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ยง  
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 

นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
การปฏิบัติงาน และการเงิน 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานของ
องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผน   กลยุทธ์ไม่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ 
 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเ งิน รายได้ไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
 

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) มีความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
 

 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ 
1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 
5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 
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 2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-

โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึง
ชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นทพุลภาพไม่สามารถทำงานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บแต่
ไม่รุนแรง 

  

 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้ 

      ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ D = L x I 
 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพ่ือ
ทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
  

 1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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 2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
 4. ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ใน
การจัดการความเสี่ยง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่เกิด
ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่น  การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้ าง
บุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance 
(Ad void) 

Terminate 
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ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้  
การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหาร
ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 
 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
 4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ง เป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์กร 
 5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
และผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 
 1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้
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 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 Strategic Risk : S  =  ด้านกลยุทธ์ 
 Operational Risk : O  =  ด้านการดำเนินงาน 
 Financial Risk : F  =  ด้านการเงิน 
 Compliance Risk : C  =  ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 
5 10 15 20 25 

4 
4 8 12 16 12 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
โอกาสเกิด 

  

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลำดับ รายละเอียด ผลลัพธ์ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง คำสั่งที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 
29 ธ.ค.63 

2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
สำนักวิทยบริการฯ เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง 

3 ร่างแผนบริหารบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

4 นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการดำเนินงาน
และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการประชุม 

5 นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการประชุม 

6 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

7 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 
12 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 
 ได้นำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  
2.  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  
3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
4.  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ 
(1) 

แนวทางการพัฒนา 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
กลยุทธ์ที่ 2  
พั ฒ น า ด้ า น เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น 
Smart University 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ เป็น
องค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่าง
ชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์
โลกแห่งอนาคต Smart University โดย
คำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้าน
สิ่ งแ วดล้ อม  Green Library & Green 
Office 

ความปลอดภัยและสุขอนามยัตอ่การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 

ปัจจัยภายใน 
1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เชน่ หนู 
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 
3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉ์ุกเฉิน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

 

 ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบ
สารสนเทศ 
 
 

 

ปัจจัยภายนอก 
1. ระบบไฟฟา้จากภายนอกขัดข้อง 
2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นองค์กรช้ันนำที่มีการ
บริหารจัดการอย่างชาญ
ฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
Smart University โ ด ย
คำนึงถึงความยั่ งยืน และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
Green Library & Green 
Office 

1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะ
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
( Digital government maturity 
domain and area : MDA) 

1 .ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

5 5 25 
 

1 

2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ  4 3 12 2 

3. สั ต ว์  พ าหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

 3 2 6 
 

3 

ความ ไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

4 5 20 1 

2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการ
ใช้งาน 

4 4 16 
 

2 

3. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 2 5 10 3 

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 4 4 8 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภัย
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้องสมุด 

1 . ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มีการ Scan ตรวจจับ ใบหน้ าเพื่ อ
ตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย 

1 ต.ค.63 – 
31 มี.ค.64 

 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพือ่
ตรวจวัดอุณหภมูิ และแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย ทุกวัน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพือ่ระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 

2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน 

3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คนื 

3. เช็ดทำความสะอาดฉากตั้งป้องกัน
การแพร่กระจายเช้ือไวรัส  Covid-19 
ประจำจุดบริการยืม-คืนทุก 2-3 ชม. 

4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์    
และเจลลา้งมือ ทุกวัน 

5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง 
(Social distancing) 

5 . มี ก ารจั ดพื้ น ที่ บ ริก ารแบบ เว้น
ระยะห่าง (Social distancing) ทุกวัน 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุ
อุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้  ห้องคาราโอเกะ 
วั สดุ อุ ป ก รณ์ ในห้ อ งบ ริ ก ารต่ า งๆ       
ทุก 2-3 ชม. 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  Covid-19 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



13 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการ
และช่องทางต่างๆ 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และป้ ายประชาสัมพั นธ์       
Up Date ตามสถานการณ์ 

9. ลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  
Covid-19 (Work From Home) 

 

9. ลดจำนวนบุคลากร ในการทำงาน 
แต่ละวัน 50% 

 

10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) 

10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) ทุกวัน 

11. บริการตู้รับคืนหนังสือ 11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา 
(Book Drop) ทุกวัน 

12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม 12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม  
ทุกวันทำการ  

13.ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรบั
สมาชิกทุกประเภท 

13. ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับ
สมาชิกทุกประเภท ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
 
 
 
 
 
 

14. จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ 
Google Meet ทุกการประจำชุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภัย
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้องสมุด 

2. มีเช้ือรา ฝุ่นละออง จาก
หนังสือ 

2 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63 – 
31 มี.ค.64 

1. ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น กิ จ ก ร ร ม  7 ส            
ปีละ 2 ครั้ง  

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือ และ
ช้ันหนังสือ 

2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือและ
ช้ันหนังสือ สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ
และพื้นที่ปฏิบตัิงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 

3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ 
ทุกวัน 

4. การกำหนดแนวทางในการปรับระดับ
ความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
กำหนดมาตรการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศอยูร่ะหว่าง  25-27 
องศาเซลเซยีส ในพ้ืนท่ีบริการและพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

4. วัดอุณหภูมิ 3เดือน/1 ครั้ง 

5. ห้ ามนำอาหาร เครื่องดื่ ม  เข้ามา
รับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่
จัดเก็บหนังสือและเอกสาร 

