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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติความเป็นมา และโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  จากเดิมที่รวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า ๓๕ วิทยาเขตท่ัวประเทศ และเม่ือมีการปรับเปลี่ยน
สถานภาพจาก สถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น ๙ 
มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
วิทยาเขตเดิม ๕ แห่ง วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์  วิทยาเขตพระนครเหนือที่มีพ้ืนที่ไม่ห่างไกลกันนัก และปัจจุบันได้ปรับเป็น ๔ ศูนย์ ได้แก่ 

๑. ศูนย์เขตเทเวศร์ 
๒. ศูนย์เขตโชติเวช 
๓. ศูนย์พณิชยการพระนคร 
๔. ศูนย์พระนครเหนือ 
 

มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น ๙ คณะ ได้แก่ 

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
๓. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

http://thewes.rmutp.ac.th/
http://thewes.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม  
 
พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าหมายสูงสุด 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล  
 
ค่านิยมหลัก 
คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
   บัณฑิตนักปฏิบัติ   :  Hands – on 
   ใฝ่รู้     : Keenness 
   สู้งาน     :  Determination 
   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   :  Technological Expertise 
   มีคุณธรรมก   :  Integrity 
 
ปณิธาน 

R M U T P 
R : Responsibility   ความรับผิดชอบ 
M : Mastery   ความเชี่ยวชาญ 
U : Unity    รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 
T : Technology   พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
P : Personal Integrity   มีคุณธรรม 
 

อ านาจหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเป็นสภาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิ ชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสใน
การศึกษา ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก (ตามมาตราที่ ๗ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘) 

เป้าประสงค์ในการพัฒนา  

๑. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
๒. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พ่ึงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๔. ชุมชนได้รับความรู้ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมากขึ้น 
๕. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการ  
การเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่ างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ศิลปะ และวัฒนธรรมการ
เรียน การสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มี
นักเรียน ที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติท างาน ได้ทันท ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ไปสู่ระดับชาติและ  
นานาชาติมีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมข้ึน มีการวิจัยแบบบูรณาการและการท างานเป็นทีม มีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย ที่
น าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น ต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีผลิตหนังสือ ต ารา ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการแข่งขัน และ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้
สามารถ บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agendaและ Areaตามแผนงบประมาณของภาครัฐ ไปสู่การสร้าง
อุทยานเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดไปสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถบริการวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคม และภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การสร้างรายได้ซึ่งสนับสนุนให้การ
รับรองมาตรฐาน ระดับชาติและระดับสากลและส าคัญที่สุดคือได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยี
และการพัฒนาอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ของประเทศ สร้างองค์ 
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมใน
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มหาวิทยาลัย ที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุน พัฒนา
ให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน ส่งเสริม การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย การก าจัดขยะด้วยเทคนิค ๓R (Reduce Reuse 
Recycle) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากร บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University ภายใต้
การบริหาร จัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
สามารถ พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (Digital Academic) เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถและเตรียมความ พร้อมของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานักศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร ให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สู่ Thailand ๔.๐ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ตามความ
ต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (Digital Content) พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพือ่บูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษสมัยใหม่ 

มุ่งเน้นการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์  
ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก (Massive Open Online Course) เพ่ือสนับสนุนการสร้าง ระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (Digital Research) เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัย เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหาร
จัดการงานวิจัยและวิชาการ 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัล ด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย  และวิชาการ การ
พัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อคนทุกระดับ โดยค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุก
ที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยี ดิจิทัลงานวิจัยอย่างครบวงจร สนับสนุนข้อมูลการวิจัยให้กับ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ ธุรกิจ SME จากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้า
และบริการ (Service Innovation) รวมทั้งมีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและน าข้อมูลมาใช้หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรม  ได้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (Digital Museum) บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการ รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์แหล่ง ศึกษาหาความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยยกระดับการ ท่องเที่ยวในด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล สร้างความ ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและการเข้าใจคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นองค์ประกอบในการปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และพัฒนาไปสู่การเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อสังคมและส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (Digital Analytics) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร โดย
ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล ขนาดใหญ่ที่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการ  บริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
กระบวนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สร้างอรรถประโยชน์ใน ด้านการอ านวยความสะดวก (Facilitator) การส่งเสริม
สนับสนุน (Promoter) เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ให้มีโครงสร้างองค์กรที่ ยืดหยุ่น คล่องตัว บริหารจัดการทรัพยากรให้มีความคุ้มค่าสูงสุด ลดต้นทุนการด าเนินงาน 
อ านวย ความสะดวก เพ่ิมความรวดเร็ว มุ่งเน้นเป้าหมายมากกว่ากระบวนการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร  ดิจิทัลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือผลักดันไปสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศกับหน่วยงาน ของภาครัฐต่อไปในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (Digital Infrastructure) เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย
เป็น Digital University 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐาน  และสมัย โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนการสอนให้ครอบคลุมทั่วถึง
ทั้งองค์กร การมีขนาดและความสามารถท่ีพอเพียงกับการใช้งาน มี เสถียรภาพที่มั่นคง มีความเชื่อถือได้สูงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ เทคโนโลยีสีเขียวที่ลดภาระการด าเนินการด้านโครงสร้างและการบริการพ้ืนฐาน
ดิจิทัลของหน่วยงาน ย่อยภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนมุ่งพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ Leaning Center เพ่ือ 
สนับสนุนให้เกิดทักษะแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือร่วมปฎิรูป
มหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
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บทบาทและภารกิจหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกแบบวางระบบและพัฒนา เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์สูงสุด
จากระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ให้บริการได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย  (๑) ระบบเครือข่าย (Local Area 
Network : LAN) เชื่อมต่อโดยใช้ระบบใยแก้วน าแสง เชื่อมโยงเครือข่ายภายในอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ทั้ง ๔ ศูนย์โดยการ ออกแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบล าดับชั้น คือชั้น Gateway ใช้เชื่อมต่อไปยังระบบ
เครือข่ายภายนอก ล าดับชั้น Core เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กรทั้งหมด ล าดับชั้น 
Destribute เป็นชั้นที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในตัวอาคาร และสุดท้ายคือชั้น Access เป็นตัวเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย
ภายในระดับชั้นของตัวอาคาร ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบ
เครือข่ายทั้งหมด ๒๓๔ ตัว โดยแบ่งเป็นศูนย์พระนครเหนือ ๔๙ ตัว ศูนย์โชติเวช ๒๗ ตัว ศูนย์เทเวศร์ ๗๕ ตัว ศูนย์พณิชย
การพระนครและชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๘๓ ตัว (๒) ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI-RMUTP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครเปิดให้บริการระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย เพ่ือเป็นเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้นคว้า การจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย โดยปัจจุบันมีจุดให้บริการ WIFI-RMUTP จ านวน ๔๗๓ จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
โดยผู้ใช้งานสามารถ รับส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด ๓๐๐ – ๘๖๗ Mbps 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนากระบวนการท างานด้วยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาท าหน้าที่ในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนในการบริหารและการตัดสินใจขององค์กร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา พัฒนาแนวทางความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบ สนับสนุนการท างานร่วมกันจากทุก ๆ ที่ทุกเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานเป็นทีม โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน ออกแบบและพัฒนาการจัดเก็บสารสนเทศ
จ านวนมากของมหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ใช้เนื้อที่ในการ
จัดเก็บน้อย วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสารสนเทศจ านวนมากจากทั่วโลกได้อย่าง
รวดเร็วและราคาไม่แพง 
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๓. ภารกิจด้านการให้บริการห้องสมุดและบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
  ให้บริการแหล่งสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดหา
ทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้บริการห้องสมุด  จัดระบบทรัพยากรห้องสมุดให้สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ให้บริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  เป็นแหล่งเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลตามหลักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ให้การ
บริการที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน ๔ ศูนย ์ได้แก่ (๑) ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พณิชการพระ
นคร ให้บริการทรัพยากร สารสนเทศที่มีเนื้อหาเน้นด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
(๒) ห้องสมุดพระนครเหนือ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พระนครเหนือ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มี  เนื้อหาเน้นด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) ห้องสมุดเทเวศร์ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์เทเวศร์ ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเนื้อหาเน้นด้าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ (๔) ห้องสมุดโชติเวช ตั้งอยู่บริเวณศูนย์โชติเวช ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเน้น    ด้าน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
๔. ภารกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและบริการทางการศึกษา  

โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่  โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ (๑) พัฒนาและให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร (RMUTP e-
Learning) ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของผู้เรียน ทั้งในรูปแบบการ  เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น (๒) พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเปิด (RMUTP MOOC) สนับสนุน
หลักสูตรออนไลน์ระบบ เปิด ที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนส าหรับ 
นักศึกษา ในระบบปกติและการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลทั่วไป ให้สามารถศึกษาหา ความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (๓) พัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนาระบบจัดการ  เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย ในปัจจุบัน (๔) ให้บริการทางด้าน
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ งานกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ที่
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 
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การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture 
ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง  สาเหตุความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาและเสนอวิธีป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ติดตามแผนการด าเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร (๒) การก าหนด
วัตถุประสงค์ (๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (๔) การประเมินความเสี่ยง (๕) การตอบสนองความเสี่ยง (๖) กิจกรรมการควบคุม 
(๗) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (๘) การติดตามประเมินผล 
 

ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร 
ก าหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External Context) ตามภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย และภารกิจสนับสนุน โดยอ้างอิงจากโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร การก าหนดขอบเขตสภาพแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

๑. บริบทภายในองค์กร (Internal Context)  
๑.๑ ระบบ (System) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  มีการน าระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (e-office) และ
พัฒนาระบบ e-service มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัวตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม 

 ๑.๒ บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
นอกจากนั้นยังมีการจัดท า Skill Matrix และ Training Needs เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการการฝึกอบรมตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดท าเป็น
องค์ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเผยแพร่ให้อาจารย์และบุคลากรน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

๑.๓ ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทางตรงตาม
ภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการท างานภารกิจอ่ืนๆ ได้อีก 

๑.๔ โครงสร้าง (Structure) มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ มีโครงสร้างองค์กรที่มีพระราชกฤษฏีกาในการ
จัดตั้ง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท
หน้าที่แต่ละคณะ/หน่วยงาน รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

๑.๕ รูปแบบการบริหาร (Style) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพที่ชัดเจนและ
มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการท างานตามพันธกิจเป็นหลัก 

๑.๖ กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทบทวนยุทธศาสตร์ตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน าม าปรับกลยุทธ์การด าเนินงานการพัฒนาระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติระดับกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
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๑.๗ ค่านิยมองค์กร (Shared Value) มีการก าหนด Core Value ของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้

นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ โดยค่านิยมร่วมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย เน้นความโปร่งใส 
ความเป็นมืออาชีพ ความมีคุณภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน 

๒. บริบทภายนอกองค์กร (Exnternal Context)  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ในบริบทภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
(Interested Party) ที่มีความนัยส าคัญกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นขอบเขตที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑ การเมือง (Politic) รัฐบาลปัจจุบันเน้นนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) จากกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย
ให้มีความม่ังคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกับการวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็น Digital University 

๒.๒ เศรษฐกิจ (Economic) การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการ ท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มคนท างานที่เป็นก าลังส าคัญในภาคการผลิต 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ 

๒.๓ สังคม (Social) การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความ เหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน
ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศและคนพิการ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยัง
เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล กับองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.๔ กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่น ในการท าธุรกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ สากล การคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ืออ านวยความสะดวก ลด อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างแนวทาง
ขับเคลื่อนอย่างบรูณาการ  สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และยุทธศาสตร์การเพ่ิมทรัพยากรและพัฒนา 
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  

๒.๕ เทคโนโลยี (Technology)  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างล้ าสมัย มีการบูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมรับมือ 
ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง รวมถึงป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ  
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วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
  ๑. เพ่ือด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภายใต้บริบท
ภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน 

๒. เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๓. เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ ตลอดจนให้ความส าคัญของ

การบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Risk Awareness 
Culture) 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบการด าเนินงานของสถาบันฯ ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ โดย
สื่อสารผ่านทางการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะท างาน และ Knowledge Sharing ให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีข่องสถาบัน 

๑. บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
๒. ให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation) 
๓. ด าเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource) 
๔. ต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และสนับสนุนให้

เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support) 
๕. ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) 
๖. ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักความส าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture) 

โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดภาระรับผิดชอบของคณะท างานบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน

ส านักต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม สอบท าประเมินความเพียงพอ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงก ากับ ดูแล ทบทวน ให้
ค าแนะน าต่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงาน
ต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสถาบัน เป็นรายไตรมาส 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดท ากรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ 

ยอมรับได้รวมของสถาบัน 
๒. อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

มหาวิทยาลัย 
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๓. กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 
๔. ก ากับดูแล และสั่งการให้มีการจัดท านโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหารความเสี่ยง 
๕. รายงานผลการบริหารด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
๖. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข 
๗. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
 

 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยมีการทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ และ
พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละภาระงานให้พิจารณาความเสี่ยงใน ๔ ด้านส าคัญ ได้แก่ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านระบบการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  คือ ความเสี่ยงที่
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  เช่น  ทิศทางการด าเนินงานที่ ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ตามแผนต่าง ๆ  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน/ผู้รับบริการ เป็นต้น 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการเข้าถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัตืหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน การปฏิบัติตามนโยบายและ
การบริหารจัดการ ในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  เช่น  การวางแผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน
ไม่เหมาะสม  ขาดความร่วมมือ  ปฏิบัติงานผิดพลาด/ล่าช้า  ขาดข้อมูลสนับสนุน  ขาดบุคลากร  เป็นต้น 
 

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย

• สอบทาน/อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง
• สนับสนุนการด าเนินการของคณะอนุกรรมการที่ไดร้ับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• น าเสนอนโยบายบริหารความเสีย่ง และระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ให้คณะกรรมการบรหิารฯ อนุมัติ
• ก ากับดูแล/สนับสนุนการบรหิารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

คณะท างานบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

• ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
• ติดตาม/ประสานงาน/รวบรวมความเสี่ยงและรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ
• ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน
• จัดท าและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ส านัก/เจ้าหน้าท่ี สวส.

• ด าเนินการบริหารความเสีย่งในส่วนท่ีรับผดิชอบ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนควบคุมภายใน
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 ๓. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดการห้องสมุด  คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศหรือระบบห้องสมุด ทักษะความรู้ที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่จ าเป็น สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ  เป็นต้น 
 ๔. ความเสี่ยงด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลออนไลน์ อาทิเช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
แบบ Massive Open Online course (MOOC) การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Learning Management System 
(LMS) และการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบวีดิโอออนดีมานต์ (MMD)  โดยมีหลักในการพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การด าเนินงานตามภารกิจ 
หลักที่เป็นปัญหาและมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งในระดับภาพรวม มหาวิทยาลัยฯ และระดับ
หน่วยงาน ทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอก 
   ๒.พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ผลการตรวจ SAR 
สกอ.) ด้านเทคโนโลยีสารสนทเศที่ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 
  ๓. พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ว่าสามารถลด
ความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความเสี่ยงอยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
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Input Process Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
           แผนผังการขั้นตอนการด าเนินงานคณะท างาน 

 
 
 
 

ความถี่ของการจัดการความเสี่ยงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบบรหิารคณุภาพของสถาบันฯ 

 
 
 

แผนผังกระบวนการธุรกจิ 

ภารกิจ หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ                          

แต่ละส่วนงาน 

ขอบเขตการจัดการ                      

ความเสีย่ง 

ประเด็นปัญหาภายในและ
ภายนอก 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ก าหนดขอบเขตการจัดการความเสี่ยงในระดับส่วนงาน 
โดยพิจารณาจาก 

1. แผนผังกระบวนการธุรกิจ 

2. ภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบแต่ละส่วนงาน 

3. กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับผู้มสี่วนได้เสีย 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระบุประเด็นปญัหาภายใน และประเด็นปัญหา
ภายนอกต่างๆ ซึ่งผลต่อภารกิจและการบรรลเุป้าหมาย
ของส่วนงานท่ีก าหนดไว้ภายใต้ขอบเขตการจดัการ
ความเสีย่ง ลงใน “แบบบันทึกผลการชี้บ่งและประเมิน
ความเสีย่งในระบบบรหิารงานคณุภาพ” 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ช้ีบ่งผลกระทบจากประเด็นปัญหาภายในและภายนอก
ที่ระบุได้ โดยพิจารณาจาก 

1. ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย/
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

2. ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย
ของส่วนงาน 

3. ความสามารถในการด าเนินการตามขั้นตอนการ
ท างานของส่วนงาน 

4. ความสามารถในการจัดการงบประมาณ/การเบิกจา่ย
ของส่วนงาน 

5. ความสามารถในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

ขอบเขตการจัดการ                      

ความเสีย่ง 

“บันทึกผลการชี้บ่งและ
ประเมินความเสี่ยงในระบบ

บริหารงานคณุภาพ” 

 

“บันทึกผลการชี้บ่งและ
ประเมินความเสี่ยงในระบบ

บริหารงานคณุภาพ” 
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Input Process Output 
ประเภทผลกระทบ จ าแนกเป็น 
ผลกระทบด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ด้านการปฏิบตัิตามนโยบาย
และการบริหาร, ด้านการปฏิบตัิงานใน
ภาวะภัยพิบตัิหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน, 
ด้านการจดัการระบบบริการคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง, ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานหลักด้านหอ้งสมุด, 
ด้านการผลติสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความเสี่ยง ค านวณจาก 
= คะแนนโอกาส/ความถี่ของการ
เกิดผลกระทบ คูณกับคะแนน
ความรุนแรงของผลกระทบ 
= Likelihood x Impact 
 

Lik
el

iho
od

 5 15 25 

3 9 15 

1 3 5 

                  Impact  

ประเด็นปัญหาภายใน/ 

ภายนอก 

ข้อมูลผลการจดัการ 

ความเสีย่ง 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

วิเคราะหป์ระเภทผลกระทบท่ีไดจ้ากการช้ีบ่งพร้อม
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์การให้
คะแนน โอกาส/ความถี่ของการเกดิผลกระทบ และ
คะแนนความรุนแรงของผลกระทบนั้น ๆ ลงใน “แบบ
บันทึกผลการชี้บ่งและประเมินความเสีย่งในระบบ
บริหารคณุภาพ” 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ติดตาม ก ากับ ผลการจดัการความเสี่ยงแต่ละ
แผนงานจากแตล่ะส่วนงานรายไตรมาส และ
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการ
มหาวิทยาลยั 

คณะท างานทบทวนแก้ไข 
และน าเข้าสู่กระบวนการ

จัดการความเสีย่ง 

“บันทึกผลการชี้บ่งและ
ประเมินความเสี่ยงในระบบ

บริหารงานคณุภาพ” 

 ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตาม
ระดับทีไ่ด้ประเมินส าหรับผลกระทบนั้น ๆ  

พิจารณาอนมุตั ิ

“บันทึกผลการชี้บ่งและ
ประเมินความเสี่ยงในระบบ

บริหารงานคณุภาพ” 
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การชี้บ่งปัจจัยเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงจากกระบวนการท างานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

             
    

๑.การเข้าถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑.๑ การเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสารสนเทศ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๑.๒ การเข้าถึงโปรแกรม
ประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ การเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบปฏิบตัิการและโปรแกรมอื่น
เพื่อการปฏิบัติงาน 

 

 ๑.๔ การบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

 ๑.๕ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านกายภาพ 

๑.๖ การส ารองข้อมูล
สารสนเทศ 

๒. การปฏิบัติงานใน
ภาวะภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 ๒.๑ ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเกิดขัดข้องทาง
เทคนิค 

 ๒.๒ การจัดท าเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

๒.๔ การปฏิบัติงานปกติ ๒.๓ การเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ต 
 

๒.๕. การเรียนการสอนและ 
การปฏิบัติงาน 

๒.๖ การเรียนออนไลน์  

๒.๗ บุคลากรท างานจากบ้าน ๒.๘ อาจารย์สอนออนไลน์จาก
บ้าน 
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๓. การปฏิบัติตาม

นโยบายและการบริหาร 

 

๓.๑ การปฎิบัติงานตาม
นโยบายและการจัดการ 

๓.๒ การพัฒนาโปรแกรม 

๔.การจัดการระบบ
บริการคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

๔.๑ ก าหนดขอบเขตและ
นโยบายการให้บริการระบบ
เครือข่าย 
 

๔.๒ การส ารวจความต้องการ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
ระบบ 

๔.๓ การจัดท าข้อเสนอการ
แก้ปัญหาและแนวทางเลือก
การแก้ไข 

 ๔.๔ การด าเนินงานโครงการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

๔.๕ การให้บริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
 

๔.๖ การประเมินความพึง
พอใจ/ประเมินตนเอง 

๔.๗ การทบทวนกระบวนการ 
 

 ๔.๘ การจดัท าแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 

๕.ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงานหลักด้าน

ห้องสมุด 

๕.๑ การจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

๕.๒ ทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

๕.๔ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุด 

 ๕.๓ ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศหรือระบบห้องสมุด
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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๖. การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ (MOOC) 

 

๖.๑ นัดหมายผู้สอนเพ่ือวาง
แผนการท างาน 
 

๖.๒ ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหารูปแบบในการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน 
 

๖.๓ จัดเตรียมการผลิต ๖.๔ ถ่ายท ารายการ/ท าโมชั่น
กราฟิก/ตัดต่อ 
 

๖.๕ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

๖.๖  เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดข้ึน 
 

๗. การเรียนการสอน 
(LMS) 
 

๗.๑ นัดหมายผู้สอนเพ่ือวาง
แผนการท างานและเปิด
รายวิชา 
 

๗.๒ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหารูปแบบในการจัดท า
เนื้อหารายวิชา 
 

๗.๓ น าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ 
 

๗.๔ เผยแพร่รายวิชาเข้าสู่
ระบบ LMS 
 

๗.๕ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

๗.๖ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดข้ึน 
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๘. สื่อการเรียนการสอน  
มทร.พระนคร (MMD) 
 

๘.๑ นัดหมายผู้สอนเพ่ือวาง 
แผนการท างาน 
 

๘.๒ จัดเตรียมการผลิต 
 

๘.๓ ถ่ายท ารายการ/ท าโมชั่น
กราฟิก/ตัดต่อ 
 

๘.๔ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

๘.๕ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดข้ึน  
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กระบวนการท างาน ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ประเด็นความเสี่ยง 

การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
๑. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

- ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสารสนเทศ 
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้  

- ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
สารสนเทศถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือข้อมูลที่เป็นความลับถูก
เปิดเผย 

๒. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ใน
การปฏิบัติงาน 

- ผู้ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึง
โปรแกรมประยุกต์ของ
มหาวิทยาลัยได้ 

- โปรแกรมประยุกต์ถูกเข้าถึงโดย
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

๓. การเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอ่ืน
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

- การละเมิดลิขสิทธิ์การใช้
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมอ่ืนของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือโปรแกรมอ่ืนที่ผิดกฏหมายลง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔. การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

- ขาดข้อมูลในการจัดท าบัญชี
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาและบุคลากรไม่สามารถ
ใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยได้ 

๕. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ 

- ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพ้ืนที่
ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ถูกโจรกรรม 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศ
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าถูกบุกรุกล่วง
ละเมิด สูญหายก่อให้เกิดความ
เสียหายกระทบกับระบบเป็นวง
กว้าง 

๖. การส ารองข้อมูลสารสนเทศ - ไม่มีอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่
เพียงพอ  
- ไม่มีการท าส ารองข้อมูลที่เป็น
ระบบ 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะทางในการดูแลระบบการ
ส ารองข้อมูล 

- ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย 
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กระบวนการท างาน ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ประเด็นความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๗. ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเกิดขัดข้องทางเทคนิค 

