
แผนการจัดการความเส่ียงส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ปีงบประมาณ  2555 
 
1. ความเป็นมาและหลกัการเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542  ใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นหลกัปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดไวใ้น
องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารและการจดัการ  ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง   นั้น มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 
2553   ดงัต่อไปน้ี  
 1. ใหมี้การบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัคณะ / ส านกั / สถาบนั โดยมีการจดัการ
อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 
 2. ใหบุ้คคลทัว่ทั้งมหาวทิยาลยั รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียง  
 3. ใหมี้การก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนั ทัว่ทั้ง
มหาวทิยาลยั 
 4. ใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานตามปกติของทุกคณะ / ส านกั  / 
สถาบนั 
 5. ใหค้ณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ระดบั คณะ / ส านกั / สถาบนั รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั และใหค้ณะกรรมการระดบั
มหาวทิยาลยั รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการอ านวยการ  
 6. ใหมี้การทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น ามาปรับปรุง  
 7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดบั คณะ / ส านกั / สถาบนั และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั ตอ้งระบุความเส่ียง หรือ ปัจจยัเส่ียง วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง ใหค้รอบคลุมดา้นความ
เส่ียง ดงัน้ี  
  (1.1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 
  (1.2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ(Operational Risk) 
  (1.3) ความเส่ียงดา้นการเงิน(Financial Risk) 
  (1.4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
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 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สนส.) มีความตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
องคก์รใหก้า้วไปสู่การเป็นองคก์รของการใหบ้ริการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรคท่ี์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองต่อการพฒันาการศึกษา  ในส่วนของ
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน ผูบ้ริหารขององค์กรไดใ้หมี้การระดมสมองในการวเิคราะห์ความ
เส่ียง ของแต่ละกลุ่มงาน และก าหนดข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีน าให้ผูป้ฏิบติังานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนถือปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และการก าหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียงจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีสามารถน าให ้สนส. กา้วเดินอยา่งถูกทิศทาง มีเป้าหมายท่ี
ชดัเจน  สามารถสนบัสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคใ์หผ้ลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  

ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 
 ในการบริหารงานในปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่    เหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีสนบัสนุนใหมี้การบริหารความ
เส่ียงในองคก์รก็คือการท่ีทุกองคก์รตอ้งพยายามสร้างหรือเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แมว้า่ความ
ไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าขององคก์รจะเกิดข้ึนเพียงใด  ข้ึนอยู่
กบัความสามารถของผูบ้ริหารในการตดัสินใจและการก าหนดกลยทุธ์การบริหารงานในองคก์รนั้น ๆ    ซ่ึง
ความไม่แน่นอนของการด าเนินงานในองคก์ร     เป็นเสมือนดาบสองคม     คืออาจก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ใน
ทางบวก    ถือวา่เป็นการใหโ้อกาสแก่องคก์ร   หรืออาจก่อใหเ้กิดทางลบ   ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียง   ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์องคก์ร    หรือก าหนดระดบัความเส่ียงท่ี
เหมาะสมท่ีองคก์รสามารถยอมรับไดห้ลกัการในการบริหารความเส่ียงไม่ไดเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
สภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจากความเส่ียง  แต่เป็นการท าใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารและด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียง 
 ประโยชน์ ของการบริหารความเส่ียงจะท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปตามระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้ ซ่ึงเม่ือเราทราบวา่ทุกองคก์รด าเนินงานภายใตค้วามเส่ียง  ดงันั้นผูบ้ริหารแต่ละคนก็มี
ระดบัของการยอมรับต่อการบริหารความเส่ียงไดม้ากนอ้ยต่างกนั   การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถเลือกทิศทาง    หรือการเคล่ือนไหวทางกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงอนัเป็นท่ี
ยอมรับได ้    ท าใหส้ามารถตดัสินใจเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงไดดี้ข้ึน   ดงันั้นเม่ือความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน
จริง    ๆ   ผูบ้ริหารก็สามารถท่ีจะเลือกการตดัสินใจและตอบสนองต่อความเส่ียงนั้นไดดี้ข้ึน ท าใหอ้งคก์ร
ลดความแปลกใจหรือส่ิงท่ีไม่คาดคิดวา่จะเผชิญไดเ้น่ืองจากองคก์รไดมี้การบริหารความเส่ียง   และคิดไว้
ล่วงหนา้แลว้   ดงันั้นเม่ือมีสถานการณ์เกิดข้ึนจริงก็จะสามารถตอบสนองไดดี้ข้ึน 
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 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
ท่ีเล็งเห็นวา่การบริหารความเส่ียงมีความส าคญัต่อการบริหารงาน และควรใชเ้ป็นแนวทางเพื่อป้องกนัการ
ด าเนินงานท่ีอาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน และเพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
จึงเร่ิมจดัท าการระบุความเส่ียงข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการการบริหารความเส่ียงต่อไปในอนาคต 
ตามบริบทของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ดงัน้ี  
ปรัชญา 