5. กำหนดมาตรการควบคุมความช้ืน  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกัน
เชื้อรา 

6. จัดหาต้นไม้ที่ช่วยในการฟอกอากาศ 6. กำหนดมาตรการควบคุม การนำ
ต้นไม้ อาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาบริเวณที่
จัดเก็บหนังสือและเอกสาร 
 
 
 
 



15 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภยั
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ
ห้องสมุด 

3. สัตว์ พาหะนำโรคและ
ทำลายทรัพยส์ิน เช่น หนู 
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 

3 ด้านการปฏิบัติงาน
(O) 
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ปีละ 2 ครั้ง 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาด

พื้นที่บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคาร 

 

2. กำหนดมาตรการการทำความ
สะอาดบริเวณภายในและภายนอก
อาคาร และมีมาตรการตรวจความ
สะอาดและความเรียบร้อยของการ
ดำเนินงาน 

3. ดำเนินการป้องกันและควบคุมสัตว์
พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน 

3. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบจุดแต่
ละช้ันที่รับผิดชอบ ว่ามีสัตว์พาหะนำ
โรค เข้ามาภายในอาคารและทำลาย
ทรัพย์สิน บริเวณใดบ้าง และทำการ
ป้องกันและควบคุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอก
ขัดข้อง 

1 ด้านการปฏิบัติงาน 
  (O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการ
ตรวจเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน 
Application เพื่ อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำ
การ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม   
ใช้งานทุกวัน 

 
3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อม
ขอ งระ บ บ เค รื่ อ งก ำ เนิ ด ไฟ ฟ้ า ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา
เบื้ อ งต้ น ท ร า บ ทั น ที  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา    
8-9 ชม. 

4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าจากบริษัทภายนอก 

4. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทุก 3 เดือน 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ 
กรองน้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี 
เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง 

6 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 

7. ของบประมาณในการจัดซื้อ เครื่อง
ก ำ เนิ ด ไฟ ฟ้ า  ข น า ด  5 0 0   KVA 
ปีงบประมาณถัดไป 

7. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2565 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
(O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการ
สำรอง เพื่อวางแผนทำระบบสำรอง
ข้อมูล 

2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์
เพื่อกำหนดพื้นท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญ
หาย ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบ
ทำการสำรองข้อมูลข้ามเครื่องอัตโนมัติ
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลทุกวัน 

 

5. ตรวจเช็คและประเมินผลการทำงาน
ของระบบว่าทำการสำรองข้อมูลตามที่
เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่ 

5. ตรวจเช็คการทำงานของระบบสำรอง
ข้อมูล ทุกวัน 

 
6 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูลเพิ่มเติม 7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล 1 ตัว 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เกินอายุการใช้งาน 

3 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่าย
ระย ะ  3  ปี  แ ผ น  Smart University 
(พ.ศ.2563-2565) (ฉบับปรับปรุง 2564) 

2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

 
3. มีการรายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เกินอายุการใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน
อายุ ก าร ใช้ งาน ต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายตามแผน Smart University 

4. เปลี่ ยนอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย 
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแผนที่
กำหนด 

5. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง 

5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

6. ของบประมาณ ในการปรับปรุ ง
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายตามแผน Smart 
University ในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 

6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2564 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

4 .ก า รบุ ก รุ ก โจ ม ตี จ า ก

ภายนอก 

4 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
การบุกรุกโจมตี 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าที่  ที่ รับผิดชอบตรวจสอบ 
Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการ
บุกรุกโจมตีจากภายนอก 

2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภั ยท างเครื อข่ าย  Fire wall 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เครือข่าย Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

3 . มี ก ารติ ด ตั้ งระบ บ รั กษ าความ
ปลอดภั ยท างเครื อข่ าย  Fire wall       
1 ระบบ 

4. มีการรายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ
ทันท ี

4. รายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอกเข้ามาได้หรือไม่ 

5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน 
 

6. ประเมินผลการทำงานของระบบว่า
สามารถทำการป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอกได้หรือไม่ 

6. รายงานผลการประเมินของระบบ
การตรวจสอบ ทุกวัน 
 

7 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตหุรือสาเหตุ) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

(S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้า
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ  และแจ้ง
เตือนการใส่หน้ากากอนามัย 
2. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือไวรัส  Covid-19 ประจำจุด
บริการยืม-คืน 
3. บริการจุดบริการแอลกอฮอล์
และเจลล้างมือ 
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุด
บริการและช่องทางต่างๆ 
5. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Meet 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร 
และผู้ใช้บริการห้องสมุด 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1 . ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  5 5 25 

 

1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2. จั ดตารางเวรทำความ
สะอาดช้ันหนังสือ/บริเวณ
ให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
4. scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิ 
 

1 . สภ าวะวิกฤต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1 1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภมูิ และแจ้งเตือนการใส่หน้ากาก
อนามัย ทุกวัน 

-  - ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
มาตรการดำเนินการ  2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน 