- ระบบป้องกันไวรัสล้มเหลว - ระบบถูกโจมตีจาก
บุคคลภายนอก 

๘. การจัดท าเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

- ระบบป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว - Computer Server ถูกบุกรุก
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

๙. การเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ล่ม - ระบบเครือคอมพิวเตอร์ข่ายล่ม 
ไม่สามารถเชื่อมต่อ 

๑๐.การปฏิบัติงานปกติ - เกิดเพลิงไหม้  
- น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
- ภัยธรรมชาต ิ

- เกิดภัยพิบัติ ท าให้ระบบเครือข่าย
ได้รับความเสียหาย 

๑๑.การเรียน การปฏิบัติงาน - เกิดการจลาจล ประท้วง  
- เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง 

- ระบบเครือข่ายถูกขัดขวางจาก
การก่อการจลาจล หรือการ
ประท้วง 

๑๒.นักศึกษาเรียนออนไลน์ 100% - เกิดโรคระบาด  
- นโยบายเปลี่ยนแปลง 

- นักศึกษาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตที่บ้านในการเรียน
ออนไลน์   

๑๓.บุคลากรท างานจากบ้าน - เกิดโรคระบาด 
- รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

- บุคลากรไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตที่บ้านในการ
ท างานจากบ้าน 
- บุคลากรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจากบ้าน
ไม่ได้ 

๑๔.อาจารย์สอนนักศึกษาออนไลน์
จากบ้าน 

- เกิดโรคระบาด ห้ามประชาชน
ออกจากบ้าน 

- อาจารย์ใช้งานระบบการสอน
ออนไลน์ไม่เป็น 

การปฏิบัติตามนโยบายและการบริหาร 
๑๕. การท างานตามนโยบาย - ผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายการ

ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
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๑๖.การพัฒนาโปรแกรม - บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางด้านการเขียนโปรแกรมไม่
เพียงพอ 
- บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
เขียนโปรแกรมมีงานมากหลายด้าน 

- พัฒนาโปรแกรมเสร็จไม่ทันตามท่ี
มหาวิทยาลัยต้องการ 
 
 

การบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

๑๗. ก าหนดขอบเขตและนโยบาย
การให้บริการระบบเครือข่าย 
 

- ขาดหลักฐานสนับสนุนผลการ 
วิเคราะห์ และที่มาของ
แหล่งข้อมูลขาดข้อมูลเชิงลึก 
และขาดการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการระบบเครือข่าย 

การจัดประชุมไม่สะท้อนความ
จริงคลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์ ไม่ครอบคลุม
กิจกรรมและลักษณะการ 
ให้บริการระบบเครือข่าย 

๑๘. ส ารวจความต้องการทางด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 

-  มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แบบส ารวจ 

-  แบบส ารวจถามข้อมูลไม่ครบทุก 
แง่มุม 

แบบส ารวจหรือการส ารวจความ
ต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายมีผู้ตอบไม่มากพอ 
หรือ ค าตอบที่ได้ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 

๑๙. จัดท าข้อเสนอการแก้ปัญหา
และแนวทางเลือกการแก้ไข 

- มีความรู้และประสบการณ์ไม่
มากพอที่จะสร้างวิธีจัดการปัญหา
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น 
ที่จ าเป็นอย่างแท้จริง หรือ
จัดล าดับการแก้ปัญหาไม่มี
ประสิทธิภาพ 

๒๐. ด าเนินงานโครงการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 
 

-  มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และ
การด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การมอบหมายงาน
ระดับส านัก และระดับบุคคล 

ไม่สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ตามแผนงาน 
ระยะเวลา และเป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

๒๑. ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 
 

-  มีปัญหาการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายภายนอก 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

- ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
จ าเป็นต้องติดต่อกับเครือข่าย
ภายนอกได้ 

- ไม่สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
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๒๒. ประเมินความพึงพอใจ/
ประเมินตนเอง 
 

- คณะผู้ออกการแบบประเมิน
ขาดความเข้าใจในเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน 
- ไม่ได้จัดท าแผนการตรวจ
ประเมิน 

ขั้นตอนการตรวจประเมินขาด 
ประสิทธิภาพ ท าให้ผลที่ได้คาด
เคลื่อนจากความเป็นจริง 

๒๓. ทบทวนกระบวนการ 
 

แผนการทวนกระบวนการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

เกิดความผิดพลาดในการทบทวน
กระบวนการท าให้ไม่พบปัญหาที่
แท้จริง 

๒๔. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
 

คณะจัดท าขาดประสบการณ์ใน
การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

มีแนวปฏิบัติที่มีข้ันตอนไม่
ครบถ้วนหรือ ท าความเข้าใจได้
ยากส าหรับ 
ผู้ที่จะน าไปปฏิบัติตาม 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC) 
๒๕. นัดหมายผู้สอนเพ่ือวาง
แผนการท างาน 

- ผู้สอนไม่สามารถมาได้ 
- ผู้สอนมาแค่พูดคุยในเบื้องต้น
เท่านัน้ 

- ไม่สามารถจัดท าสื่อได้ 

๒๖. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
รูปแบบในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอน  

- ขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
ของการจัดท าสื่อการเรียนการสอน  

- ได้รับข้อมูลไม่ครบทั้งหมด 

- รูปแบบสื่อการเรียนการสอนไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- ไม่สามารถจัดท าสื่อให้ครบตาม
ก าหนดได้ 

๒๗. จัดเตรียมการผลิต - ขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน  

- สื่อการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ไม่
ถูกต้อง 

๒๘. ติดตามผลการด าเนินงาน  - ประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  - ผู้เข้าเรียนไม่ครบตามต้องการ 

๒๙. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น - ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบปกติได้ ท าให้เกิดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

- ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน 

การผลิตสื่อการเรียนการสอน Learning Management System (LMS) 
๓ ๐ . นั ด ห ม า ย ผู้ ส อ น เ พ่ื อ ว า ง
แผนการท างานและเปิดรายวิชา 

- เวลานัดหมายระหว่างผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบไม่ตรงกัน 
- อาจารย์ผู้สอนอยู่คนละวิทยาเขต 

- ไม่สามารถเปิดรายวิชาและ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้
ได้ 
- เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
สื่อสาร 
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๓๑.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
รูปแบบในการจัดท าเนื้อหารายวิชา 

- ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงาน LMS 
- มีข้อมูลไม่เพียงพอ ส าหรับการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนในบาง
รายวิชา 

- สื่อการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์ 
- ผู้เรียนได้รับข้อมูลจากสื่อการ
เรียนการสอนไม่ครบถ้วน 

๓๒. น าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ - คลังข้อมูลมีพ้ืนที่จ ากัด 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ ไม่รองรับกับระบบที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

- เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
- น าเนื้อหาเข้าสู่ระบบไม่ได้ 

๓๓. เผยแพร่รายวิชาเข้าสู่ระบบ 
LMS 

- เกิดปัญหาทางเทคนิคท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ 

- สร้างรายวิชาไม่ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- เนื้อหารายวิชาในระบบ ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 

๓๔. ติดตามผลการด าเนินงาน - ผู้ใช้ไม่ได้ยืนยันตัวตนกับระบบ
มหาวิทยาลัยฯ 
- ผู้สอนเกิดความสับสน ในรหัส
รายวิชา 

- ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
- ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนตาม
หลักสูตรที่เปิดสอนได้ 

๓๕. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น - ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบปกติได้ ท าให้เกิดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

- ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน 

การผลิตสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (MMD) 
๓๖. นัดหมายผู้สอนเพ่ือวาง 
แผนการท างาน 

- ผู้สอนไม่สามารถมาได้ 
 

- ไม่สามารถจัดท าสื่อได้ 

๓๗. จัดเตรียมการผลิต - เนื้อหาสื่อไม่น่าสนใจ 
- ระยะเวลาในการผลิตสื่อมีน้อย
เกินไป 

- สื่อการเรียนการสอนไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้มาก 

๓๘. ถ่ายท ารายการ/ท าโมชั่น
กราฟิก/ตัดต่อ 

- อุปกรณ์ในการท างานมีปัญหา 
- มีงานอ่ืนเข้ามาแทรกในระหว่าง
การท างาน 

- เกิดความล่าช้าในการผลิตสื่อการ
สอน 

๓๙. ติดตามผลการด าเนินงาน - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
- มีเนื้อหารายวิชาเยอะเกินไป 

- เนื้อหาเยอะท าให้ผู้เรียนไม่สนใจ
รายวิชานั้น 

๔๐. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น - ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบปกติได้ ท าให้เกิดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

- ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน 
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การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการพิจารณาค่าเหตุการณ์จาก ๒ มิติได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผล 
กระทบ (Impact) และเพ่ือให้การประเมินระดับความเสี่ยงมีความชัดเจน จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความ
เสี่ยงส าหรับการประเมินครั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) สรุปเกณฑ์การประเมินระดับ
ความเสี่ยงแต่ละประเด็นความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

 การประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ และผลการประเมินมีค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด ๒๕ คะแนน 
(Level of Risk) โดยการน าผลที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบ มาจัดท าแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment Martrix) 

Risk Assessment Matrix 
โอกาส (Likelihood) 

ต่ า (๑) ปานกลาง (๓) สูง (๕) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

สูง (๕) ๕ ๑๕ ๒๕ 
ปานกลาง (๓) ๓ ๙ ๑๕ 

ต่ า (๑) ๑ ๓ ๕ 

จาก Risk Assessment Martrix น ารายการความเสี่ยงแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงล าดับไว้ (Risk 
Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

 เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เป็นการให้ค่าความหมายของระดับความเสี่ยงของ สคช. เทียบกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงครั้ง ก าหนดเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงออกเป็น 
๕ ระดับ แต่ละระดับก าหนดแถบสี และความหมาย ดังนี้ 

ระดับความ
เสี่ยง 

แทนด้วยแถบสี ความหมาย/มาตรการจัดการ 

ต่ ามาก 

(๑-๓) 
สีเขียวเข้ม 

 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิม
เติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 

ต่ า 

(๕) 
สีเขียว 

 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดท าเอกสารมาตรฐาน
ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 

(๙) 
สีเหลือง 

 
ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

สูง 

(๑๕) 
สีส้ม 

 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดท าแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อ
ผลกระทบนั้นๆ 

สูงมาก 

(๒๕) 
สีแดง 

 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการท างานเพ่ือก าหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการ
ผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดข้ึน 
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หลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง จะมีการประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการในปัจจุบัน เพ่ือพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk) ก่อนการ
ควบคุมสามารถลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) หลังการควบคุมในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ได้แก่ โอกาส
และความสามารถในการปรับปรุง และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน - โอกาส/ความถี่ของการเกิดผลกระทบ 

โอกาส/ความถี่ 
ของการเกิดผลกระทบ   

 
๑ คะแนน 

 
๓ คะแนน 

 
๕ คะแนน 

โอกาสของการเกิดผล
กระทบ 

แทบไม่เคยเกิดผลกระทบ
นั้นๆ หรือมีโอกาสเกิดผล
กระทบนั้นๆ น้อยมาก 

มีโอกาสเกิดผลกระทบนั้นๆ 
บ้างเป็นครั้งคราว 

มีโอกาสเกิดผลกระทบนั้นๆ 
เป็นประจ า 

ความถี่ของการเกิดผล
กระทบ 

ยังไม่เคยเกิดผลกระทบ
นั้นๆ  หรือเคยเกิดขึ้น
ภายใน ๑ ปี 

เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ 
ภายใน ๖ เดือน 

เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ 
ภายในไตรมาส 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน - ความรุนแรงของผลกระทบ 

(ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของส่วนงาน) 

ผลกระทบด้านกลยุทธ์ ๑ คะแนน ๓ คะแนน ๕ คะแนน 
ผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของค่าเป้าหมาย 

ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของส่วนงาน 

มีแนวโน้มไม่บรรลุค่า
เป้าหมายของส่วนงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่บรรลุเป้าหมายของส่วน
งานตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