ส่งเสริมวชิาการ รักษามาตรฐาน บริการดว้ยน ้าใจ 
วสัิยทัศน์ 
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว  
พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 
 2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภารกจิ 
 1. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ใหบ้ริการทางการศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 3. จดัสรรระบบและการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่  
 4. จดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 
 5. จดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 
 6. ด าเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 

การบริหารความเส่ียง 
 ความเส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดเกิดข้ึนท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงั หรือความไม่แน่นอน มี
โอกาสท่ีจะประสบกบัความสูญเสียหรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์ ไดแ้ก่  ภยัธรรมชาติ  การทุจริต  การลกัขโมย   
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การถูกด าเนินการทางกฎหมาย การบาดเจบ็ ความเสียหาย   
เหตุร้าย  การเกิดอนัตราย   สูญเสียทรัพยสิ์น   สูญเสียช่ือเสียง  ภาพลบขององคก์ร และบุคลากร เกิดความ
ไม่แน่นอน   การไม่พิทกัษสิ์ทธิ  หรือศกัด์ิศรี  หรือเกิดสูญเสียจนตอ้งมีการชดใชค้่าเสียหาย 
 การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ กระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการบริหาร   
ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคนในองคก์ารเพื่อช่วยในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการ
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บริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบเพื่อใหส้ามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองคก์ร      
และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล  
ในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว ้(ท่ีมา :  กรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร : Committee 
of Sponsoring Organisations The Treadway Commision : COSO) 

    ความเส่ียงในแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  คือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน)  
หรือความลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

ปัจจยัเส่ียง หมายถึง ตน้เหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ 

การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  การคาดคะเน หรือค านวณโอกาสท่ีจะเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหาย และหรือความเสียหายท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท างานท่ีไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ เพื่อให้ทราบ
ความส าคญัของความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั  และใช้การพิจารณาในการก าหนดจุดควบคุมความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญั 

กิจกรรมควบคุม  หมายถึง  กระบวนการปฏิบติัท่ีทุกคนในองคก์รร่วมกนัพิจารณาก าหนดข้ึนเพื่อ
สร้างความมัน่ใจในระดบัท่ีสมเหตุสมผล  ในการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 

วตัถุประสงค์การบริหารความเส่ียง 
1. เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. เพื่อใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกบัภารกิจของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน   มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
  3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตาม 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และภารกิจ ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผลงานของส านกัส่งเสริมวชิาการฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานภายใน

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
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2. แนวทางการบริหารความเส่ียงของส านักวชิาการและงานทะเบียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จดัหาทีมงาน  2.2 ให้แนวทางในการท างาน  2.3 สนบัสนนุ  

3. ทีมงานพิจารณางาน
ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ  

4. ด าเนินการตาม
แนวทางกระบวนการ
บริหารความเสยีง   

4.1 จดัท าแผนส าหรับการจดัการ
ความเสีย่ง 
4.2  ด าเนินตามขัน้ตอน  

5. คณะอนกุรรมการตดิตาม เสนอแนะ 
สนบัสนนุ การด าเนินงาน 
   

6. รายงานขอ้มูล ประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวม  และการน ากระบวนการ
ไปใช ้

7. ผู้ รับผิดชอบ รวบรวม วเิคราะห์ ผล เพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในส านกัฯ  พฒันา
กระบวนการจดัการความเสีย่งน าเสนอผู้บริหาร  