3. เช็ดทำความสะอาดฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส  Covid-19  
ประจำจุดบริการยืม-คืนทุก 2-3 ชม. 
4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ทุกวัน 
5. มีการจัดพื้นท่ีบริการแบบเว้นระยะห่าง (Social distancing)   ทุกวัน 
6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิด
ลิฟต์ โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ ทุก 2-3 ชม. 
7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  Covid-19   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์ Up Date 
ตามสถานการณ์ 
9. ลดจำนวนบุคลากร ในการทำงาน แต่ละวัน 50% 
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line) ทุกวัน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) ทุกวัน 
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม ทุกวันทำการ 
13. ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับสมาชิกทุกประเภท  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 
14. จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet ทุกการประชุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แนวทางการปรับปรุง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน ละการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

การประเมินสถานการณ์และ
มาตรการดำเนินการ  

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 
3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คืน 
4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 
5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง (Social distancing) 
6. ทำความสะอาดพื้นท่ีผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ 
7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการและช่องทางต่างๆ 
9. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 (Work From Home) 
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line) 
11. บริการตู้รับคืนหนังสือ 
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม 
13.ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับสมาชิกทุกประเภท 
14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. กิจกรรม 7ส 
2 . จั ด ต าร า ง เวรท ำค วาม
สะอาด ช้ันหนั งสื อ/บริ เวณ
ให้บริการ 
3. คัดแยกหนังสือเก่า 
4. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศและสขุภาวะ
ที่ดีต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1. มี เช้ือรา ฝุ่ นละออง 
จากหนังสือ 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4 3 12 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู ่

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2.จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. คัดแยกหนังสือเก่า 
4. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 

1. มีเช้ือรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 2 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง    มี ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ล ด ล ง 
เนื่องจาก มีหนังสือเก่า
ให้บริการ  
 
 
 
 

2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือและช้ันหนังสือ สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(เคาน์เตอร์บริการ) ทุกวัน 
4. ควบคุมความช้ืน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันเช้ือ
รา โดยการเปิดอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ อยู่ระหว่าง      
25-27 องศาเซลเซียส 
5.กำหนดมาตรการควบคุม ห้ามผู้ ใช้บริการนำอาหาร 
เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่จัดเก็บ
หนังสือและเอกสาร 
6. จัดหาต้นไม้ ที่สามารถฟอกอากาศและดูดสารพิษจาก
หมึกพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย จัดวางในบริเวณช้ันวาง
หนังสือและเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

มีฝุ่นละอองลดลง เนื่ องจาก     
มีหนังสือเก่าให้บริการ  
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือ และช้ันหนังสือ 
3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 
4. การกำหนดแนวทางในการปรับระดับความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยกำหนด
มาตรการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ระหว่าง  25-27 องศาเซลเซียส ในพื้นที่บริการ
และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่จัดเก็บหนังสือ
และเอกสาร 
6. จัดหาต้นไม้ที่ช่วยในการฟอกอากาศ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. กิจกรรม 7ส 
2. จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร 
และผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 2 6 3 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู ่

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2. จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

3 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง    ปริมาณสัตว์พาหะนำโรค
ลดลง/ทรัพย์สินเสียหาย
น้อยลง 
 
 

2. กำหนดมาตรการการทำความสะอาดบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร และมีมาตรการตรวจความสะอาดและ
ความเรียบร้อยของการดำเนินงาน 

   

3. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบจุดแต่ละช้ันที่รับผิดชอบ     
ว่ามีสัตว์พาหะนำโรค เข้ามาภายในอาคารและทำลาย
ทรัพย์สิน บริเวณใดบ้าง และทำการป้องกันและควบคุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

ปริมาณสัตว์พาหะนำ
โรคลดล ง /ท รัพ ย์ สิ น
เสียหายน้อยลง 
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
3. ดำเนินการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า           
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการ
ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ
ส า ร ส น เท ศ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

Operational (O) 

  4 5 20 1 

 



31 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 1 1 . แบ บ มอบ ห มายงาน /แบ บ ราย งานการต รวจสอบ             
ผลการดำเนินงาน 

   1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มี
อายุงานเกิน 10 ปี 
2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานและการ
เรียนการสอน  
 

2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำการ เพื่อให้เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ทุกวัน 

   

3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที และ
แก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา 8-9 ชม. 

   

4. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก 3 เดือน    
5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง    
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
7. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุงานเกิน 
10 ปี 
2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
และการเรียนการสอน 
 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
เพื่อดูแลระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจเช็คระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน  Application เพื่อให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อมของระบบเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที 
4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากบริษัท
ภายนอก 
5 . มี ก าร เป ลี่ ยนอะ ไหล่  เช่น  กรองอากาศ  กรอ ง
น้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
6. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
7. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 
500  KVA ปีงบประมาณถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การพัฒนา มีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญ
หาย 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 

  3 4 12 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 2 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   สำรองข้อมูลระบบอื่นๆ 
เพื่ อ ป้ อ ง กั น ข้ อ มู ล
เสียหายหรือสูญหาย 
 

2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อกำหนดพื้นที่ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหายต่อผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

   

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลทุกวัน    
5. ตรวจเช็คการทำงานของระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน    
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล  
1 ตัว 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

สำรองข้อมูลระบบอ่ืนๆ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
 

1. มีการมอบหมายให้ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการสำรอง เพื่อ
วางแผนทำระบบสำรองข้อมูล 
3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Linux Server 

และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบทำการสำรองข้อมูลข้าม
เครื่องอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ตรวจเช็คและประเมินผลการทำงานของระบบว่า
ทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่ 
6. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูลเพิ่มเติม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1. โค ร งก ารพั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การพัฒนามีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบสารสน เทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

3 . อุ ป ก รณ์ ระบ บ เค รื อ ข่ า ย     
เกินอายุการใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  4 4 16 3 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 

3 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   ระยะเวลาการใช้งานของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
บางตัวยังมีระยะเวลานาน 
 

2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

   

4. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย รองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตามแผนที่กำหนด 

   

5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

ระยะเวลาการใชง้านของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณบางตัวยงัมีระยะ
เวลานาน 
 

1. มี การมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการ
ใช้งาน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายระยะ 3 ปี 
แผน Smart University (พ.ศ.2563-2565) (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) 
3. มีการรายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตาม
แผน Smart University 
5. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ยัง
ไม่ได้ทำการปรับปรุง 
6. ของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
เค รื อ ข่ า ย ต า ม แ ผ น  Smart University ใ น
ปีงบประมาณถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า          
มีความต่อเนื่ องในการ
ให้ บ ริ ก า ร ข อ งร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ  อ ย่ า ง          
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

4. การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  2 4 8 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 4 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   การบุกรุกโจมตียังมีอยู่
เนื่องจากเปิดช่องทาง
การเข้าถึงทั้งหมดจึงทำ
ให้มีการบุกรุกโจมตียัง
ไม่ได้กำหนด 
 

2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย  
Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

   

3. มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall  
1 ระบบ 

   

4. รายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

   

5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน    
6. รายงานผลการประเมินของระบบการตรวจสอบ ทุกวัน    
7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วนัที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

การบุ ก รุก โจมตี ยั งมี อยู่
เนื่องจากเปิดช่องทางการ
เข้าถึงทั้งหมดจึงทำให้มีการ
บุกรุกโจมตียังไม่ได้กำหนด 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อ
ดูแลระบบการบุกรุกโจมตี 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ Fire wall  ให้ทันสมัย 
เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall  
ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
4. มี การรายงานการบุ ก รุก โจมตี จากภายนอก  ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจากภายนอกเข้ามาได้
หรือไม่ 
6. ประเมินผลการทำงานของระบบว่าสามารถทำการ
ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอกได้หรือไม่ 
7. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
ความเสี่ยง

ลดลงสามารถ
ควบคุมได้ 

ความเสี่ยง 
เท่าเดิมไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
1. ความปลอดภัยและสขุอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง 
สามารถควบคุมได ้

 
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ในปี พ.ศ.2565 ซื้อ Core 
Switch เพิ่ม และ สวิตซ์
ปลายทาง ความเสี่ยงถึง
จะลดลง 

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 

-  ในปี  พ .ศ .2565 จัดซื้ อ
อุปกรณ์รักษาความปลอด
ทางเครือข่าย(Firewall) 
เพื่ อ ท ด แ ท น ข อ ง เดิ ม 
ความเสี่ยงถึงจะลดลง 

 



                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่034/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย กรรมการ 
 3. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
 4. อาจารย์กันยาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
 5. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน  
3. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
4. เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับมหาวิทยาลัย  
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย  

 

2. คณะกรรมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  ประธาน 
 2. นายสายชน   คงคะพันธ์ รองประธาน 
 3. นายณเรศณ ์  จิตรัตน์  กรรมการ 
 4. นายเจษฎา   สุขสมพชื กรรมการ 
 5. นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 6. นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
 7. นายอ าพล   เกิดชนะ  กรรมการ 
 8. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ 
 9. นายธีระ    เอ็งวงษ์ตระกูล  กรรมการและเลขานุการ  
 10. นางสาวมัทนียา  หามาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

\3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการด าเนินงานด้านห้องสมุด 
 1. นางละเอียด รามคุณ  ประธาน 
 2. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง  รองประธาน 
 3. นางพรทิพย์ เดชรอด  กรรมการ   
 4. นายจิรทีปต์   น้อยด ี  กรรมการ 
 5.  นางนภารัตน์  พุ่มพฤกษ ์ กรรมการ 
 6. นายนิทัศน์   รสโอชา  กรรมการ 
 7. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา กรรมการ 
 8. นายทิพย์    รามคุณ  กรรมการ 
 9. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง  กรรมการ 
 10. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและเลขานุการ  
 11. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที ่
1. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการ

บริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้    

ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึน 

3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทราบ  
      สั่ง ณ วันที่  29   ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ประ จําป� งบประมาณ
พ .ศ . 2564

แผนบรหิารความเสี�ยง

สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหา วิทยา ลั ย ร าช ภัฏพระนครศรีอ ยุ ธยา



คำนำ 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกัน
บรรเทาความรุนแรงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรใน
การปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป 

                                                                                                                                                     
     

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สารบัญ  
  หน้า 

คำนำ   

สารบัญ   

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 1 

 หลักการและเหตุผล 1 

 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 2 

 เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 2 

 นิยามของการบริหารความเสี่ยง 2 
 ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 5 
 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 6 

 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 6 
 การจัดลำดับของการบริหารความเสี่ยง 7 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น  การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือ
มหาวิทยาลัยดำเนินการให้บรรลุผลได้ทุกพันธกิจ โดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและอีกทั้งให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้ 
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติด้านพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมกับตัวชี้วัดและดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาทุกป ี
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล 
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
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วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง 
 2. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ยง  
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 

นิยามของการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
การปฏิบัติงาน และการเงิน 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานของ
องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผน   กลยุทธ์ไม่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ 
 

 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเ งิน รายได้ไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
 

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) มีความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
 

 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ 
1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 
5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 
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 2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-

โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึง
ชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นทพุลภาพไม่สามารถทำงานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน -
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บแต่
ไม่รุนแรง 

  

 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้ 

      ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ D = L x I 
 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพ่ือ
ทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
  

 1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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 2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
 4. ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ใน
การจัดการความเสี่ยง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่เกิด
ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่น  การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้ าง
บุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance 
(Ad void) 

Terminate 
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ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้  
การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหาร
ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 
 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
 4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ง เป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์กร 
 5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
และผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 
 1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้
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 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 Strategic Risk : S  =  ด้านกลยุทธ์ 
 Operational Risk : O  =  ด้านการดำเนินงาน 
 Financial Risk : F  =  ด้านการเงิน 
 Compliance Risk : C  =  ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 
5 10 15 20 25 

4 
4 8 12 16 12 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
โอกาสเกิด 

  

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลำดับ รายละเอียด ผลลัพธ์ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง คำสั่งที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 
29 ธ.ค.63 

2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
สำนักวิทยบริการฯ เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง 

3 ร่างแผนบริหารบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

4 นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการดำเนินงาน
และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการประชุม 

5 นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการประชุม 

6 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

7 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 
12 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 
 ได้นำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  
2.  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  
3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
4.  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ 
(1) 

แนวทางการพัฒนา 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
กลยุทธ์ที่ 2  
พั ฒ น า ด้ า น เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น 
Smart University 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ เป็น
องค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่าง
ชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์
โลกแห่งอนาคต Smart University โดย
คำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้าน
สิ่ งแ วดล้ อม  Green Library & Green 
Office 

ความปลอดภัยและสุขอนามยัตอ่การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 

ปัจจัยภายใน 
1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เชน่ หนู 
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 
3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉ์ุกเฉิน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

 

 ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบ
สารสนเทศ 
 
 

 

ปัจจัยภายนอก 
1. ระบบไฟฟา้จากภายนอกขัดข้อง 
2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) 

เป้าหมาย 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นองค์กรช้ันนำที่มีการ
บริหารจัดการอย่างชาญ
ฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
Smart University โ ด ย
คำนึงถึงความยั่ งยืน และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
Green Library & Green 
Office 

1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะ
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
( Digital government maturity 
domain and area : MDA) 

1 .ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

5 5 25 
 

1 

2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ  4 3 12 2 

3. สั ต ว์  พ าหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

 3 2 6 
 

3 

ความ ไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

(O) 

4 5 20 1 

2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการ
ใช้งาน 

4 4 16 
 

2 

3. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 2 5 10 3 

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 4 4 8 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภัย
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้องสมุด 

1 . ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มีการ Scan ตรวจจับ ใบหน้ าเพื่ อ
ตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย 

1 ต.ค.63 – 
31 มี.ค.64 

 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพือ่
ตรวจวัดอุณหภมูิ และแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย ทุกวัน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพือ่ระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 

2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน 

3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คนื 

3. เช็ดทำความสะอาดฉากตั้งป้องกัน
การแพร่กระจายเช้ือไวรัส  Covid-19 
ประจำจุดบริการยืม-คืนทุก 2-3 ชม. 

4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์    
และเจลลา้งมือ ทุกวัน 

5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง 
(Social distancing) 

5 . มี ก ารจั ดพื้ น ที่ บ ริก ารแบบ เว้น
ระยะห่าง (Social distancing) ทุกวัน 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุ
อุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้  ห้องคาราโอเกะ 
วั สดุ อุ ป ก รณ์ ในห้ อ งบ ริ ก ารต่ า งๆ       
ทุก 2-3 ชม. 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  Covid-19 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการ
และช่องทางต่างๆ 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และป้ ายประชาสัมพั นธ์       
Up Date ตามสถานการณ์ 

9. ลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  
Covid-19 (Work From Home) 

 

9. ลดจำนวนบุคลากร ในการทำงาน 
แต่ละวัน 50% 

 

10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) 

10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) ทุกวัน 

11. บริการตู้รับคืนหนังสือ 11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา 
(Book Drop) ทุกวัน 

12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม 12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม  
ทุกวันทำการ  

13.ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรบั
สมาชิกทุกประเภท 

13. ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับ
สมาชิกทุกประเภท ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
 
 
 
 
 
 

14. จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ 
Google Meet ทุกการประจำชุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภัย
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้องสมุด 

2. มีเช้ือรา ฝุ่นละออง จาก
หนังสือ 

2 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63 – 
31 มี.ค.64 

1. ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น กิ จ ก ร ร ม  7 ส            
ปีละ 2 ครั้ง  

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือ และ
ช้ันหนังสือ 

2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือและ
ช้ันหนังสือ สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ
และพื้นที่ปฏิบตัิงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 

3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ 
ทุกวัน 

4. การกำหนดแนวทางในการปรับระดับ
ความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
กำหนดมาตรการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศอยูร่ะหว่าง  25-27 
องศาเซลเซยีส ในพ้ืนท่ีบริการและพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

