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การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน/ส านัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ 
001/2559 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานมีผู้อ านวยการส านักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมาย
จะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
  1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
  3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
  4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มี
การน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา 
ข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปได้ดังนี้  
 
1. การระบุวัตถุประสงค์  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2557-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จึงให้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่
สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นอุปสรรคขัดขวางการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย ตาม
แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้  

 2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร  

 2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร 
ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย  
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 นอกจากนี้ยังก าหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  จึงได้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับได้  
 

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
  3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจษ.” และ 
“หน่วยงานภายใน มจษ.” ตามล าดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณา
จากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามี
ส่วนงานย่อยจ านวนเท่าใดท่ีมีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยก าหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดบัส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกดิ ระดับคะแนน 

1 คร้ังในรอบ 1 เดือน  สูงมาก 5 

1 คร้ัง ในรอบ 6 เดือน  สูง 4 

1 คร้ังในรอบ 1 ป ี ปานกลาง 3 

1 คร้ังในรอบ 3 ป ี ต่ า 2 

1 คร้ังในรอบ 5 ป ี ต่ ามาก 1 

 
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดบัส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)  เชิงคุณภาพ 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกดิ ระดับคะแนน 

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง สูงมาก 5 

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ สูง 4 

มีโอกาสเกิดบางครั้ง ปานกลาง 3 

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง ต่ า 2 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด ต่ ามาก 1 
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3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดบัส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) การแปลค่าโอกาสที่จะเกดิ ระดับคะแนน 

มากกว่าร้อยละ 80 สูงมาก 5 

ร้อยละ 50.1 – 80.0 สูง 4 

ร้อยละ 20.1 – 50.0 ปานกลาง 3 

ร้อยละ 5.1 – 20.0 ต่ า 2 

น้อยกว่า ร้อยละ 5.0 ต่ ามาก 1 
 

 3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ 
คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้  

 1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของ
โครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการส าคัญ เช่น โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  

 

1.1) ความลา่ชา้ของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง  
ผลกระทบต่อ มจษ.   ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ มากกว่า 180 วัน  5 
สูง  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 136 – 180 วัน  4 
ปานกลาง  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 91 – 135 วัน  3 
ต่ า  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 46 – 90 วัน  2 
ต่ ามาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน  1 
 

1.2) ความล่าช้าของโครงการส าคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการ
หลักสูตรใหม ่ 

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ มากกว่า 360 วัน  5 
สูง  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 271 – 360 วัน  4 
ปานกลาง  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 181 – 270 วัน  3 
ต่ า  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ 91 – 180 วัน  2 
ต่ ามาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน  1 
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1.3) ความลา่ชา้ในการปฏิบัติงานตามปกติ  
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงานมากกว่า 24 วัน  5 
สูง  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงาน 19 – 24 วัน  4 
ปานกลาง  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงาน 13 – 18 วัน  3 
ต่ า  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงาน 6 – 12 วัน  2 
ต่ ามาก  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงานน้อยกว่า 5 วัน  1 
 

 2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มจษ. ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการ
ทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง 
ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ  
2.1) จ านวนเงิน 

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  > 10 ล้านบาท 5 
สูง  > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 4 
ปานกลาง  > 50,000 – 2.5 แสนบาท 3 
ต่ า  > 10,000 – 50,000 บาท  2 
ต่ ามาก  ไม่เกิน 10,000 บาท 1 

 

2.2 ความมั่นคง 
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  สูญเสียเงินมากกวา่ 10% ของเงินสะสม  5 
สูง  สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม  4 
ปานกลาง  สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม  3 
ต่ า  สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม  2 
ต่ ามาก  สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม  1 

   
  3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสือ่ต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพห์น้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ  5 
สูง  มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ  4 
ปานกลาง  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพท์ี่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ  3 
ต่ า  เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพท์ี่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ  2 
ต่ ามาก  มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 1 
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  4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเปน็ 2 
ลักษณะ คือ  

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้  
ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน ์และกอ่ให้เกิด