1 แต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินการและ
ผูรั้บผดิชอบ การประยกุตใ์ชก้ารบริหาร
ความเสียงในส านกัฯ 
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3.  ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
 เพื่อใหส้ านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน      มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์     มีระบบใน
การบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปัจจยัและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง  ๆ  
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( เช่น  ช่ือเสียง  การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล )  ใหร้ะดบัความเส่ียงและขนาดของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนยอมรับได ้   ประเมินได ้   
ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ    โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รตามยทุธศาสตร์    
เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบติัตามขั้นตอน   ดงัน้ี 
 1.  การสร้างความส่วนร่วมของคนในองคก์ร      เพื่อใหค้นในองคก์รเห็นวา่เราเป็นหน่ึงในองคก์ร 
การท่ีเราจะท าอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความเส่ียงขององคก์ร หรือผูอ่ื้นท าอะไรไม่ดีส่งผลกระทบต่อ
ความเส่ียงขององคก์ร  ขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้สึกมีส่วนน่วม  คือ  จะตอ้งมีการออกเป็นหนงัสือ  
เป็นนโยบายวา่เราจะด าเนินการบริหารความเส่ียงเพื่ออะไร     ใครรับผดิชอบ      มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรใน
การด าเนินงานหรือวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของเรา วา่เราด าเนินงานไปเพื่ออะไร   หลกั  ๆ   ก็คือมี
การร่างนโยบาย (Policy statement) ออกมาก่อน  ซ่ึงก็คือ  ระดบัผูบ้ริหารท่ีเป็นคนวางนโยบายวา่เราคิดจะ
บริหารความเส่ียง  และมีเร่ืองส าคญัอะไรบา้งท่ีตอ้งก าหนดไวใ้นนโยบาย 

2. การคน้หาความเส่ียงและระบุความเส่ียง  ตอ้งอาศยัการศึกษาร่วมกนั  เพราะคนท่ีอยูใ่นองคก์ร 
เองเป็นคนท่ีรู้มากท่ีสุดวา่มีความเส่ียงอะไรบา้งในองคก์ร   คนภายนอกไม่สามารถไปบอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ตอ้งมีการศึกษาร่วมกนั  ช่วยกนัมองในแต่ละเร่ือง ในแต่ละประเด็น ผูบ้ริหารทุก ๆ  ฝ่ายตอ้งมีตวัแทนเขา้
มาดู  เขา้มาประชุมร่วม    ท่ีตอ้งมาพิจารณาและตอ้งระบุออกไปวา่เป็นความเส่ียงขององคก์ร     ระบุใหไ้ด้
วา่ความเส่ียงมีอะไรบา้งในองคก์ร   ระบุมาเป็นรายการ  วา่อนัไหนมีล าดบัความส าคญัมากท่ีสุด   แลว้อนัท่ี
เราละเลือกจดัการบริหารความเส่ียงกบัมนัโดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดจ้ดัท าการระบุ
ความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น คือ   

 1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 
   2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
       3) ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (Resource Risk) 
  4) ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ(Operational Risk) 
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ตารางที ่ 1.1   ผลการวเิคราะห์  ระบุความเสียง  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง  ผลการประเมินความเส่ียง ของ
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   ปีการศึกษา 2555 
 

ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

หมายเหตุ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
Risk 

SR ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
1.  การก าหนดยทุธศาสตร์ 
กลยทุธ์ไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง   
 
 

2.  การติดตามและ
ประเมินผลไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบติัราชการ 

 
 
3.การประกนัคุณภาพมีผล
การประเมินไม่ผา่นเกณฑ์
ตามท่ีก าหนด  
 

 
SR1.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไม่มี
การส ารวจ / ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง / ไม่
ครบถว้นทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  
SR1.2 ความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งไม่
ครอบคุล่มทุกหน่วยงาน  
SR2.1 บุคลากรไม่เห็นความส าคญัของ
การติดตามและประเมินผล 
SR2.2 บุคลากรไม่เขา้ใจวธีิการวดัและ
ประเมินผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
 
SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพท่ีเหมาะสม  
SR3.2 ไม่ไดรั้บความร่วมมือกบัผู ้
ประสานงานตามตวัช้ีวดั  
SR3.3 ขาดการประสานความร่วมมือ  

    
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
2 

 
นอ้ยมาก 

 
 