4. วัดอุณหภูมิ 3เดือน/1 ครั้ง 

5. ห้ ามนำอาหาร เครื่องดื่ ม  เข้ามา
รับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่
จัดเก็บหนังสือและเอกสาร 

5. กำหนดมาตรการควบคุมความช้ืน  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกัน
เชื้อรา 

6. จัดหาต้นไม้ที่ช่วยในการฟอกอากาศ 6. กำหนดมาตรการควบคุม การนำ
ต้นไม้ อาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาบริเวณที่
จัดเก็บหนังสือและเอกสาร 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. ความปลอดภยั
และสุขอนามัยต่อ
การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ
ห้องสมุด 

3. สัตว์ พาหะนำโรคและ
ทำลายทรัพยส์ิน เช่น หนู 
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 

3 ด้านการปฏิบัติงาน
(O) 
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ปีละ 2 ครั้ง 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาด

พื้นที่บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคาร 

 

2. กำหนดมาตรการการทำความ
สะอาดบริเวณภายในและภายนอก
อาคาร และมีมาตรการตรวจความ
สะอาดและความเรียบร้อยของการ
ดำเนินงาน 

3. ดำเนินการป้องกันและควบคุมสัตว์
พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน 

3. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบจุดแต่
ละช้ันที่รับผิดชอบ ว่ามีสัตว์พาหะนำ
โรค เข้ามาภายในอาคารและทำลาย
ทรัพย์สิน บริเวณใดบ้าง และทำการ
ป้องกันและควบคุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอก
ขัดข้อง 

1 ด้านการปฏิบัติงาน 
  (O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการ
ตรวจเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน 
Application เพื่ อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำ
การ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม   
ใช้งานทุกวัน 

 
3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อม
ขอ งระ บ บ เค รื่ อ งก ำ เนิ ด ไฟ ฟ้ า ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา
เบื้ อ งต้ น ท ร า บ ทั น ที  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา    
8-9 ชม. 

4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าจากบริษัทภายนอก 

4. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทุก 3 เดือน 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ 
กรองน้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี 
เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง 

6 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 

7. ของบประมาณในการจัดซื้อ เครื่อง
ก ำ เนิ ด ไฟ ฟ้ า  ข น า ด  5 0 0   KVA 
ปีงบประมาณถัดไป 

7. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2565 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
(O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการ
สำรอง เพื่อวางแผนทำระบบสำรอง
ข้อมูล 

2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์
เพื่อกำหนดพื้นท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญ
หาย ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบ
ทำการสำรองข้อมูลข้ามเครื่องอัตโนมัติ
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลทุกวัน 

 

5. ตรวจเช็คและประเมินผลการทำงาน
ของระบบว่าทำการสำรองข้อมูลตามที่
เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่ 

5. ตรวจเช็คการทำงานของระบบสำรอง
ข้อมูล ทุกวัน 

 
6 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูลเพิ่มเติม 7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล 1 ตัว 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เกินอายุการใช้งาน 

3 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่าย
ระย ะ  3  ปี  แ ผ น  Smart University 
(พ.ศ.2563-2565) (ฉบับปรับปรุง 2564) 

2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

 
3. มีการรายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เกินอายุการใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน
อายุ ก าร ใช้ งาน ต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายตามแผน Smart University 

4. เปลี่ ยนอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย 
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแผนที่
กำหนด 

5. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง 

5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

6. ของบประมาณ ในการปรับปรุ ง
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายตามแผน Smart 
University ในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 

6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2564 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

4 .ก า รบุ ก รุ ก โจ ม ตี จ า ก

ภายนอก 

4 ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

1 . มี ก า รม อ บ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
การบุกรุกโจมตี 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าที่  ที่ รับผิดชอบตรวจสอบ 
Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการ
บุกรุกโจมตีจากภายนอก 

2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภั ยท างเครื อข่ าย  Fire wall 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เครือข่าย Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

3 . มี ก ารติ ด ตั้ งระบ บ รั กษ าความ
ปลอดภั ยท างเครื อข่ าย  Fire wall       
1 ระบบ 

4. มีการรายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ
ทันท ี

4. รายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอกเข้ามาได้หรือไม่ 

5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน 
 

6. ประเมินผลการทำงานของระบบว่า
สามารถทำการป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอกได้หรือไม่ 

6. รายงานผลการประเมินของระบบ
การตรวจสอบ ทุกวัน 
 

7 . ร าย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ให้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตหุรือสาเหตุ) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

(S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้า
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ  และแจ้ง
เตือนการใส่หน้ากากอนามัย 
2. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือไวรัส  Covid-19 ประจำจุด
บริการยืม-คืน 
3. บริการจุดบริการแอลกอฮอล์
และเจลล้างมือ 
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุด
บริการและช่องทางต่างๆ 
5. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Meet 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร 
และผู้ใช้บริการห้องสมุด 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1 . ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  5 5 25 

 

1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2. จั ดตารางเวรทำความ
สะอาดช้ันหนังสือ/บริเวณ
ให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
4. scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิ 
 

1 . สภ าวะวิกฤต  ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1 1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภมูิ และแจ้งเตือนการใส่หน้ากาก
อนามัย ทุกวัน 

-  - ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
มาตรการดำเนินการ  2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน 