% ความส าเร็จของค่า
เป้าหมาย 

% ความส าเร็จไม่ต่ ากว่า 
๙๐%  ของคา่เป้าหมาย
ของส่วนงาน 

% ความส าเร็จไม่ต่ ากว่า 
๗๐%  ของค่าเป้าหมาย
ของส่วนงาน 

% ความส าเร็จต่ ากว่า 
๗๐% ของค่าเป้าหมายของ
ส่วนงาน 
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เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน - ความรุนแรงของผลกระทบด้านการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ความสามารถในการด าเนินงานตามขั้นตอนการท างาน) 

ผลกระทบด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๑ คะแนน ๓ คะแนน ๕ คะแนน 

ความสามารถในการแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ผลกระทบที่เกิดข้ึน
สามารถแก้ไขได้ภายใน
ส่วนงานเอง 

ผลกระทบที่เกิดข้ึน
จ าเป็นต้องจัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือแก้ไข*
คณะท างานไม่จ าเป็นต้องมี
ประกาศแต่งตั้ง 

ผลกระทบที่เกิดข้ึน
จ าเป็นต้องจัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือแก้ไข*
คณะท างานวิธีจ าเป็นต้องมี
ประกาศแต่งตั้ง 

ผลกระทบที่มีต่อระยะเวลา
ท างาน 

ส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินงานของกลุ่มงาน 

ส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินงานของส านัก 

ส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ 
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การระบุประเด็นปัญหาและประเมินความเสี่ยง 

 
ประเด็นปัญหา 

บริบท  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

โอ
กา

สเ
กิด

 

คว
าม

รุน
แร

ง 
ผล

รว
ม 

ระ
ดับ

คว
าม

สีย่
ง 

การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่
ค านึงถึงการใช้งานตามภารกิจ 
และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

  ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ
รั่วไหล ข้อมูลในระบบถูกแก้ไข เช่น
ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบุคลากร  

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๒. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

  ข้อมูลการบริหารระบบถูกแก้ไข ๓ ๕ ๑๕ สูง 

๓. การใช้งานโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอ่ืน 
ภายในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

  บุคลากรและมหาวิทยาลัยถูก
ฟ้องร้องกรณีใช้โปรแกรมระบบ
ปฏิบัติหรือโปรแกรมอ่ืนที่ผิด
กฏหมาย 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๔.การจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่
ครบถ้วน 

  นักศึกษาขาดเรียนออนไลน์ และ
บุคลากรท างานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๕. ไม่มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพ
ที่รัดกุม 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย และ
ข้อมูลสารสนเทศถูกบุกรุกท าลาย    
สูญหาย  

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๖. ขาดอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่
เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านการจัดท าระบบส ารอง
ข้อมูลที่ดี 

  ข้อมูลส าคัญสูญหายไม่สามารถเรียก
กลับคืนมาได้ 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๗. ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเกิดขัดข้องทางเทคนิค 

  การเรียนและการท างานหยุดชะงัก ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๘. Computer Server ถูกบุกรุก
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

  ข้อมูลหน้าเว็ปไซต์เกิดข้อผิดพลาด
อย่างร้ายแรง 
 

๓ ๕ ๑๕ สูง 
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ประเด็นปัญหา 
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๙.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ล่ม   ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ภายในและภายนอกได้ ท าให้การ
ท างานและการเรียนการสอน
หยุดชะงัก 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๑๐. เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือ ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์ 
อย่างรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ตามปกติ 

  ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติในพ้ืนที่เท่านั้นได้ 
เช่นการบ ารุ่งรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๑๑. เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือ ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์
รุนแรงส่งผลให้มีอุปกรณ์เสียหาย 

  อุปกรณ์ที่เสียหายมีความส าคัญและ
ไม่สามารถทดแทนด้วยอุปกรณ์อ่ืนได้
ในทันที 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๑๒.ระบบเครือข่ายถูกขัดขวาง
จากการก่อการจลาจล หรือการ
ประท้วง 

  นักศึกษา บุคลากร ไม่สามารถใช้งาน 
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ 
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเสียหาย 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๑๓.นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตที่บ้านในการ
เรียนออนไลน์   

  นักศึกษาไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ๓ ๕ ๑๕ สูง 

๑๔.บุคลากรไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน
การท างานจากบ้าน 

  บุคลากรไม่สามารถท างานได้ ท าให้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
หยุดชะงัก เกิดความเสียหาย 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๑๕.บุคลากรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตจากบ้านไม่ได้ 

  ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้ ท าให้
ปฏิบัติงานจากบ้านไม่ได้ 

๓ ๔ ๑๒ สูง 

๑๖.อาจารย์ใช้งานระบบการสอน
ออนไลน์ไม่เป็น 

  อาจารย์ไม่สอนนักศึกษาตาม
แผนการสอน 

๓ ๕ ๑๕ สูง 
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การปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารจัดการ 
๑๗. การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร 
การท างานขาดความต่อเนื่อง 
กระทบกับการด าเนิน
โครงการ  

  ถูกตัดงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ต่ า
มาก 

๑๘.พัฒนาโปรแกรมเสร็จไม่
ทันตามก าหนด 

  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องเกิดความล่าช้า
ตามไปด้วย  
ไม่มีข้อมูลให้มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ด าเนินงาน 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๑๙.สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุดประสบปัญหา
เสื่อมสภาพ บรรยากาศการ
เรียนรู้ คุณภาพอากาศภายใน 

 
 

 สุขภาพอนามัยทั้งของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการห้องสมุด 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๒๐.พบสัตว์ที่เป็นอันตราย 
และเชื้อโรคต่างๆ ในห้องสมุด 

 
 

 สุขภาพอนามัยทั้งของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการห้องสมุดปลวกท าลายหนังสือและ
ชั้นวางหนังสือมีร่องรอยของหนูบางจุดของ
ห้องสมุด 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

การด าเนินงานด้านกลยุทธ์ห้องสมุด 
๒๑.แผนกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ 

  ไม่เข้าใจในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การด าเนินงานห้องสมุดเพียงพอ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๒๒.การให้ความร่วมมือของ
นักศึกษา บุคลากรและ
อาจารย์ 

  การด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ๓ ๓ ต่ า 

๒๓.ก าหนดเป้าหมายใน
โครงการไม่ชัดเจน 

  ไม่มีการติดตามประเมินผล ๑ ๓ ๓ ต่ า 
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การด าเนินงานตามกระบวนการท างานหลักระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒๔.การจัดประชุมไม่สะท้อน
ความจริงคลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์ ไม่ครอบคลุม
กิจกรรมและลักษณะการ
ให้บริการระบบเครือข่าย 

  การวางแผนหรือก าหนดนโยบายผิดพลาด
กระทบกับกระบวนการอ่ืน 

๓ ๑ ๓ ต่ า
มาก 

๒๕. แบบส ารวจหรือการ
ส ารวจความต้องการทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมี
ผู้ตอบไม่มากพอ หรือ 
ค าตอบที่ได้ไม่ตรงกับความ
ต้องการ 

  การให้บริการเครือข่ายไม่ครอบคลุ่มหรือ 
ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

๓  ๕ ๑๕ สูง 

๒๖. การแก้ปัญหาไม่ตรง
ประเด็นที่จ าเป็นอย่างแท้จริง 
หรือจัดล าดับการแก้ปัญหาไม่
มีประสิทธิภาพ 

  มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหรือไม่
มีประสิทธิภาพ 

๓  ๑ ๓ ต่ า
มาก 

๒๗. ไม่สามารถติดตามผล
การด าเนินงานได้ตาม
แผนงาน ระยะเวลา และ
เป้าหมายการด าเนินงาน 

  กระบวนการล่าช้ากว่า 
ก าหนดกระทบกับ 
กระบวนการอ่ืน 

๓   ๑ ๓ ต่ า
มาก 

๒๘. ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
จ าเป็นต้องติดต่อกับ
เครือข่ายภายนอกได้  

  
 

ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กระทบกับ
กระบวนการอ่ืน 

๑   ๓ ๓  
ต่ า 

 ๒๙. ไม่สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

 ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กระทบกับ
กระบวนการอ่ืน 

๑   ๓  ๓  
ต่ า 

๓๐. ขั้นตอนการตรวจ
ประเมินขาดประสิทธิภาพ 
ท าให้ผลที่ได้คาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 

 
 

 ประสิทธิภาพในการตัดสิน 
ผลการประเมินลดลง 

๓ ๓ ๙  
ปาน 
กลาง 

๓๑. เกิดความผิดพลาดใน
การทบทวนกระบวนการท า
ให้ไม่พบปัญหาที่แท้จริง 

  
 

 ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงและท าให้ปัญหา
เดิมไม่ได้รับการแก้ไข 

๓ ๑ ๓ ต่ า
มาก 

๓๒. มีแนวปฏิบัติที่มีข้ันตอน
ไม่ครบถ้วนหรือ ท าความ
เข้าใจได้ยากส าหรับผู้ที่จะ
น าไปปฏิบัติตาม 

 
 

 ผู้ที่จะปฏิบัติตามไม่สามารถปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑  
ต่ า
มาก 
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การด าเนินงานตามกระบวนการท างานหลักห้องสมุด 
๓๓. บุคลากรยังขาดความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านงาน
บรรณารักษ์ 

 
 

 บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านห้องสมุดไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๔. ไม่สามารถน าแผนกล
ยุทธ์ห้องสมุดที่ก าหนดไว้ไปสู่
การปฏิบัติได้ 

 
 

 ขาดความร่วมมือจากนักศึกษาและอาจารย์ ๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๕. การด าเนินงานห้องสมุด
ล่าช้า 

 
 

 วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปรับ
ลดขั้นตอนการด าเนินงานลง 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๖. การปรับเปลี่ยนภาระใน
การปฏิบัติงานห้องสมุด 

 
 

 ภารกิจมีจ านวนมาก ๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๗. ราคาทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับห้องสมุดมี
อัตราสูงขึ้นท าให้จัดหาได้
จ านวนน้อยลง 

 
 

 สัดส่วนของทรัพยากรสารสนเทศจ านวน
น้อยลง 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๘. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานห้องสมุดเสื่อม
คุณภาพช ารุดเสียหาย 

 
 

 หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๓๙. ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 

 บางหลักสูตรไม่มีการใช้ทรัพยากรที่
ให้บริการ 
ขาดการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ทรัพยากร 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๔๐. แรงจูงใจและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานห้องสมุด 

 
 

 การไม่ให้ความส าคัญกับบางงาน ๑ ๓ ๓ ต่ า 

๔๑. ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศหรือระบบ
ห้องสมุดท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 โปรแกรมระบบสารสนเทศห้องสมุดขาด
ความมั่นคง 

๑ ๓ ๓ ต่ า 
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๔๒.หน่วยงานห้องสมุดไม่ได้
รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

 ขาดการประสานงาน 
ไม่เห็นความส าคัญของความร่วมมือ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๔๓.ใช้งบประมาณเกินกว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ความคลาดเคลื่อนในการตั้ง
งบประมาณ 

 
 

 มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ไว้ก่อนล่วงหน้า จึงส่งผลต่ออัตราแลกแป
ลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการจัดซื้อ
หนังสือ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC) 

๔๔.ผู้สอนไม่สามารถมาได้
และผู้สอนมาแค่พูดคุยใน
เบื้องต้นเท่านั้น 

   ท าให้ไม่สามารถจัดท าสื่อการสอนได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

๕ ๕ ๒๕ สูง
มาก 

๔๕.ขาดความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบของการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน MOOC และ
ได้รับข้อมูลไม่ครบทั้งหมด 

   รูปแบบสื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๔๖.ขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน 

   สื่อการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๔๗.ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การท าโมชั่นกราฟิก และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัด
ต่อมีน้อยเกินไป 

   เกิดความล่าช้าในการจัดท าสื่อ ๑ ๓ ๓ ต่ า
มาก 

๔๘.ประชาสัมพันธ์น้อย
เกินไป 

   ท าให้ผู้เข้าเรียนไม่ครบตามต้องการ ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๔๙.ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนแบบปกติได้ ท าให้
เกิดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

 

  ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ ท าให้มี
ปัญหาการเข้าเรียน 

๓ ๕ ๑๕ สูง 
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ด้านสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (MMD) 
๕๐.การนัดหมายผู้สอนในการ
ท างาน บางครั้งผู้สอนไม่สามารถ
มาได้ 