นอ้ยมาก 
 

ปานกลาง 
 

นอ้ยมาก 
 
 

นอ้ยมาก 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

 

 CR.ความเส่ียงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั 
  1 บุคลากรในหน่วยงาน
ถูกร้องเรียน   
 
 
  

 
  
 
CR1.1 บุคลากรมีการปฏิบติัไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบ เน่ืองจากขาดความรู้
ความเขา้ใจ    
CR 1.2 การจดัการขอ้มูลผิดพลาด ไม่
ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็น
ปัจจุบนั  
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 

นอ้ยมาก 
 
 

ปานกลาง 
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ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

หมายเหตุ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
Risk 

RR.ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร 
RR 1 การจดัตั้งงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
RR3 อุปกรณ์ดา้น
เทคโนโลยไีม่มีคุณภาพ
และความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  

 
 
RR 1.1  ไม่มีการส ารวจความตอ้งการ
ในการใชง้บประมาณการปฏิบติังาน
ของบุคลากรอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  
RR1.2  การค านวณงบประมาณไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและการเช่ือมโยง
กลยทุธ์ อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
RR3.1 อุปกรณ์ไม่ไดรั้บการดูแลและ
ปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้าน 
RR 3.2 ระบบการป้องกนัและเก็บรักษา
ขอ้มูลขาดประสิทธิภาพ 

 
 

1 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
 
 

 
 

2 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 

 
 
นอ้ยมาก 

 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OR. ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัตงิาน 
1 การพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 
 
 
 
2. ผูใ้หบ้ริหารไม่มีจิต
บริหาร 
 
 

 
 
OR1.1 ผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลกัสูตร
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจระบบและกลไก
การพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด  
OR 1.2 การประสานงานการพฒันา
หลกัสูตรของผูเ้ก่ียวขอ้งขาด
ประสิทธิภาพ  
OR2.1 ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง  
OR2.2 ไม่มุ่งเนน้/ตระหนกัถึง
ความส าคญัของผูรั้บบริการ 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
2 
 
 

1 
 

2 

 
 
4 
 
 
 
2 
 
 

3 
 
3 

 
 

สูง 
 
 
 

นอ้ย 
 
 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
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ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

หมายเหตุ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
Risk 

3.การคดัเลือกนกัศึกษาไม่
เป็นไปตามความตอ้งการ  
 
 
 
 
4. การลงทะเบียนเรียนไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
5. การสนบัสนุนการเรียน
การสอนไม่มีคุณภาพ  

OR3.1 การส ารวจความตอ้งการในการ
รับนกัศึกษาเขา้ศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  
OR3.2 การประชาสมัพนัธ์การรับ
นกัศึกษาไม่ทัว่ถึง 
OR3.3  ระบบการคดัเลือกไม่มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งความตอ้งการ  
OR4.1 การจดัเตรียมความพร้อมของ
ฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียนไม่
ถูกตอ้งหรือแน่นอน 
OR4.2  นกัศึกษาไม่ด าเนินการ
ลงทะเบียนตามก าหนดเวลา 
OR5.1  การจดัตารางสอน ตารางสอบ
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหมด  
OR5.2 คณาจารยผ์ูส้อนไม่ไดรั้บการ
พฒันาทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้ หรือ
การจดัท าผลงานทางวชิาการอยา่ง
เหมาะสม  

 
2 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
2 

 
2 
 
2 

 
2 
 
2 
 
2 
 
4 

 
 

3 
 

3 
 
3 
 

  
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
สูง 

 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

6  ระบบงานทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
7. การประมวลผลการเรียน
ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 

OR6.1 นกัศึกษาใหข้อ้มูลระเบียน
ประวติัไม่ถูกตอ้ง  
OR6.2 เจา้หนา้ท่ีกรอกขอ้มูลผิดพลาด
และไม่เป็นปัจจุบนั  
OR6.3 การประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
OR6.4  การถูกขโมยขอ้มูลโดย hackers 
 
OR7.1 การส่งผลการเรียนของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด 
OR7.2 ลงขอ้มูลผลการเรียนไม่ถูกตอ้ง  
OR7.4 การดูแลระบบปฏิบติัการขอ้มูล
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
OR7.5 มีการแกไ้ขผลการเรียนโดย
ไม่ไดรั้บการอนุญาต 