3. เช็ดทำความสะอาดฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส  Covid-19  
ประจำจุดบริการยืม-คืนทุก 2-3 ชม. 
4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ทุกวัน 
5. มีการจัดพื้นท่ีบริการแบบเว้นระยะห่าง (Social distancing)   ทุกวัน 
6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิด
ลิฟต์ โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ ทุก 2-3 ชม. 
7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  Covid-19   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์ Up Date 
ตามสถานการณ์ 
9. ลดจำนวนบุคลากร ในการทำงาน แต่ละวัน 50% 
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line) ทุกวัน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) ทุกวัน 
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม ทุกวันทำการ 
13. ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับสมาชิกทุกประเภท  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 
14. จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet ทุกการประชุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แนวทางการปรับปรุง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน ละการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

การประเมินสถานการณ์และ
มาตรการดำเนินการ  

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 
3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คืน 
4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 
5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง (Social distancing) 
6. ทำความสะอาดพื้นท่ีผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ 
7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการและช่องทางต่างๆ 
9. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 (Work From Home) 
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line) 
11. บริการตู้รับคืนหนังสือ 
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม 
13.ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับสมาชิกทุกประเภท 
14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. กิจกรรม 7ส 
2 . จั ด ต าร า ง เวรท ำค วาม
สะอาด ช้ันหนั งสื อ/บริ เวณ
ให้บริการ 
3. คัดแยกหนังสือเก่า 
4. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศและสขุภาวะ
ที่ดีต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1. มี เช้ือรา ฝุ่ นละออง 
จากหนังสือ 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4 3 12 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู ่

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2.จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. คัดแยกหนังสือเก่า 
4. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 

1. มีเช้ือรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 2 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง    มี ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ล ด ล ง 
เนื่องจาก มีหนังสือเก่า
ให้บริการ  
 
 
 
 

2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือและช้ันหนังสือ สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(เคาน์เตอร์บริการ) ทุกวัน 
4. ควบคุมความช้ืน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันเช้ือ
รา โดยการเปิดอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ อยู่ระหว่าง      
25-27 องศาเซลเซียส 
5.กำหนดมาตรการควบคุม ห้ามผู้ ใช้บริการนำอาหาร 
เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่จัดเก็บ
หนังสือและเอกสาร 
6. จัดหาต้นไม้ ที่สามารถฟอกอากาศและดูดสารพิษจาก
หมึกพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย จัดวางในบริเวณช้ันวาง
หนังสือและเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

มีฝุ่นละอองลดลง เนื่ องจาก     
มีหนังสือเก่าให้บริการ  
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือ และช้ันหนังสือ 
3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 
4. การกำหนดแนวทางในการปรับระดับความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยกำหนด
มาตรการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ระหว่าง  25-27 องศาเซลเซียส ในพื้นที่บริการ
และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุดหรือบริเวณที่จัดเก็บหนังสือ
และเอกสาร 
6. จัดหาต้นไม้ที่ช่วยในการฟอกอากาศ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. กิจกรรม 7ส 
2. จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร 
และผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 2 6 3 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู ่

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. กิจกรรม 7ส 
2. จัดตารางเวรทำความสะอาด
ช้ันหนังสือ/บริเวณให้บริการ 
3. กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 
 

2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

3 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง    ปริมาณสัตว์พาหะนำโรค
ลดลง/ทรัพย์สินเสียหาย
น้อยลง 
 
 

2. กำหนดมาตรการการทำความสะอาดบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร และมีมาตรการตรวจความสะอาดและ
ความเรียบร้อยของการดำเนินงาน 

   

3. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบจุดแต่ละช้ันที่รับผิดชอบ     
ว่ามีสัตว์พาหะนำโรค เข้ามาภายในอาคารและทำลาย
ทรัพย์สิน บริเวณใดบ้าง และทำการป้องกันและควบคุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง) ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

ปริมาณสัตว์พาหะนำ
โรคลดล ง /ท รัพ ย์ สิ น
เสียหายน้อยลง 
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

30 ก.ย.64 
2. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
3. ดำเนินการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า           
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการ
ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ
ส า ร ส น เท ศ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 

Operational (O) 

  4 5 20 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 1 1 . แบ บ มอบ ห มายงาน /แบ บ ราย งานการต รวจสอบ             
ผลการดำเนินงาน 

   1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มี
อายุงานเกิน 10 ปี 
2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานและการ
เรียนการสอน  
 

2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำการ เพื่อให้เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ทุกวัน 

   

3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที และ
แก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา 8-9 ชม. 