ความเสียหาย  
5 

สูง  เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน ์ 4 
ปานกลาง  ความไม่บรรลผุลตามเป้าหมายของหน่วยงาน  3 
ต่ า  เสียโอกาสในการพฒันา/การเพิ่มขีดความสามารถ  2 
ต่ ามาก  ไม่ได้รับประโยชนต์ามที่ตัง้เป้าหมายไว้อย่างเต็มที่  1 

  
4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  ไม่อยู่ใน 30 ล าดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 5 
สูง  ไม่อยู่ใน 20 ล าดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 4 
ปานกลาง  ไม่อยู่ใน 15 ล าดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 3 
ต่ า  ไม่อยู่ใน 10 ล าดับแรก ของ ม.ราชภัฏ 2 
ต่ ามาก  ไม่อยู่ใน  5 ล าดบัแรก ของ ม.ราชภัฏ 1 
 

 5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

ผลกระทบต่อ มจษ. ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก  สูญเสียอัตลักษณ์และความเปน็ตัวตน  5 
สูง  มจษ. ได้รับการสนับสนนุน้อยลงจากสังคม  4 
ปานกลาง  จ านวน นศ. สมัครเข้า มจษ. ลดลง  3 
ต่ า  ประชาคม มจษ. อยู่อย่างไม่เก้ือกูลกัน  2 
ต่ ามาก  จ านวนกิจกรรมที่ดีและส าเร็จลดลง  1 
 
4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่
จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และน ามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด  โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตาม
ค าแนะน าของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังแผนภูมิ  
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ตารางที่ 1   ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

5 
 

10 15 20 25 

4 
 

8 12 16 20 

3 
 

6 9 12 15 

2 
 

4 6 8 10 

1 
 

2 3 4 5 

           

           โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
 
        ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม   ไม่
ต้องพิจารณาการจัดการเพ่ิมเติม 
 
   ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 
   ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
   ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัย

เสี่ยงเพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความ
เสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2559-2562) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวน
ปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2559 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ รวม 25 ปัจจัยเสี่ยง เป็นดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

คว
าม
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กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ขัดขวาง 

ความส าเร็จของ
ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแน
นรวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะ
ความ

เสียหาย 
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการเข้าใช้
บริการโดยมีของ
รางวัลเป็นแรงจูงใจ
เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและคุ้มทุนใน
การใช้ทรัพยากร 

1.นักศึกษา ใช้
แหล่งเรียนรู้ยังไม่
ทั่วถึง 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ2 
3 

 √ ก4.1 
4 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสีย
ทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) 
โดยไม่เกิด
ประโยชน์) 

12 สูง 
(ไม่สามารถ

ยอมรับได้ต้อง
จัดการความ

เสี่ยงเพ่ือให้อยู่
ในระดับท่ี 

รับได้) 

 2. ขาดการจัดตั้ง
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ2 
1 

 √ ก4.1 
2 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสียโอกาส
ในการ
พัฒนา/การ
เพ่ิมขีด
ความสามาร
ถ) 

2 ต่ า 
(ยอมรับได้ไม่
ต้องควบคุมไม่
ต้องพิจารณา
การจัดการ
เพ่ิมเติม) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารในเทศ มีสมรรถนะในการท างาน ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน มีการบริการที่ประทับใจ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ขัดขวาง 

ความส าเร็จของ
ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแน
นรวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะ
ความ

เสียหาย 
 1.บุคลากรขาด

ความรู้ในเรื่องการ
ท าเอกสารควบคุม
ภายใน 
(5.ด้านกฎระเบียบ
ข้อจ ากัด) 
 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
2 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสียโอกาสใน
การพัฒนา/
การเพิ่มขีด
ความสามารถ) 

4 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ แต่
ต้องควบคุม
เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความ

เสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 
 2. การจัดท า

หลักฐานเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในไม่
เป็นปัจจุบัน 
(5.ด้านกฎระเบียบ
ข้อจ ากัด) 

อ2 
1 

 √ ก4.1 
1 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ไม่ได้รับประ 
โยชน์ตามที่
ตั้งเป้าหมาย

ไว้อย่าง
เต็มที่) 