2 
 
2 
 
3 
2 
 
3 

 
2 
3 

 
1 

2 
 
3 
 
3 
4 

 
4 

 
3 
4 
 
4 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง  
ปานกลาง 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
สูง 

 
นอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่สามารถ
ควบคุมไดทุ้ก
สาเหต ุ
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ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

 

1 

2 

3 

4 

1 

OR4.1 
OR6.3 
 

RR3.2 
OR7.5 
 
 
SR3.2 

OR6.4 

SR2.1 
SR3.3 

OR2.1 

OR3.1 
OR3.2 

OR3.3 

OR6.1 

CR1.2   OR4.2 
RR1.2   OR5.1 
RR3.1   OR5.2 
OR1.1  OR6.2 
OR1.3  OR7.2 

 

 

2 

OR1.2 
  OR1.4 
  OR7.1 
OR7.4 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 

3 4 5 

5 

 

3.  การประเมินความเส่ียง บางส่ิงบางอยา่งเราอาจจะมองขา้มไป หารู้ไม่วา่นั้นคือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
และท าใหต้อ้งสูญเสียมูลคา่ เช่น นกัศึกษาลงเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนของหลกัสูตร ท าใหไ้ม่สามารถจบ
ตามก าหนดตอ้งเสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการเรียนใหค้รบ ท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจเสียหาย
ถึงเช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั   ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีระบบการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าว  

 

 
                                                  
     
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 สีแดง      หมายถงึ   มคีวามเส่ียง    สูงมาก 
 สีส้ม     หมายถงึ   มคีวามเส่ียง     สูง 
 สีฟ้า    หมายถงึ   มคีวามเส่ียง    ปานกลาง 
 สีเขยีว    หมายถงึ   มคีวามเส่ียง     น้อย  

SR1.1     
SR1.2 

SR2.2 

SR3.1 
CR1.1 

RR1.1 
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 สีเหลอืง  หมายถึง    มคีวามเสียง     น้อยมาก 
ระดับความเส่ียงของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   ประเมนิเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 
 ความเส่ียงระดบัสูงมาก 
  ไม่มี 
 ความเส่ียงระดบัสูง 
 OR 1.2  ผูใ้ชโ้ปรแกรมขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการ  
 OR1.4  มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูส้อน  วชิาสอน  
 OR7.1  การส่งผลการเรียนของอาจารยไ์ม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด 
 OR7.4  การดูแลระบบปฏิบติัการขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ความเส่ียงระดบัปานกลาง  
CR1.2  การจดัการขอ้มูลผดิพลาด ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นปัจจุบนั  

  RR1.2  การค านวณงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและการเช่ือมโยงกลยทุธ์ อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
RR3.1  อุปกรณ์ไม่ไดรั้บการดูแลและปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้าน 
OR1.3  ขอ้มูลพื้นฐานไม่ถูกตอ้ง   
OR4.1  การจดัเตรียมความพร้อมของฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียนไม่ถูกตอ้งหรือแน่นอน 
OR4.2  นกัศึกษาไม่ด าเนินการลงทะเบียนตามก าหนดเวลา 
OR5.1  การจดัตารางสอน ตารางสอบไม่เป็นไปตามท่ีก าหมด  
OR5.2  คณาจารยผ์ูส้อนไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้หรือการจดัท าผลงาน 
OR6.2  เจา้หนา้ท่ีกรอกขอ้มูลผดิพลาดและไม่เป็นปัจจุบนั  
OR6.3  การประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
OR6.4  การถูกขโมยขอ้มูลโดย hackers 
OR7.2  ลงขอ้มูลผลการเรียนไม่ถูกตอ้ง  

 ความเส่ียงระดบันอ้ย 
SR3.2  ไม่ไดรั้บความร่วมมือกบัผูป้ระสานงานตามตวัช้ีวดั  
SR3.3  ขาดการประสานความร่วมมือ 
OR2.1  ขาดความตระหนกั และทกัษะในการใหบ้ริการ 
OR3.1  การส ารวจความตอ้งการในการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  
OR3.2  การประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาไม่ทัว่ถึง 
OR3.3  ระบบการคดัเลือกไม่มีความ 
OR6.1  นกัศึกษาใหข้อ้มูลระเบียนประวติัไม่ถูกตอ้ง  
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OR7.5  มีการแกไ้ขผลการเรียนโดยไม่ไดรั้บการอนุญาต 
 