   

4. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก 3 เดือน    
5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง    
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
7. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุงานเกิน 
10 ปี 
2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
และการเรียนการสอน 
 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
เพื่อดูแลระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจเช็คระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน  Application เพื่อให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อมของระบบเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที 
4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากบริษัท
ภายนอก 
5 . มี ก าร เป ลี่ ยนอะ ไหล่  เช่น  กรองอากาศ  กรอ ง
น้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
6. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
7. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 
500  KVA ปีงบประมาณถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มา
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภาย
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การพัฒนา มีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญ
หาย 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 
 
 
 
 
 

  3 4 12 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 2 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   สำรองข้อมูลระบบอื่นๆ 
เพื่ อ ป้ อ ง กั น ข้ อ มู ล
เสียหายหรือสูญหาย 
 

2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อกำหนดพื้นที่ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหายต่อผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

   

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลทุกวัน    
5. ตรวจเช็คการทำงานของระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน    
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล  
1 ตัว 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

สำรองข้อมูลระบบอ่ืนๆ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
 

1. มีการมอบหมายให้ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการสำรอง เพื่อ
วางแผนทำระบบสำรองข้อมูล 
3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Linux Server 

และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบทำการสำรองข้อมูลข้าม
เครื่องอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ตรวจเช็คและประเมินผลการทำงานของระบบว่า
ทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่ 
6. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูลเพิ่มเติม 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความ

เสี่ยง (S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1. โค ร งก ารพั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การพัฒนามีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบสารสน เทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

3 . อุ ป ก รณ์ ระบ บ เค รื อ ข่ า ย     
เกินอายุการใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  4 4 16 3 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 

3 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   ระยะเวลาการใช้งานของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
บางตัวยังมีระยะเวลานาน 
 

2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

   

4. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย รองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตามแผนที่กำหนด 

   

5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

ระยะเวลาการใชง้านของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณบางตัวยงัมีระยะ
เวลานาน 
 

1. มี การมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการ
ใช้งาน 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายระยะ 3 ปี 
แผน Smart University (พ.ศ.2563-2565) (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) 
3. มีการรายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตาม
แผน Smart University 
5. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ยัง
ไม่ได้ทำการปรับปรุง 
6. ของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
เค รื อ ข่ า ย ต า ม แ ผ น  Smart University ใ น
ปีงบประมาณถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า          
มีความต่อเนื่ องในการ
ให้ บ ริ ก า ร ข อ งร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ  อ ย่ า ง          
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

4. การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 

ด้าน 
การปฏิบัติงาน 
Operational  

(O) 

  2 4 8 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

เพียงพอ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
1. โครงการพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 4 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

   การบุกรุกโจมตียังมีอยู่
เนื่องจากเปิดช่องทาง
การเข้าถึงทั้งหมดจึงทำ
ให้มีการบุกรุกโจมตียัง
ไม่ได้กำหนด 
 

2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย  
Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

   

3. มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall  
1 ระบบ 

   

4. รายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

   

5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน    
6. รายงานผลการประเมินของระบบการตรวจสอบ ทุกวัน    
7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แนวทางการปรับปรุง 

ณ วนัที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 -30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันสุดท้ายในการรายงาน 
ผลสรุปการดำเนินการ 

การบุ ก รุก โจมตี ยั งมี อยู่
เนื่องจากเปิดช่องทางการ
เข้าถึงทั้งหมดจึงทำให้มีการ
บุกรุกโจมตียังไม่ได้กำหนด 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อ
ดูแลระบบการบุกรุกโจมตี 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 ก.ย.64 

2. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ Fire wall  ให้ทันสมัย 
เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall  
ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
4. มี การรายงานการบุ ก รุก โจมตี จากภายนอก  ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี
5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจากภายนอกเข้ามาได้
หรือไม่ 
6. ประเมินผลการทำงานของระบบว่าสามารถทำการ
ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอกได้หรือไม่ 
7. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
ความเสี่ยง

ลดลงสามารถ
ควบคุมได้ 

ความเสี่ยง 
เท่าเดิมไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
1. ความปลอดภัยและสขุอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง 
สามารถควบคุมได ้

 
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ในปี พ.ศ.2565 ซื้อ Core 
Switch เพิ่ม และ สวิตซ์
ปลายทาง ความเสี่ยงถึง
จะลดลง 

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 

-  ในปี  พ .ศ .2565 จัดซื้ อ
อุปกรณ์รักษาความปลอด
ทางเครือข่าย(Firewall) 
เพื่ อ ท ด แ ท น ข อ ง เดิ ม 
ความเสี่ยงถึงจะลดลง 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่034/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย กรรมการ 
 3. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
 4. อาจารย์กันยาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
 5. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน  
3. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
4. เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับมหาวิทยาลัย  
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย  

 

2. คณะกรรมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  ประธาน 
 2. นายสายชน   คงคะพันธ์ รองประธาน 
 3. นายณเรศณ ์  จิตรัตน์  กรรมการ 
 4. นายเจษฎา   สุขสมพชื กรรมการ 
 5. นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 6. นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
 7. นายอ าพล   เกิดชนะ  กรรมการ 
 8. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ 
 9. นายธีระ    เอ็งวงษ์ตระกูล  กรรมการและเลขานุการ  
 10. นางสาวมัทนียา  หามาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

\3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการด าเนินงานด้านห้องสมุด 
 1. นางละเอียด รามคุณ  ประธาน 
 2. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง  รองประธาน 
 3. นางพรทิพย์ เดชรอด  กรรมการ   
 4. นายจิรทีปต์   น้อยด ี  กรรมการ 
 5.  นางนภารัตน์  พุ่มพฤกษ ์ กรรมการ 
 6. นายนิทัศน์   รสโอชา  กรรมการ 
 7. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา กรรมการ 
 8. นายทิพย์    รามคุณ  กรรมการ 
 9. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง  กรรมการ 
 10. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและเลขานุการ  
 11. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที ่
1. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการ

บริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้    

ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึน 

3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทราบ  
      สั่ง ณ วันที่  29   ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