   ท าให้ไม่สามารถจัดท าสื่อได้ทันตาม
ระยะเวลาก าหนด 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๕๑.การผลิตสื่อเนื้อหาไม่มีความมี
น่าสนใจ  

   ท าให้สื่อการเรียนการสอนไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้มาก 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๕๒.ด้านอุปกรณ์ในการท างานมี
ปัญหา 

   ท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิตสื่อการ
สอน 

๑ ๓ ๓ ต่ า
มาก 

๕๓.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
และมีเนื้อหารายวิชาเยอะเกินไป 

 
  

มีเนื้อหาเยอะ ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจ
รายวิชานั้น 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

๕๔.ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติได ้ท าให้เกิดการ
เรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

 
  

ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ ท า
ให้มีปัญหาการเข้าเรียน 

๓ ๕ ๑๕ สูง 

ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (LMS) 
๕๕. การนัดหมายระหว่างผู้สอน
และผู้ดูแลระบบไม่ตรงกัน
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนอยู่คนละ
วิทยาเขตกับผู้ดูแลระบบ 

   ท าให้ไม่สามารถเปิดรายวิชาและ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ได้
และเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
สื่อสาร 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๕๖. มีข้อมูลไม่เพียงพอ ส าหรับ
การจัดท าสื่อการเรียนการสอนใน
บางรายวิชา 

   สื่อการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์และท า
ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลจากสื่อการเรียน
การสอนไม่ครบถ้วน 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๕๗. คลังข้อมูลมีพ้ืนที่จ ากัดและ
อุปกรณ์ที่ใช้ ไม่รองรับกับระบบที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

   ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
และน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบไม่ได้ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๕๘.ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้

   ท าให้สร้างรายวิชาไม่ส าเร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เนื้อหารายวิชาในระบบ ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

๕๙. ผู้ใช้งานไม่ได้ยืนยันตัวตนกับ
ระบบมหาวิทยาลัยฯและผู้สอน
เกิดความสับสน ในรหัสรายวิชา 

   ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
และผู้ เรียนไม่สามารถเข้าเรียนตาม
หลักสูตรที่เปิดสอนได้ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

๖๐. ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติได้ ท าให้เกิดการ
เรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น 

   ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ ท า
ให้มีปัญหาการเข้าเรียน 

๓ ๕ ๑๕ สูง 
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ประเด็นความเสี่ยงท่ีได้ท าการบ่งช้ี ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงทั้ง ๘ ประเภทข้างต้น 

สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงได้ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก รวม 
๑. การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ๔ ๑ ๑  ๖ 

๒. การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- ๖ ๒ ๒ ๑ ๑๑ 

๓. การปฏิบัติตามนโยบายและการบริหาร - ๑ - ๒ ๑ ๔ 

๔. การจัดการระบบบริการคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

- ๑ ๑ ๔ ๓ ๙ 

๕. ด้านการปฏิบัติงานหลักด้านห้องสมุด - - - - ๑๔ ๑๔ 

๖. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) ๒ - ๓ - ๑ ๖ 

๗. การเรียนการสอน (LMS) - ๓ ๑ - ๑ ๕ 

๘. สื่อการเรียนการสอน  
มทร.พระนคร (MMD) 

- ๓ ๑ - ๑ ๕ 

รวม ๒ ๑๘ ๙ ๙ ๒๒ ๖๐ 
 
 

 โอกาส (Likelihood) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

 ๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๘, ๒๕, ๔๙, ๕๐, ๕๓, 

๕๔, ๖๐ 

 
๔๔ 

๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๒, ๒๓, ๒๘, ๒๙, ๓๓, ๓๔, ๓๕, 
๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๔, 

๔๒, ๔๓, ๔๗, ๕๒, ๕๗, ๕๘ 

 
๕, ๗, ๓๐, ๔๕, ๔๖, ๔๘, ๕๑, 

๕๕, ๕๖, ๕๙ 

 

 
๑๗, ๓๒ 

 

 
๒๔, ๒๖, ๒๗, ๓๑ 
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การจัดการความเสี่ยง เป็นการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยง แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการ

จัดการความเสี่ยงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการไม่เริ่มหรือด าเนินการต่อในกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง การรับความเสี่ยงหรือเพ่ิมความเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจการขจัดแหล่งความเสี่ยงออกไป การ
เปลี่ยนโอกาส การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง การแบ่งความเสี่ยงกับหน่วยงานอ่ืนและการรับความเสี่ยงไว้โดยแจ้งให้ผู้ตัดสินใจ
รับทราบ 

๑. เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ 
ประเด็น ได้แก่ การก าหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาลกระบวนการท างาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยรายงานแผนและผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร 

โดยในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) นั้น การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการพิจารณาคัดเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกที่คาดว่าจะสามารถท าให้โอกาสหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่สามารถหลีกเลี่ยง 
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ลดขอบเขตการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น ก าหนดระดับ
ผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง 

 การลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างาน
ใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบ และ
โอกาสเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ เป็นต้น 

 การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบโดยการโอน
หรือกระจายความเสี่ยงหรือกิจกรรมไปให้ผู้อ่ืนด าเนินการ การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการ 
ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท างานบางส่วนแทน การ
ท าส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด 

๒. การน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยระบุวิธีการที่ใช้ องค์ประกอบในการบริหาร และทรัพยากรที่ใช้ใน
ก ารบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงาน การปฏิบัติ การมอบหมายความรับผิดชอบ และระยะเวลาของ
กิจกรรมต่าง ๆ 
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การจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง การ
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตค.-มีค. 

 
เมย.-กย 

การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ข้อมูลสารสนเทศถูก
เข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

ลดความ
เสี่ยง 

-มีกระบวนการตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้งานที่ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และเหมาะสมก่อนการ
เข้าใช้งาน 
-จ ากัดเวลาการในการเชื่อมต่อ
ระบบเมื่อไม่มีการใช้งานระยะเวลา
หนึ่ง 

สวส. หัวหน้า
หน่วยงาน
ทุกหน่วย 

√ √ 

๒. โปรแกรมประยุกต์ถูก
เข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 

ลดความ
เสี่ยง 

- การก าหนดสิทธิการเข้าถึง
โปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/
สถาบัน/ส านัก/คณะ 

สวส. หัวหน้า
หน่วยงาน
ทุกหน่วย 

√ √ 

๓. บุคลากรหรือ
มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการหรือ
โปรแกรมอ่ืนที่ผิดกฏหมาย 

ลดความ
เสี่ยง 

-จัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือโปรแกรมอ่ืนที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไว้บริการบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ทั่วถึง 

สวส. หัวหน้า
หน่วยงาน
ทุกหน่วย 

√ √ 

๔. นักศึกษาและบุคลากรไม่
สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

-ส ารวจข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วน 
ส าหรับบุคลากรก าหนดแนว
ทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่
ชัดเจน 

สวส. 
 

สวท. กบ. √ √ 

๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย และข้อมูล
สารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่มี
ค่าถูกบุกรุกล่วงละเมิด อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
กระทบกับระบบเป็นวงกว้าง 

ลดความ
เสี่ยง 

-แบ่งพ้ืนที่ตามล าดับชั้นการเข้าถึง 
ก าหนดสิทธิ์การเข้าพ้ืนที่ ก าหนด
มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพ้ืนที่ 
จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้เข้าพ้ืนที่ 

สวส.  √ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การ
ตอบสนอง 
ความเส่ียง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตค.-มีค. 

 
เมย.-กย 

๖. ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย ลดความ
เสี่ยง 

-จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือท าการ
ส ารองข้อมูล  
-ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการท า
ส ารองข้อมูล 
-มอบหมายและฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เพ่ือการจัดท าระบบส ารอง
ข้อมูลให้เป็นไปตามแผน 

สวส.  √ √ 

การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๗. ระบบถูกโจมตีจาก
บุคคลภายนอก 

ลดความ
เสี่ยง 

จ ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่าย เพ่ือป้องกันไวรัส
แพร่กระจาย และด าเนินการก าจัด
ไวรัสพร้อมวางระบบป้องกัน 

สวส. ผู้ใช้งาน
ระบบทุก

คน 

√ √ 

๘. Computer Server ถูก
บุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

ลดความ
เสี่ยง 

ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิด
ช่องโหว่ต่างๆที่ท าให้ผู้บุกรุกเข้ามา
ได้ 

สวส. ผู้ใช้งาน
ระบบทุกคน 

√ √ 

๙.ระบบเครือคอมพิวเตอร์
เครือข่ายล่ม ไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

วิเคราะห์หาจุดที่เกิดปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไข 

สวส.  √ √ 

๑๐. เกิดไฟไหม้ น้ าท่วม ภัย
พิบัติ ท าให้ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ได้รับความเสียหาย 

ลดความ
เสี่ยง 

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างรีบด่วน 
ด าเนินการจัดซ่อม หาอุปกรณ์
ทดแทน 

สวส.  √ √ 

๑๑.ระบบเครือข่ายถูก
ขัดขวางจากการก่อการ
จลาจล หรือการประท้วง 

ลดความ
เสี่ยง 

ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานของระบบ
และแก้ไขปัญหา หากเข้าพ้ืนที่ได้
ประสานขอความช่วยเหลือจาก
ต ารวจกรณีเสียเคเบิลถูกตัดขาด 
และด าเนินการซ่อมแซม 

สวส.  √ √ 

๑๒. นักศึกษาไม่มี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ที่บ้านในการเรียนออนไลน์   

ลดความ
เสี่ยง 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูก
ให้แก่นักศึกษาสามารถซื้อแบบ
ผ่อนได้ และติดต่อบริษัท
อินเตอร์เน็ตขอโปรโมชั่นพิเศษ
ให้แก่นักศึกษา 

มทร. 
พระนคร 

สวส./
คณะ 

√ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

๑๓.บุคลากรไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตที่บ้านในการ
ท างานจากบ้าน 

ลดความ
เสี่ยง 

อนุญาตให้บุคลากรขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไป
ท างานที่บ้านได้ ส่วนอินเตอร์ให้
บุคลากรจัดหาเอง 

หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

หน่วยงานต้น
สังกัด 

√ √ 

๑๔. บุคลากรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตจากบ้านไม่ได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้ ท า
ให้ปฏิบัติงานจากบ้านไม่ได้ 

สวส. หน่วยงานต้น
สังกัด 

√ √ 

๑๕.อาจารย์ใช้งานระบบ
การสอนออนไลน์ไม่เป็น 

ลดความ
เสี่ยง 

-จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการ
สอนออนไลน์ 
-จัดท า VDO สอนการใช้งานระบบ
การสอนออนไลน์ 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยให้แนะน า
ปรึกษา แก้ปัญหาการใช้งานระบบ
การสอนออนไลน์ แบบทางไกล 

สวส. หน่วยงานต้น
สังกัด 

√ √ 

ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 
๑๕.การด าเนินงานการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ไม่ต่อเนื่อง ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแผน
ระยะยาว เมื่อเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็
ยังคงท าตามแผน 

สวส.  √ √ 

๑๖.พัฒนาโปรแกรมเสร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 

ลดความ
เสี่ยง 

-เพ่ิมต าแหน่งพนักงานเพ่ือบรรจุ
พนักงานที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางด้านการพัฒนาโปรแกรม 
- รับบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านเขียนโปรแกรมให้มาก
ขึ้นเพียงพอกับปริมาณงาน 
-จ้างบริษัทพัฒนาโปรแกรมขนาด
ใหญ ่
-สร้างขวัญก าลังใจค่าตอบแทนให้
บุคลากรด้านเขียนโปรแกรมให้
ทัดเทียมกับบริษัท 

สวส. กบ. √ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

กระบวนการท างานหลักด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

๑๗.การวางแผนหรือ
ก าหนดนโยบายผิดพลาด
กระทบกับกระบวนการอ่ืน 

ลดความ
เสี่ยง 

รวบรวม ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย ประเทศและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

สวส.  √ √ 

๑๘.การให้บริการเครือข่าย
ไม่ครอบคลุ่มหรือ ใช้งานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ลดความ
เสี่ยง 

ท าแผนในการประชาสัมพันธ์ 
และปรับแก้แบบส ารวจความ
ต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