 ความเส่ียงระดบันอ้ยมาก 

SR1.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไม่มีการส ารวจ / ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง / ไม่ครบถว้นทั้งปัจจยัภายใน 
            และภายนอก  
SR1.2  ความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ครอบคุล่มทุกหน่วยงาน  
SR2.2  บุคลากรไม่เขา้ใจวธีิการวดัและประเมินผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
SR3.1  ไม่มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสม  
CR1.1  บุคลากรมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจ  
RR 1.1  ไม่มีการส ารวจความตอ้งการในการใชง้บประมาณการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งถูกตอ้ง   
              ครบถว้น  

 
4.  เลือกวธีิการจดัการกบัความเส่ียง เม่ือเราสามารถรู้ไดว้า่ความสูญเสียและความเส่ียงมีอะไรบา้ง 

หน่วยงานจะมาเลือกวธีิการท่ีคุม้ท่ีสุดและท่ีส าคญั คือ สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสภาวะแวดลอ้มของ
หน่วยงานร่วมทั้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในปัจจุบนัดว้ย เพราะฉะนั้นในขั้นตอนน้ีส านกัส่งเสริมวขิาการ
และงานทะเบียน จึงเลือกท่ีจะจดัการความเสียง ปัจจยัท่ีมีความเสียงอยูใ่นระดบัสูง และเป็นภารกิจของ
หน่วยงานท่ีสามารถควบคุมความเส่ียงน้ีได ้  โดยน ามาจดัเป็นแผนการจดัการความเสียง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัการจดัการความเสียงนั้น  

จากการประเมินความเส่ียง มีความเสียงท่ีอยูใ่นระดบัสูง อยู ่4 ปัจจยั  ไดแ้ก่  OR4.1 การจดัเตรียมความ
พร้อมของฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียนไม่ถูกตอ้งหรือแน่นอน และOR7.1 การส่งผลการเรียนของ
อาจารยไ์ม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด ทั้งสองปัจจยั เป็นส่ิงท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนยงั
ไม่สามารถควบคุมได ้เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายและมีขอ้จ ากดับางประการ ขณะน้ีจึงยงัไม่
สามารถจดัการความเส่ียงได ้ ดงันั้นส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจึงของด าเนินการจดัท าแผนการ
จดัการความเสียงกบั  OR1.1 ผูรั้บผดิชอบการพฒันาหลกัสูตรไม่มีความรู้ความเขา้ใจระบบและกลไกการพฒันา
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และ OR7.4 การดูแลระบบปฏิบติัการขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผล  

5. การประเมินผลการก ากบัดูแล (Performance monitoring) เม่ือไดมี้การด าเนินการไปแลว้ มีปัญหา
อะไรเกิดข้ึนตอ้งมีการปรับแกส่ิ้งท่ีเราเลือกวา่ใชห้รือไม่  เราอาจจะเลือกวธีิการน้ีไปแลว้ ปรากฏวา่พอลองใชไ้ป
แลว้ไม่สอดคลอ้งกบัสังคมเรา  จึงตอ้งมาปรับเปล่ียนวธีิการหรือขั้นตอนกนัใหม่   
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แผนการจดัการความเส่ียง  
การใช้โปรแกรมการจดัตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ 
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แผนการบริหารความเส่ียง   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   ประจ าปีการศึกษา  2555 
วสัิยทัศน์       ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
เป้าประสงค์   มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ไดม้าตรฐาน ยดึหลกัธรรมาภิบาล  
พนัธกจิ             พฒันาระบบงานการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประเภทความเส่ียง        ดา้นการปฏิบติังาน         
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจการจดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

     การใช้โปรแกรมการจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ 

วตัถุประสงค์ 
มาตรการ/แผนการจัดการ

ความเส่ียง 
โครงการ/กจิกรรม/วิธีการ ผลลพัธ์ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการจดัท าตาราง
เรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบ ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เป็นไปตามก าหนด  
 

- สร้างความรู้และทกัษะการ
ปฏิบติัการจดัตารางเรียน 
ตารางสอนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
- มีระบบการเก็บขอ้มูล
พื้นฐาน    
 
 
 