1 ต่ า 
(ยอมรับได้ไม่
ต้องควบคุมไม่
ต้องพิจารณา
การจัดการ
เพ่ิมเติม) 

 3. บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีการ / กฎ
ระเบียนในการ
ตรวจสอบภายใน 
(5.ด้านกฎระเบียบ
ข้อจ ากัด) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
2 
 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสียโอกาส

ในการ
พัฒนา/การ

เพ่ิมขีด
ความสามาร

ถ) 

4 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ แต่
ต้องควบคุม
เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความ

เสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 
 4. บุคลากร

ประสบปัญหาใน
การอบรม / 
พัฒนาตนเอง 
(3.ด้านการ

อ2 
2 

 √ ก4.1 
2 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสียโอกาส
ในการ

4 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ แต่
ต้องควบคุม
เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความ
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ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

พัฒนา/การ
เพ่ิมขีด
ความสามาร
ถ) 

เสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 
 5. บุคลากรขาด

แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผลตาม
เป้าหมาย
ของ
หน่วยงาน) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ แต่
ต้องควบคุม
เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความ

เสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 
 6. บุคลากรไม่ได้

รับส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ2 
1 

 √ ก4.1 
2 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสียโอกาสใน
การพัฒนา/ 
การเพิ่มขีด
ความสามารถ) 

2 ต่ า 
(ยอมรับได้ 

ไม่ต้องควบคุม
ไม่ต้อง

พิจารณาการ
จัดการ

เพ่ิมเติม) 

 7. การปฏิบัติงาน
เน้นเชิงปริมาณ
มากกว่าเชิง
คุณภาพ 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผลตาม
เป้าหมาย
ของ
หน่วยงาน) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ แต่
ต้องควบคุม
เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความ

เสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ขัดขวาง 

ความส าเร็จของผล
ที่ต้องการ 

การประเมิน
โอกาส 

ผลกระทบ 
คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะ
ความ

เสียหาย 
 1. ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ที่
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 

(ความไม่
บรรลุผล

ตาม
เป้าหมาย

ของ
หน่วยงาน) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ 

แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ 
ความเสี่ยง
เคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่

รับไม่ได้) 
 2. การ

ประชาสัมพันธ์ 
เข้าไม่ถึกลุ่ม
เป้าหมาย 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผล
ตาม
เป้าหมาย
ของ
หน่วยงาน) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ 

แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยง
เคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่

รับไม่ได้) 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิด
ความคุ้มค่าและคุ้ม
ทุน และจ ากัดการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ความบันเทิง 

3. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศยังมีการ
ใช้ไม่คุ้มค่าและไม่
เหมาะสม 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ2 
3 

 √ ก4.1 
4 
 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสีย
ทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) 
โดยไม่เกิด
ประโยชน์) 
 

12 สูง 
(ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 
ต้องจัดการ
ความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ีรับ

ได้) 

 4. ขาดระบบการ
ป้องกันข้อมูลสูญ
หาย (Back up 

อ2 
1 

 √ ก4.1 
5 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 

5 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ 

แต่ต้อง
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ข้อมูล) 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

(เสีย
ทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) 
โดยไม่เกิด
ประโยชน์
และ
ก่อให้เกิด
ความ
เสียหาย) 

ควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ 
ความเสี่ยง
เคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่

รับไม่ได้) 

 5. นักศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ความบันเทิง
มากกว่าความรู้ 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ2 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผล
ตาม
เป้าหมาย
ของ
หน่วยงาน) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ 

แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยง
เคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่

รับไม่ได้) 
 6. มีการ

เปลี่ยนแปลงระบบ
ข้อมูลบ่อย 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
1 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ไม่ได้รับ
ประโยชน์
ตามท่ี
ตั้งเป้าหมาย
ไว้อย่าง
เต็มที่ 

1 ต่ า 
(ยอมรับได้

ไม่ต้อง
ควบคุมไม่

ต้อง
พิจารณา

การจัดการ
เพ่ิมเติม) 

 7. อาจารย์และ
ผู้บริหารใช้
สารสนเทศในการ
ตัดสินใจเป็นส าคัญ 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
3 

การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผล
ตาม
เป้าหมาย
ของ
หน่วยงาน) 

3 ต่ า 
(ยอมรับได้

ไม่ต้อง
ควบคุมไม่

ต้อง
พิจารณา

การจัดการ
เพ่ิมเติม) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ บริหาร
จัดการ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงที่
ขัดขวาง 

ความส าเร็จของผลที่
ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะความ
เสียหาย 

 1. การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของเขต
พื้นที/่กระทรวงฯ 
(4.ด้านกลยุทธ/์
ยุทธศาสตร์) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
1 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ไม่ได้รบั
ประโยชน์
ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
อย่างเต็มที่) 

1 
 

ต่ า 
(ยอมรับได้ ไม่
ต้องควบคุม ไม่

ต้องพิจารณาการ
จัดการเพิ่มเติม) 

 2. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด าเนินการเฉพาะ
เวลาที่ผูป้ระเมิน
ภายนอกมาประเมนิ
เท่านั้น 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน  
/การปฏิบัติงาน) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
1 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ไม่ได้รบั
ประโยชน์
ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
อย่างเต็มที่) 

 

1 ต่ า 
(ยอมรับได้ ไม่
ต้องควบคุม ไม่

ต้องพิจารณาการ
จัดการเพิ่มเติม) 

 3. ขาดการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(3.ด้านการ
ด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
3 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผลตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน) 

3 ต่ า 
(ยอมรับได้ ไม่
ต้องควบคุม ไม่

ต้องพิจารณาการ
จัดการเพิ่มเติม) 

 4. การจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของ
แผนที่ก าหนดไว ้
(2.ด้านการเงิน) 

อ1 
2 

 √ ก4.1 
1 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ไม่ได้รบั
ประโยชน์ตาม
ที่ตั้ง 
เป้าหมายไว้
อย่างเต็มที่) 

2 ต่ า 
(ยอมรับได้ ไม่
ต้องควบคุม ไม่

ต้องพิจารณาการ
จัดการเพิ่มเติม) 
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 5. จัดซื้อพัสดุลา้ชา้
กว่าก าหนด 
(2.ด้านการเงิน) 

อ1 
2 

 √ ก4.1 
3 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ ไม่

ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด

ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับที่รับไม่ได)้ 

 6. ขาดการประเมนิ
ความคุ้มค่าของการ
ใช้จ่ายเงินกบัผลที่
ได้รับตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
(2.ด้านการเงิน) 

อ1 
2 

 √ ก4.1 
4 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(เสียทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) โดย
ไม่เกิด
ประโยชน์) 

8 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ ไม่

ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด

ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับที่รับไม่ได)้ 

 7. การบันทึก
ทะเบียนคุมเงนิไม่
เป็นปัจจบุัน 
(2.ด้านการเงิน) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
4 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(เสียทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) โดย
ไม่เกิด
ประโยชน์) 

4 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ ไม่

ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด

ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับที่รับไม่ได)้ 

 8. การจัดท ารายงาน
การขอซื้อขอจ้างไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 
(2.ด้านการเงิน) 

อ1 
1 

 √ ก4.1 
3 

การประเมินใน
ลักษณะ
นามธรรม 
(ความไม่
บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด) 

3 ต่ า 
(ยอมรับได้ ไม่
ต้องควบคุม ไม่

ต้องพิจารณาการ
จัดการเพิ่มเติม) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
เป้าประสงค์ : พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการ
วิชาการเพ่ือเป็นช่องทางในการศึกษาด้วยตนเอง 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ขัดขวาง 

ความส าเร็จของ
ผลที่ต้องการ 

การประเมิน
โอกาส 

ผลกระทบ 
คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะ
ความ

เสียหาย 
 1. เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
น ามาใช้ยังมีการใช้
ไม่คุ้มค่าและไม่
เหมาะสม 
(6.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การ
สื่อสาร) 

อ1 
3 

 √ ก4.1 
2 

การ
ประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม 
(เสีย
โอกาสใน
การ 
พัฒนา 
การเพ่ิม
ขีดความ 
สามารถ) 