สวส.  √ √ 

๑๙.มีแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด
หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

ลดความ
เสี่ยง 

ท าแผนจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเพ่ิม 
ความรู้ ทักษา และประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา 

สวส.  √ √ 

๒๐.กระบวนการล่าช้ากว่า
ก าหนดกระทบกับ
กระบวนการอ่ืน 

ลดความ
เสี่ยง 

ประชุมติดตามงานภายในเพ่ือ
เสนอแผนการปฏิบัติงานฯ  

สวส.  √ √ 

๒๑.ไม่สามารถปฏิบัติงานที 

จ าเป็นต้องติดต่อกับ
เครือข่ายภายนอกได้กระทบ
กับกระบวนการอ่ืน 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนการเช่าลิงค์ส ารองเพื่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก 

สวส.  √ √ 

๒๒.ไม่สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนบริหารจัดการและดูแล
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

สวส.  √ √ 

๒๓.ประสิทธิภาพในการ
ตัดสินผลการประเมินลดลง 

ลดความ
เสี่ยง 

ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินและวางแผนการ
ประเมิน 

สวส.  √ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

๒๔.เกิดความผิดพลาดใน
การทบทวนกระบวนการ
ท าให้ไม่พบปัญหาที่
แท้จริง 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนการประเมิน
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
และทบทวนเป็นระยะ 

สวส.  √ √ 

๒๕.มีแนวปฏิบัติที่มี
ขั้นตอนไม่ครบถ้วนหรือ 
ท าความเข้าใจได้ยาก
ส าหรับผู้ที่จะน าไปปฏิบัติ 

ลดความ
เสี่ยง 

ศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี และ
ฝึกซ้อมท าแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ระยะ 

สวส.  √ √ 

๒๖.ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ที่มีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติในพ้ืนที่เท่านั้นได้ 
เช่นการบ ารุ่งรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

หาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษา
ช่วงเวลาที่อุปกรณ์สามารถ
ท างานได้โดยไม่ต้องมีการ
บ ารุงรักษา รวมถึงข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของอะไหล่ส ารองที่
อาจจะเสียหายได้หากขาดการ
บ ารุงรักษาเป็นช่วงเวลานาน 

สวส.  √ √ 

๒๗.อุปกรณ์ท่ีเสียหายมี
ความส าคัญและไม่
สามารถทดแทนด้วย
อุปกรณ์อ่ืนได้ในทันที 

ลดความ
เสี่ยง/ 

ยอมรับ
ความเสี่ยง 

วางแผนการใช้อุปกรณ์ส ารอง
ที่สามารถท างานแทนกันได้
โดยอัตโนมัติ และมีการ
ฝึกซ้อมเพ่ือหาเวลาที่แน่นอน
ในการรอการแก้ปัญหาเพ่ือ
แจ้งหน่วยงานอื่นทราบกรณีที่
ความเสี่ยงเกิดขึ้น 

สวส.   √ √ 

กระบวนการท างานหลักด้านงานห้องสมุด 

๒๘.แผนกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ท าให้
ไม่สามารถน าไปใช้ได้ใน
การปฏิบัติ 

ลดความ
เสี่ยง 

ท าความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

สวส.  √ √ 

๒๙.ขาดความร่วมมือจาก
นักศึกษา บุคลากรและ
อาจารย์ 

ลดความ
เสี่ยง 

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ/
หลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

สวส. คณะ √ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตค.-มีค. เมย.-กย 

๓๐.เป้าหมายการด าเนิน
โครงการไม่ชัดเจน 

ลดความ
เสี่ยง 

ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สวส.  √ √ 

๓๑.ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านของบุคลากร 

ลดความ
เสี่ยง 

บุคลากรพัฒนาตนเอง สวส.  √ √ 

๓๒.ไม่สามารถน าแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

การปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

สวส.  √ √ 

๓๓.การด าเนินงานล่าช้า ลดความ
เสี่ยง 

ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้งาน
เสร็จเร็วขึ้น 

สวส.  √ √ 

๓๔.การปรับเปลี่ยนภาระ
ในการปฏิบัติงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

มอบหมายภาระงานตามความ
เหมาะสม 

สวส.  √ √ 

๓๕.ราคาทรัพยากร
สารสนเทศมีอัตราสูงขึ้นท า
ให้จัดหาได้จ านวนน้อยลง 

ลดความ
เสี่ยง 

มีการติดตามราคาจากร้านค้า สวส. กค. √ √ 

๓๖.เครื่องมือ / วัสดุ
อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานเสื่อม
คุณภาพช ารุดเสียหาย 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนการจัดซื้อเครื่องมือ/
วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 

สวส. กค. √ √ 

๓๗.ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ลดความ
เสี่ยง 

มีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากร
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

สวส. คณะ √ √ 

๓๘.แรงจูงใจและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

ท าความเข้าใจความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

สวส.  √ √ 

๓๙.ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศหรือระบบ
ห้องสมุดท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ลดความ
เสี่ยง 

การแก้ไขอย่างรวดเร็ว สวส.  √ √ 

๔๐.ความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ลดความ
เสี่ยง 

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ/
หลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

สวส. ทุก
หน่วยงาน 

√ √ 

๔๑.ใช้งบประมาณเกินกว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ความคลาดเคลื่อนในการตั้ง
งบประมาณ 

ลดความ
เสี่ยง 

ด าเนินการตามงบประมาณที่
ได้รับ 

สวส. กค. √ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

๔๒.ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนที่
ซับซ้อนใช้เวลาในการ
ด าเนินงานนาน 

ลดความ
เสี่ยง 

มีการติดตามผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ 

สวส. กค. √ √ 

๔๓.การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบห้องสมุด 

ลดความ
เสี่ยง 

จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด
อย่างเป็นรูปธรรม 

สวส.  √ √ 

๔๔.การละเมิดลิขสิทธิ์ ลดความ
เสี่ยง 

ศึกษารายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์ สวส.  √ √ 

๔๕.สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุดประสบปัญหา
เสื่อมสภาพ บรรยากาศการ
เรียนรู้ คุณภาพอากาศ
ภายใน 

ลดความ
เสี่ยง 

มีการแก้ไขและจัดการ สวส.  √ √ 

๔๖.พบสัตว์ที่เป็นอันตราย 
และเชื้อโรคต่างๆ (ปลวก 
หนู) 

ลดความ
เสี่ยง 

มีการแก้ไขและจัดการ สวส.  √ √ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC) 

๔๗.ไม่สามารถจัดท าสื่อการ
สอนไดต้ามเวลาที่ก าหนด 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การนัดผู้สอนท าความเข้าใจใน
การจัดท าสื่อการสอนล่วงหน้า 

สวส คณะ 
√ √ 

๔๘.รูปแบบสื่อการเรียน
การสอนไม่ เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยรูปแบบและเนื้อหาใน
การจัดท าสื่อกับผู้สอนให้ชัดเจน 

สวส คณะ 
√ √ 

๔๙.สื่อการเรียนการสอนมี
เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การตรวจเช็คกับผู้สอนในการส่ง
เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน 

สวส คณะ 
√ √ 

๕๐.เกิดความล่าช้าในการ
จัดท าสื่อ 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดผลกระทบด้วยการจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับการตัดต่อให้
เพียงพอ 

สวส คณะ 
√ √ 

๕๑.ท าให้ผู้เข้าเรียนไม่ครบ
ตามต้องการ 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

สวส คณะ 
√ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

๕๒. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่
เข้าใจระบบ ท าให้มีปัญหา
การเข้าเรียน 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ MOOC 

สวส คณะ 
√ √ 

การเรียนการสอน Learning Management System (LMS) 
๕๓.ไม่สามารถเปิดรายวิชา
และปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ได้และเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสื่อสาร 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ 

สวส คณะ 

√ √ 

๕๔.สื่อการเรียนการสอนไม่
สมบูรณ์และท าให้ผู้ เรียน
ได้รับข้อมูลจากสื่อการเรียน
การสอนไม่ครบถ้วน 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยในด้านเนื้อหาในการ
จัดท าสื่อกับผู้สอนให้ชัดเจน 

สวส คณะ 

√ √ 

๕๕.เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานและน าเนื้อหา
เข้าสู่ระบบไม่ได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดผลกระทบด้วยการตรวจเช็ค
ระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สวส คณะ 

√ √ 

๕๖.ท าให้สร้างรายวิชาไม่
ส า เ ร็ จตามระยะ เวลาที่
ก าหนด เนื้อหารายวิชาใน
ระบบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และสมบูรณ ์

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การติดตามเนื้อหารายวิชาจาก
ผู้สอน เนื้อหา ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ 

สวส คณะ 

√ √ 

๕๗.ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้
งานระบบได้ และผู้เรียนไม่
ส า ม า ร ถ เ ข้ า เ รี ย น ต า ม
หลักสูตรที่เปิดสอนได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การตรวจเช็ครหัสผ่านถูกต้อง
หรือไม่จากผู้ดูแลระบบ 

สวส คณะ 

√ √ 

๕๘. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่
เข้าใจระบบ ท าให้มีปัญหา
การเข้าเรียน 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ ความเข้ า ใจ ใน
ระบบ LMS 

สวส คณะ 
√ √ 

การผลิตสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (MMD) 
๕๙. ท าให้ไม่สามารถจัดท า
สื่ อได้ทันตามระยะเวลา
ก าหนด 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การท าความเข้าใจกับผู้สอนการ
จัดท าสื่อการสอนล่วงหน้า 

สวส คณะ 
√ √ 

๖๐. ท าให้สื่อการเรียนการ
สอนไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจได้มาก 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยท าความเข้าใจรูปแบบ
การเรียนการสอนให้มีความสนใจ 

สวส คณะ 
√ √ 
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ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตค.-มีค. เมย.-กย 

๖๑. ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การผลิตสื่อการสอน 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดผลกระทบด้วยการจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับการตัดต่อให้
เพียงพอ 

สวส คณะ 
√ √ 

๖๒. มีเนื้อหาเยอะ ท าให้
ผู้เรียนไม่สนใจรายวิชานั้น 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การลดเนื้อหาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบที่น่าสนใจ 

สวส คณะ 
√ √ 

๖๓. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่
เข้าใจระบบ ท าให้มีปัญหา
การเข้าเรียน 

ลดความ
เสี่ยง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจในสื่อ
การเรียนการสอน 

สวส คณะ 
√ √ 
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แผนการจัดการความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
๑.ข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาต 

-มีกระบวนการตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้งานที่ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และเหมาะสมก่อนการ
เข้าใช้งาน 
-จ ากัดเวลาการเชื่อมต่อระบบเมื่อ
ไม่มีการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง 

-พัฒนาระบบตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนของก่อนการเข้าใช้งานระบบ
ทุกระบบ 
 
-พัฒนาระบบให้ตัดเวลาการ
เชื่อมต่อระบบภายในเวลาที่
ก าหนด 

๒. โปรแกรมประยุกต์ถูกเข้าถึงโดย
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
ระบบ 

-การก าหนดสิทธิการเข้าถึง
โปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/
สถาบัน/ส านัก/คณะ 

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้หัวหน้าหน่วยงาน
ต้นสังกัด ส่งชื่อยืนยันตัวบุคคลที่จะ
ให้สิทธิการเข้าถึงโปรแกรม
ประยุกต์นั้น ๆ  

๓. บุคลากรใช้ระบบปฏิบัติการหรือ
โปรแกรมอ่ืนที่ผิดกฏหมายติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

-จัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือโปรแกรมอ่ืนที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไว้บริการบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ทั่วถึง 

ประชุมหรือจัดท าเอกสารเผยแพร่
การขอใช้งานระบบปฏิบัติการที่
ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 

๔. นักศึกษาและบุคลากรไม่
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยได้ 

-ส ารวจข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วน 
ส าหรับบุคลากรก าหนดแนว
ทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ชัดเจน 

กรณีนักศึกษาประสานงานกับ 
สวท.ให้ส่งข้อมูลนักศึกษาให้
ครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียน กรณี
บุคลากรประสานงานกับกอง
บริหารงานบุคคล และจัดท า
เอกสารแจกให้บุคลากรบรรจุใหม่
ทุกคนให้สามารถลงทะเบียนรับ 
Account ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 

๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศ
เป็นทรัพยส์ินที่มีค่าถูกบุกรุกล่วง
ละเมิดท าลายได้รับความเสียหาย 

-แบ่งพ้ืนที่ตามล าดับชั้นการเข้าถึง 
ก าหนดสิทธิ์การเข้าพ้ืนที่ ก าหนด
มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพ้ืนที่ 
จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้เข้าพ้ืนที่ 

วางแนวปฏิบัติในการเข้าพ้ืนที่ที่
รัดกุม  
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

๖. ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย -จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือท าการ
ส ารองข้อมูล  
-ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ท าส ารองข้อมูล 
-ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพ่ือ
การจัดท าระบบส ารองข้อมูลให้
เป็นไปตามแผน 

จัดท าแผนส ารองข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๑. ระบบถูกโจมตีจาก
บุคคลภายนอก 

จ ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่าย เพ่ือป้องกันไวรัส
แพร่กระจายและด าเนินการก าจัด
ไวรัสพร้อมวางระบบป้องกัน 

วิเคราะหห์าสาเหตุและผลกระทบที่
เกิดจากไวรัสที่ระบาด  ด าเนินการ
ป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้ง
การระบาดของไวรัส ตรวจสอบ
และติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและ
ด าเนินการแก้ไข วางระบบป้องกัน
ไวรัสที่รัดกุมเข้มข้นขึ้น 

๒. Computer Server ถูกบุกรุก
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก  ปิด
ช่องโหว่ต่างๆ ที่ท าให้ผู้บุกรุกเข้ามา
ได้ 

วิเคราะห์หาสาเหตุการเข้ามาใน
ระบบและผลของความเสียหายที่
เกิดข้ึน โดยตรวจสอบจาก log 
และตรวจสอบจากการตั้งค่าของ 
Firewall  
 

๓.ระบบเครือคอมพิวเตอร์ข่ายล่ม 
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 

วิเคราะห์หาจุดที่เกิดปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไข หากขาดในชุด
เชื่อมต่อภายนอกมหาวิทยาลัย 
ติดต่อประสานงานกับ Uninet 
ด าเนินการแก้ไข  

วิเคราะห์หาจุดที่เกิดปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไข ตรวจสอบ และท า
การบ ารุงรักษาระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 

๔. เกิดไฟไหม้ ท าให้ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับ
ความเสียหาย 

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างรีบด่วน 
ด าเนินการจัดซ่อม หาอุปกรณ์
ทดแทน 

ออกแบบติดตั้งระบบตรวจจับไฟ 
และ/หรือ ระบบดับไฟอัตโนมัติ 
อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิง
และการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  ออกแบบติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
ที่สูงจากระดับน้ า และมีระบบ
ป้องกันน้ ารั่วจากด้านบนด้วย 
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

๕. ระบบเครือข่ายถูกขัดขวางจาก
การก่อการจลาจล หรือการ
ประท้วง 

ตรวจสอบการท างานของระบบ
และแก้ไขปัญหา หากเข้าพ้ืนที่ได้
ประสานขอความช่วยเหลือจาก
ต ารวจกรณีเสียเคเบิลถูกตัดขาด 
และด าเนินการซ่อมแซม 

วางระบบสายเคเบิลให้สูง หรือให้
อยู่ในที่ไม่สามารถจับต้องได้ง่าย 
ตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ที่ช ารุด
เสียหาย และด าเนินการซ่อมแซม
อย่างรีบด่วน 

๖. นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตที่บ้านในการเรียน
ออนไลน์   

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูก
ให้แก่นักศึกษาสามารถซื้อแบบ
ผ่อนได้ และติดต่อบริษัท
อินเตอร์เน็ตขอโปรโมชั่นพิเศษ
ให้แก่นักศึกษา 

วางแผนหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาซื้อในราคาถูกและ
สามารถผ่อนช าระรวมไปใน
ค่าลงทะเบียนเรียน พร้อม
โปรโมชั่น Internet ราคาถูกตลอด
การศึกษาออนไลน์  

๗.บุคลากรไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตที่บ้านในการ
ท างานจากบ้าน 

อนุญาตให้บุคลากรขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไป
ท างานที่บ้านได้ ส่วนอินเตอร์ให้
บุคลากรจัดหาเอง 

ปรับเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุคส าหรับบริการนักศึกษาและ
บุคลากร มีระบบช่วยเหลือในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในราคา
ยุติธรรม พร้อมโปรโมชั่น
อินเตอร์เน็ต ให้แก่บุคลากร 

๘. บุคลากรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ
อินเตอรเ์น็ตจากบ้านไม่ได้ 

จัดให้มีผู้ช านาญการคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แก้ไขแบบ
ปัญหาแบบทางไกล 
ให้เจ้าหน้าที่เทคนิค ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานก่อนน า
เครื่องไปใช้งานที่บ้าน 

ฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ทางให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า
ปรึกษา แก้ไขปัญหา แบบทางไกล
ออนไลน์ 
 

กระบวนการท างานหลักด้านระบบบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๙.การจัดประชุมไม่สะท้อนความ
จริงคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ 
ไม่ครอบคลุมกิจกรรมและลักษณะ
การให้บริการระบบเครือข่าย 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงด้วยการ
รวบรวม ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย ประเทศและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

จัดฝึกอบรมหรือประชุมเพ่ือศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
ประเทศและทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบบริการ
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

๑๐.แบบส ารวจหรือการส ารวจ
ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายมีผู้ตอบไม่มากพอ 
หรือ ค าตอบที่ได้ไม่ตรงกับความ
ต้องการ 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยท า
แผนในการประชาสัมพันธ์ และ
ปรับแก้แบบส ารวจความต้องการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ประชุมเพ่ือวางแผนการ ศึกษา
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการ
ส ารวจช่วงเวลา และออกแบบ
วิธีการส ารวจรวมถึงแบบส ารวจที่
เหมาะสม 
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 
๑๑.การแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นที่
จ าเป็นอย่างแท้จริง หรือจัดล าดับ
การแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยท า
แผนจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเพ่ิม 
ความรู้ ทักษา และประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา 

ประชุมเพ่ือวางแผนและเตรียม
เนื้อหาเพ่ือท าการฝึกซ้อมแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และแบ่งปันความรู้
ระหว่างกันผ่านช่องทางต่างๆ 

๑๒.ไม่สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ตามแผนงาน 
ระยะเวลา และเป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดย
ประชุมติดตามงานภายในเพ่ือ
เสนอแผนการ ปฏิบัติงานฯ 

ประชุมเพ่ือวางแผนการติดตาม
งานภายใน และแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดท า
ตารางเวลาในการทบทวนแผน
เป็นระยะ 

๑๓.ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
จ าเป็นต้องติดต่อกับเครือข่าย
ภายนอกได้ 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยจัดท า
แผนการเช่าลิงค์ส ารองเพื่อเชื่อมต่อ
เครือข่ายภายนอก 

ประชุมเพ่ือหาข้อมูลของผู้ให้เช่า
ลิงค์ และด าเนินการขออนุมัติเช่า
ลิงค์ส ารอง 

๑๔.ไม่สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยจัดท า
แผนบริหารจัดการและดูแลเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

ประชุมเพ่ือวางแผนบริหารจัดการ
และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์  

๑๕.ขั้นตอนการตรวจประเมินขาด 
ประสิทธิภาพ ท าให้ผลที่ได้ 
คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดย
ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การประเมิน 
และวางแผนการประเมิน 

ประชุมเพ่ือศึกษาข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมิน และวางแผนการ
ประเมิน 

๑๖.เกิดความผิดพลาดในการ
ทบทวนกระบวนการท าให้ไม่พบ
ปัญหาที่แท้จริง 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยจัดท า
แผนการประเมินกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ และทบทวนเป็น
ระยะ 

ประชุมเพ่ือวางแผนการทบทวน
กระบวนการ และก าหนด
ระยะเวลาในการทบทวนเป็น
ระยะ 

๑๗.มีแนวปฏิบัติที่มีข้ันตอนไม่
ครบถ้วนหรือ ท าความเข้าใจได้
ยากส าหรับผู้ที่จะน าไปปฏิบัติตาม 

ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยศึกษา
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี และฝึกซ้อม
ท าแนวปฏิบัติที่ดีเป็นระยะ 

ฝึกอบรมหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อศึกษาข้อมูล และ
วางแผนการฝึกซ้อมท าแนวปฏิบัติ
ทีดี่ 

๑๘.ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติในพ้ืนที่เท่านั้นได้ 
เช่นการบ ารุ่งรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง 

หาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษา
ช่วงเวลาที่อุปกรณ์สามารถท างาน
ได้โดยไม่ต้องมีการบ ารุงรักษา 
รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายของอะไหล่
ส ารองที่อาจจะเสียหายได้หาก
ขาดการบ ารุงรักษาเป็นช่วง
เวลานาน 

ประชุมเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายหน้าที่ในการห้าข้อมูล 
การค านวนระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องเข้าไปสถานที่
ปฏิบัติงานก่อนมีอุปกรณ์เสียหาย 
และค้นหาข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์ที่อาจจะเสียหายได้หาก
ไม่มีการดูแลต่อเนื่องเป็น
เวลานาน เพ่ือเตรียมข้อมูลไว้
เสนอจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 
๑๙. อุปกรณ์ท่ีเสียหายมี
ความส าคัญและไม่สามารถ
ทดแทนด้วยอุปกรณ์อ่ืนได้ในทันที 

วางแผนการใช้อุปกรณ์ส ารองที่
สามารถท างานแทนกันได้โดย
อัตโนมัติ และมีการฝึกซ้อมเพ่ือหา
เวลาที่แน่นอนในการรอการ
แก้ปัญหาเพ่ือแจ้งหน่วยงานอื่น
ทราบกรณีที่ความเสี่ยงเกิดข้ึน 

ประชุมเพ่ือวางแผนและหาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส ารอง และ
การตั้งค่าอุปกรณ์ให้ท างานแทน
กันได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงจัดตั้ง
ตารางการฝึกซ้อมการท างานหาก
เกิดกรณีฉุกเฉินอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

กระบวนการท างานหลักด้านงานห้องสมุด 
๒๐.แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้
ได้ในการปฏิบัติ 

ท าความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
จัดระบบการปฏิบัติงาน และเขียน 
Flow ของการท างานให้ชัดเจน 

๒๑.การให้ความร่วมมือของ
นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ 

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ/
หลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
คณะ/หลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน 

๒๒.ก าหนดเป้าหมายในโครงการไม่
ชัดเจน 

วางแผนเป้าหมายให้ชัดเจน ทบทวนเป้าหมายให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับโครงการ 

๒๓.ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านของบุคลากร 

บุคลากรพัฒนาตนเอง สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร 
มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกัน 

๒๔.ไม่สามารถน าแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

การปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 

ทบทวนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

๒๕.การด าเนินงานล่าช้า ปรับลดขั้นตอนการท างาน จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สร้างระบบการท างานเป็นทีม 

๒๖.การปรับเปลี่ยนภาระในการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมายภาระงานตามความ
เหมาะสม 

จัดท าแผนหน้าที่การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความเหมาะสม 
สามารถปรับเปลี่ยนท างานแทนกัน
ได้ 

๒๗.ราคาทรัพยากรสารสนเทศมี
อัตราสูงขึ้น ท าให้จัดหาได้จ านวน
น้อยลง 

มีการติดตามราคาจากร้านค้า พิจารณาคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ก่อน 

๒๘.เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ์ / 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เสื่อมคุณภาพช ารุดเสียหาย 

จัดท าแผนการจัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุ
อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ 

พิจารณาคัดเลือกจัดซื้อ เครื่องมือ/
วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้งาน
ทดแทนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
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๒๙.ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรใหม่
อย่างต่อเนื่อง 

ประสานงานคณะ/หลักสูตรต่างๆ 
ให้ช่วยพิจารณาคัดเลือกทรัพยากร
ใหม่ 

๓๐.แรงจูงใจและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ท าความเข้าใจความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การปฏิบัติงานของตนเอง 