 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การใช้
โปรแกรมจดัตารางเรียน ตารางสอน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
 
2.จดัคู่มือการด าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
หลกัสูตร  ขอ้มูลกลุ่มวชิา ขอ้มูล
รายวชิา ขอ้มูลนกัศึกษา  ขอ้มูลชั้น
เรียน  ขอ้มูลอาจารย ์ และขอ้มูล
เง่ือนไขต่าง ๆ  

-เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และ
ทกัษะในการใช้
โปรแกรมการจดัตาราง
เรียน ตารางสอน  
- มีคู่มือการใชโ้ปรแกรม
การจดัตารางเรียน
ตารางสอน  
 

ตุลาคม 2554-
กุมภาพนัธ์ 2555 
 
 
ตุลาคม 2554- 

รองผอ.งาน
ส่งเสริมวชิาการ 

 
 

หวัหนา้กลุ่มงาน
ส่งเสริม  
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจการจดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

     การใช้โปรแกรมการจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ 

วตัถุประสงค์ 
มาตรการ/แผนการจัดการ

ความเส่ียง 
โครงการ/กจิกรรม/วิธีการ ผลลพัธ์ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการจดัท าตาราง
เรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบ ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เป็นไปตามก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
- มีระบบการตรวจสอบ
โปรแกรม ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั  
 
- มีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบของ
โปรแกรมท่ีสามารถเขา้แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโปรแกรม
ได ้ 

3.จดัท าขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน 
เช่น การจดัชัว่โมงของอาจารย ์ กลุ่ม
นกัศึกษา  การจดัห้องเรียน ฯลฯ ให้
สอดคลอ้ง เหมาะสม ตามขอ้จ ากดั
ของโปรแกรม ร่วมทั้งระยะเวลาใน
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.ก าหนดระยะในการตรวจสอบ
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 
5.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบท่ีมี
ความสามารถในการจดัการระบบ 
หรือพฒันาความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อการพฒันาโปรแกรม
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

- มีการจดัท าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัตาราง
เรียน ตารางสอน ท่ี
ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั  
เป็นปัจจุบนั และเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
-มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความ
ช านาญในการแกปั้ญหา 
และพฒันาระบบการ
ท างานของโปรแกรมการ
จดัตารางเรียน 
ตารางสอน  

ตุลาคม 2554
กนัยายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2554
กนัยายน 2555 

-รองผอ.งาน
บริหารทัว่ไป 
-เจา้เหนา้ท่ีจดัท า
ขอ้มูลตารางเรียน 
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มาตรการป้องกนัความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

1. ห้องควบคุมระบบงานทะเบียน     
 1.1ความปลอดภยัในการผา่นเขา้

ออก 
2/4 - ประตูติดกุญแจ 

- ก าหนดบุคคลท่ีสามารถผา่นเขา้
ออกได ้ 

-แจง้เป็นแนวปฏิบติั  หวัหนา้ส านกังาน 

 1.2 การปรับอากาศ เพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง 

2/2 -ใชร้ะบบปรับอากาศท่ีได้
มาตรฐาน   

-ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานของ
ระบบใหส้ม ่าเสมอ 

หวัหนา้ส านกังาน 

 1.3 อุบติัภยั  ¼ -จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง  
- อุปกรณ์ท่ีส าคญัจดัเก็บไวใ้นตูท่ี้
อยูร่ะดบัน ้าไม่ท่วมและทนการ
กระทบกระแทก 

-สร้างขอ้ก าหนด/ขั้นตอนในการปฏิบติั
เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

หวัหนา้ส านกังาน 

2 ระบบไฟฟ้า     
 2.1 ไฟฟ้าดบั, ไฟฟ้ากระชาก,

ไฟฟ้าเกิน, ฟ้าผา่ 
3/4 -จดัอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 

-ติดตั้งระบบกนัฟ้าผา่ 
-ติดตั้งระบบสายดิน  

-ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานให้
สม ่าเสมอ 

ธรรมนูญ 
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ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

3. ระบบส่ือสาร – ระบบเครือข่าย     
 3.1 ระบบการส่ือสารภายใน

ขดัขอ้ง(popmessenger)  
2/2 - จดัใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ตส ารอง