6 ปานกลาง 
(ยอมรับได้ ไม่

ต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้

เกิดความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับท่ีรับ

ไม่ได้) 

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
เมื่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้

ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง 
และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้  

1. ระดับความเสี่ยงต่ า เป็นระดับความเสี่ยงที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับได้
ไม่จ าเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยให้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม  

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพอ
ยอมรับได้ แต่จ าเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  

3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงทีส่ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับไม่ได้ และ
ต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม  

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับไม่ได้ 
และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับโดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที  
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7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
การท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2560 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของ

แต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวม 2 ยุทธศาสตร์ 2 ปัจจัย โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ความเสี่ยงสูงคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึง
พิจารณาด าเนินการเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง 2 ล าดับก่อน จึงมีปัจจัย
เสี่ยง รวม 2 ปัจจัย ที่ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 1ปัจจัยเสี่ยง และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.3 จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง  

ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงสูง 
จึงมีผลการประเมินความเสี่ยงเฉลี่ยปานกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้งานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผล
กระทบต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 

จากผลการประเมินความเสี่ยงปี 2560 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมาก าหนดกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2560 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  

 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

ตค – 
ธค. 59 

มค – 
มีค. 
60 

เมย – 
มิย. 60 

กค.– 
กย.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

นั กศึ กษ า ใ ช้ แหล่ ง
เรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง 

ส่งเสริมการเข้าใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ โดยมีของรางวัล
เป็นแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความ
คุ้ มค่ าและคุ้ มทุน ในการ ใช้
ทรัพยากร 

งานวิทย
บริการ 

  √ √ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   
 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักศึกษา ยังมีการใช้
ไม่คุ้มค่าและไม่
เหมาะสม 

ส่ ง เ ส ริ มกา ร ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่า
และคุ้มทุน และจ ากัดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความ
บันเทิง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ √ 
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9. ตัวช้ีวัดปัจจัยเสี่ยง  
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินความส าเร็จของ

แผนบริหารความเสี่ยงว่าหากส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะ
สามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด ส าหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัย
เสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  
 

กระบวนการหลัก/ปัจจัย
เสี่ยง 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ปัจจุบัน 

30 กย. 60 
เป้าที่ต้องการ 
30 กย. 63 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
นักศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่
ทั่วถึง 

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าใช้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ เพ่ิมข้ึนต่อวัน 
 

คน 1,100 1,300 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษา ยังมีการใช้ไม่
คุ้มค่าและไม่เหมาะสม 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการฯ เพิ่มขึ้นต่อวัน 

คน 60 100 

 
10. งบประมาณ  

งบประมาณส าหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบด าเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็น
ประจ าทุกปีอยู่แล้ว  

 
11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน  

เมื่อท าการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่ง หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการ
ยอมรับความเสี่ยง) จะได้น ามาก าหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ดังนี้  

1. หากตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้ก าหนดมาตรการที่ยกเลิกการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง  

2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ส านักงานตรวจสอบ
ภายในจะได้น าเสนอหลักเกณฑ์ และก ากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น  

3. การลดความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือ
หากไม่สามารถป้องกันได้มีการก าหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร  การป้องกันหรือการลด
ความเสียหาย ได้โดยการก าหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่เป็นก าหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง  
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4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีทีส่ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับความเสี่ยงใน
กรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า หรือระดับปานกลาง และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ท าการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องก าหนดมาตรการหรือกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ  

อย่างไรก็ตามส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้มีการก าหนดแนวทางการติดตามหรือ
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป  

 
12.การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง  

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
จากส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่หน่วยงานดังนี้  

1. ท าหนังสือแจ้งทุกฝ่ายงานที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง  

2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพ่ือรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการ
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การ
บริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะ
ท าให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของฝ่ายงานในมุมสะท้อนกลับส าหรับเป็นข้อมูลการท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
13. แนวทางการติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ  

1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารความเสี่ยง  

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง ส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและมอบหมายให้ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 
2560 จะได้มีการจัดท าแผนการติดตามและจัดท ารายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2560  
ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน 2560  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  