ปรับปรุงหน้าที่การท างานให้
เหมาะสม สร้างความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานของ 

๓๑.ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศหรือระบบห้องสมุดที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของระบบ
สารสนเทศต่างๆของห้องสมุด 
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 

๓๒.ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ/
หลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ก าหนดแนวทางความร่วมมือที่
ชัดเจน 

๓๓.ใช้งบประมาณเกินกว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ความคลาดเคลื่อนในการตั้ง
งบประมาณ 

ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับความต้องการของ
คณะฯและหลักสูตร 

๓๔.ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้
เวลาในการด าเนินงานนาน 

มีการติดตามผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับข้ันตอนต่างๆ ร่วมกัน 
หาแนวทางปรับลดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็น 

๓๕.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ห้องสมุด 

จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุดอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติระเบียบ
การใช้บริการห้องสมุดให้ชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลให้มาก
ขึ้น 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง 

๓๖.การละเมิดลิขสิทธิ์ ศึกษารายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์ จ าท าแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

๓๗.สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
ประสบปัญหาเสื่อมสภาพ 
บรรยากาศการเรียนรู้ คุณภาพ
อากาศภายใน 

มีการแก้ไขและจัดการ มีระบบอากาศหมุนเวียน การก าจัด
ฝุ่นละออง บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและ
แก้ไขให้เรียบร้อย 

๓๘.สัตว์ที่เป็นอันตราย และเชื้อ
โรคต่างๆ (ปลวก หนู) 

มีการแก้ไขและจัดการ มีการฉีดน้ ายาป้องกัน มีการก าจัด 
ตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อย 
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๓๙. ภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ไวรัส
ระบาด) 

1.ปรับการท างานของห้องสมุด 
ให้เป็น e-Office 
2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
e-Book ให้บริการออนไลน์   
3. ปรับการท างานบริการห้องสมุด 
ให้เป็น e-Service  
4. ปรับระบบห้องสมุดให้เป็น  
e-Library 
5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการ
ท างาน 
 
งานบริการห้องสมุด 
- บริการขอยืมหนังสือผ่าน Online 
- บริการรับ-ส่งหนังสือ Delivery 
- บริการต าราเรียน  e-Textbook 
- บริการสายด่วน  Call Center 
- บริการจ่ายค่าปรับ  e-Pay 

มีแผนเตรียมพร้อมรับมือ 
 
จัดเตรียมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระบวนการที่จะ
สามารถท างานและให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ใน
รูปแบบออนไลน์ได้ 
 
จัดเตรียมแผนฝึกอบรมเทคโนโลยี  
แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร  
แผนการให้บริการสมาชิก  
ในรูปแบบออนไลน์ได้ 
 
จัดเตรียมหาเครื่องมือที่ช่วยให้
บุคลากรท างานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  
 
จัดเตรียมความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการปฏิบัติงานได้จริง 

ด้านการผลิตสือการเรียนการสอนออนไลน์ 
๔๐.ไม่สามารถจัดท าสื่อการสอนได้
ตามเวลาที่ก าหนด 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การนัดผู้สอนท าความเข้าใจในการ
จัดท าสื่อการสอน 

สร้ า งความรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ  และ
แนวทางปฏิบัติการด าเนินงาน 
 

๔๑. รูปแบบสื่อการเรียนการสอน
ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยรูปแบบและเนื้อหาในการ
จัดท าสื่อกับผู้สอนให้ชัดเจน 

การเตรียมความพร้อมการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน 

๔๒. สื่อการเรียนการสอนมีเนื้อหา
ที่ไม่ถูกต้อง 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การตรวจเช็คกับผู้สอนในการส่ง
เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน 

ทบทวนและปรับปรุ ง เนื้ อหาให้
ถูกต้องครบถ้วน 

๔๓. เกิดความล่าช้าในการจัดท าสื่อ ลดผลกระทบด้วยการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับการตัดต่อให้เพียงพอ  

การจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการตัดต่อ
ให้เพียงพอ 

๔๔. ท าให้ผู้เข้าเรียนไม่ครบตาม
ต้องการ 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง    ด้วย
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

มีแผนในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

๔๕. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน 
ในระบบ MOOC 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจในระบบ 
MOOC 

มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ 
MOOC 

๔๖. ไม่สามารถเปิดรายวิชาและ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ได้และเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การสื่อสาร 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๔๗ .  สื่ อการ เ รี ยนการสอน ไม่
สมบูรณ์และท าให้ผู้ เรียนได้ รับ
ข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอนไม่
ครบถ้วน 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยในด้านเนื้อหาในการ
จัดท าสื่อกับผู้สอนให้ชัดเจน 

การเตรียมความพร้อมการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน 

๔ ๘ .  เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานและน า เนื้ อหาเข้ าสู่
ระบบไม่ได้ 

ลดผลกระทบด้วยการตรวจเช็ค
ระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ควบคุมดูแลระบบให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

๔๙. ท าให้สร้างรายวิชาไม่ส าเร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื้อหา
ร า ย วิ ช า ใ น ร ะบ บ  ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง 
ครบถ้วน และสมบูรณ ์

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การติดตามเนื้อหารายวิชาจาก
ผู้ สอน  เนื้ อหา  ครบถ้ วน  และ
สมบูรณ์ 

ทบทวนและปรับปรุ ง เนื้ อหาให้
ถูกต้องครบถ้วน 

๕๐. ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ และผู้เรียนไม่สามารถเข้า
เรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การตรวจเช็ครหัสผ่านที่ถูกต้องจาก
ผู้ดูแลระบบ 

ตรวจสอบและติดตามระบบ 

๕๑. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน
ในระบบ LMS 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจในระบบ 
LMS 

มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ 
LMS 

๕๒. ท าให้ไม่สามารถจัดท าสื่อได้
ทันตามระยะเวลาก าหนด 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การท าความเข้าใจกับผู้สอนการ
จัดท าสื่อการสอนล่วงหน้า 

มีสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้สอน
การจัดท าสื่อการสอน 

๕๓. ท าให้สื่อการเรียนการสอนไม่
สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การพูดคุยท าความเข้าใจรูปแบบ
การเรียนการสอนให้มีความสนใจ 

จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕๔. ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ผลิตสื่อการสอน 

ลดผลกระทบด้วยการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับการตัดต่อให้เพียงพอ 

การจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการตัดต่อ
ให้เพียงพอ 

๕๕. มีเนื้อหาเยอะ ท าให้ผู้เรียนไม่
สนใจรายวิชานั้น 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การลดเนื้ อหาและปรับเปลี่ ยน
รูปแบบที่น่าสนใจ 

จัดท ารูปแบบการจัดท าสื่อใหม่ให้มี
ความน่าสนใจ 
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

๕๖. ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ระบบ ท าให้มีปัญหาการเข้าเรียน 
ในสื่อการเรียนการสอน 

ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจในสื่อการ
เรียนการสอน 

มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้
สื่อการเรียนการสอน 

 
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนดให้ต้องได้รับการติดตามประเมินผล 
เนื่องจากความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล
อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การติดตามความเสี่ยงก็เพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่า
แผนบริหารความเสี่ยงได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลโดยทั่วไปอาจจะด าเนินการ
โดยฝ่ายบริหารและคณะท างานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

 อนึ่งการติดตามประเมินผล สามารถก าหนดตามความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวางแผนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส : โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถน าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไปใช้ในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ โดยสรุปผลเสนอแนะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบัน
ตามล าดับ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

๒. การติดตามผลโดยผู้ตรวจสอบภายใน : โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถท างานร่วมกับคณะท างานความเสี่ยง 
หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือแลกความรู้และข้อมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อองค์กร 
และน าเอาแนวทางความเสี่ยง (Risk Based Approach) ไปด าเนินการจัดท าแผนตรวจสอบเพ่ือให้ความส าคัญกับส่วน
งานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบถามและรายงานคณะกรรมการต่อ
ประสิทธิผลการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารนั้นได้เช่นกัน 

๓. การติดตามควบคุมประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการประเมินในระดับต่ า : แม้ว่าผลการประเมินของประเด็นความ
เสี่ยงในครั้งนี้ จะอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมควบคุมที่คาดว่าจะมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้โอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่ า แต่หากในอนาคตภารกิจงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง มีการเปิดทดสอบให้รับรองในสาขา
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล อาจท าให้สถานการณ์เปลี่ยนไปกิจกรรมควบคุมที่เคยมีประสิทธิผลก็อาจไม่
ได้ผล หรืออาจมีสาเหตุอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะน ามาใช้ในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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นอกจากนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีการประชุมติดตามเฉพาะกิจ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้
แสดงความเห็น กรณีที่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน เห็นว่ามีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันที 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันเวลาเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยงของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ 
การแบ่งแยกหน้าที่ การก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ิมเติม เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรมแผนงานเพ่ือตอบสนองความ
เสี่ยง อาจมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมที่แตกต่าง ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม ในการด าเนินการเพ่ือให้แผนบริหารความเสี่ยงน าไปสู่การปฏิบัติ 

 อนึ่ง กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง  แม้การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงจะสามารถ
ตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาดกิจกรรมควบคุมที่ดีและเหมาะสมก็อาจท าให้การบริหาร
ความเสี่ยงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามที่
ผู้บริหารก าหนด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ หากน าโครงการและกิจกรรมการควบคุมไปสู่การปฏิบัติแล้ว และมีการสื่อสารให้พนักงานใน
องค์กรได้ทราบเพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจ าเป็นและยอมรับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ท าการปรับปรุงระเบียบ นอกจากนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการป้องกันและ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย นอกจากนั้น เพ่ือ
แสดงถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ที่จะท าให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการ
ตระหนักและด าเนินการโดยการก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง 

๑. การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดจริง เพ่ือเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและก าหนดระดับของ
ความเสี่ยงซึ่งจะท าให้การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้องแม่นย ามากข้ึนกว่าการใช้ดุลพินิจในการก าหนดระดับความ
เสี่ยง 

๒. มีการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งที่เคยเกิดข้ึนแล้ว มาเป็นการประมาณการตั้งสมมติฐาน 
หรือการพยากรณ์ข้อมูลความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลความเสี่ยงมีลักษณะเป็นแนวทางใน
การสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพ่ิมข้ึนของสถานะความเสี่ยงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ 
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๓. ให้ความส าคัญกับข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมูลทั้งด้านลบและด้าน
บวก (Upside / Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความส าคัญเฉพาะข้อมูลปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นด้านลบอย่าง
เดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับโอกาสหรือจุดแข็งขององค์กรที่เป็นด้านบวก เพ่ือให้ทราบว่าหากไม่หยิบฉวยก็จะมีความ
เสี่ยงให้พลาดโอกาสไป 

การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

 การสื่อสารเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดข้ึน 
หรือลดเห็นความเชื่อมโยง ความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ โดยผู้บริหารจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
ผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความ
เสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ 

๒. ถ่ายทอดความรู้หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงผ่านทางสารสนเทศต่างๆ ได้แก่  e-mail,  video 
clip, line etc. 

๓. ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติ มีวิธีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปอย่างทิศทางเดียวกัน 

 ด าเนินการส่งแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานในสถาบัน เพ่ือให้หน่วยงาน
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยอาจใช้ช่องทางหรือ
แนวทางการสื่อสารตามความเหมาะสมของสถาบัน เช่น การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร 
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ การประชุมภายใน เป็นต้น  

นอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ เห็นความเชื่อมโยง และท าให้ข้อมูลความเสี่ยง มีความ
สอดคล้องกัน จะท าให้การวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมีการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จะท าให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประสานงาน รวบรวมความเสี่ยง ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ ยง 
และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่ากรอบการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
สามารถยึดถือปฏิบัติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบัน และน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าต่อเนื่องรายไตรมาส และน าเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
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ส านักพิจารณา ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส โดยระบุประเด็น
ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและแผนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการต่อไป 

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสิน
ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่/ ความเสี่ยงที่พบใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือหาแนวทางจัดการความเสี่ยงต่อไปโดยผ่านคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 