ไวใ้ชแ้ทน   
-หมัน่ตรวจสอบความพร้อมของการใช้
งานอยูเ่สมอ 

เจา้หนา้ท่ีคอมฯ 

4. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลูกข่าย     
 4.1 เสียหาย , ไม่สามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ 
2/2 -จดัใหมี้เคร่ืองส ารองไวใ้ชง้าน  ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุง 

รักษาอยา่งสม ่าเสมอ  
เจา้ของเคร่ือง 

 4.2 ไวรัส, สปายเวร์ ฯลฯ 2/3 -เคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองติดตั้ง
โปรแกรมป้องกนั  

-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทนัสมยัอยู่
เสมอเวลาสแกนไวรัสใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย  

เจา้หนา้ท่ีคอมฯ 

5.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย      
 5.1หยดุใหบ้ริการ, เสียหาย, ไม่

สามารถใชง้านไดป้กติ 
3/3 -จดัใหมี้เคร่ืองแม่ข่ายส ารองไวใ้ช้

งาน 
-ตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอ  

-เจา้ของเคร่ือง 

 5.2 โดนโจมตี,โดนบุกรุก ฯลฯ 2/4 -ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจบั , 
ป้องกนัการโจมตี – บุกรุก  

-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรมทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา ติดตามข่าวสารและวธีิป้องกนั
เคร่ืองแม่ข่ายเป็นประจ า 

-ผูดู้แลระบบ  

6. อุปกรณ์เครือข่าย      
 6.1 เสียหาย, ไม่สามารถใชง้านได้

ตามปกติ 
1/3 -จดัใหมี้อุปกรณ์ส ารองไวใ้ชง้าน -ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ ผูดู้แลระบบ 

 6.2 ตวัน าสัญญาณ,สายส่ือสาร
ต่างๆ ขาด , ช ารุด 

2/2 -ในขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ
ควรจดัใหมี้การร้อยท่อเพื่อป้องกนั  

-ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

เจา้ของเคร่ือง  
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ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

7. ด้านข้อมูล     
 7.1 การเขา้ถึงขอ้มูลไม่ได ้ 2/2 -ดูแลระบบเครือข่ายระบบแม่ข่าย 

และระบบฐานขอ้มูลใหพ้ร้อมใช้
งาน   

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดต้ามปกติ หรือไม่ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.2 การเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

1/4 -จดัใหมี้ระบบตรวจสอบสิทธิใน
การเขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบั  

-ตรวจสอบรายการการเขา้ใชข้อ้มูลเพื่อดู
การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีผดิปกติ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.3 ความเช่ือถือไม่ไดข้องขอ้มูล 2/2 -ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และ
ระยะเวลาในการปรับปรุงขอ้มูลแต่
ละเร่ืองใหช้ดัเจน 

-ตรวจสอบรายงานการปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.4 ขอ้มูลเสียหาย 1/4 จดัใหมี้ระบบในการส ารองขอ้มูล 
(Backup)  

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดป้กติหรือไม่  

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

8 ด้านบุคลากร     
 8.1ขาดเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความ

เช่ียวชาญ ผูท้  าหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการระบบ  

4/4 -จดัหาบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญ
ดา้นไอที มาดูแลระบบ 
-จดัการความรู้ใหก้บับุคลากร หรือ
ถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ปฏิบติังานแทน  

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
-พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ดา้นไอที อยา่งสม ่าเสมอ  

 

 8.2 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบใน
ปัจจุบนั ไม่มีความรู้ทางดา้นไอที 

3/3 -จดัอบรมใหค้วามรู้พฒันา
ศกัยภาพแก่บุคลากร 

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้ส านกังาน
ฯ 
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โดยตรง  

 
ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

9. ด้านผู้ใช้งาน     
 9.1 ผูใ้ชข้าดความรู้ทางดา้นไอที  2/2 -ใหค้วามรู้แกผู้ใ้ชง้าน (นกัศึกษา

และคณาจารย)์   
-จดัเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน า ในการใช้
ไอที 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับ
มอบหมาย 

 9.2 ผูใ้ชง้านขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการใชง้านระบบ 

3/3 -จดัท าคู่มือการใชง้านในระบบ -จดัใหมี้การวดัผลความรู้ทางดา้นไอที
และตรวจสอบติดตามความส าเร็จในการ
ใชง้านระบบ 

หน่วยงานจดัท า
ระบบ 

 


