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แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2565 

 

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดจัดทําตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงตามคูมือ

ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง (2555:26) 6 ขั้นตอน ท้ังนี้ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดําเนินกิจกรรมจัดการความเส่ียงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็น

ความเสี่ยงจาก ยอมรับไมได เปน ยอมรับได อยางนอย 1 ประเด็น 

 

1. กําหนดวัตถุประสงค 

การกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2565 มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน คือ “เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนบัสนนุ คุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน” และวัตถุประสงคขององคกร ใน 4 ประเด็นไดแก 

1) วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic Objectives)  

- เพื่อดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหสอดคลอง

กับพันธกิจ ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

2) วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)  

- เพื่อปองกัน ควบคุม เหตุการณอันจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหนวยงาน และใหหนวยงานสามารถดําเนินงาน

ไดตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีวางไว 

- เพื่อใหผูใชบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 

3) วัตถุประสงคดานการเงิน (Financial Objectives)  

- เพื่อปองกัน ควบคุม เหตุการณอันจะเปนอุปสรรคตอการเบิกจายงบประมาณ และ

ใหหนวยงานสามารถดําเนินการเบิกจายไดตามแผนที่วางไว 

4) วัตุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  

- เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัย 
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2. ระบุความเสี่ยง 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดระบุความเสี่ยง ตามคํานิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  “ความเสี่ยง” หมายความวา  

ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น และเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ตาม

ประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 

4 ดาน และดานการทุจรติ ตามหลกัเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR) 

3. ความเสี่ยงเร่ืองการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

ตารางระบุความเส่ียง 
ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
SR2 การดาํเนินงานโครงการ กิจกรรม
ของสํานักฯ ไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
สํานักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ 
กิจกรรม ไมสามารถดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ตั้งไวได 

SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจําป 
 
SR2.1 การดําเนินโครงการ กิจกรรม
ขาดการเช่ือมโยง กับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของสํานักฯ 
 
SR3.1 ขาดการแจงรายละเอียดปรับ
ลดงบประมาณใหผูรับผิดชอบโครงการ
เพ่ือตัดสินใจถึงความเปนไปไดของ
ความสําเร็จ 

การดาํเนนิงานของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
การดาํเนนิงานของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการของสํานัก 
 
โครงการที่ไดรับอนุมัติไมสามารถ
ดําเนินงานได 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณท่ีไดรบัไมสอดคลอง
กับสถานการณของการจัดกิจกรรมที่
เปล่ียนแปลงไป 

FR1.1 สถานการณโรคระบาดโควิด 19 
ทําใหรูปแบบกิจกรรมตองเปลี่ยนแปลง
จากที่ต้ังไว 

งบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ หรือ ไม
ตรงตามแผน ตัวชี้วัดไมบรรลุ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
และใชในการปฏิบัติงานสูญหายจาก
การโจรกรรม 
 
 
OR2 การบริการดานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเว็บไซต ภายใน
มหาวิทยาลยัไมสามารถใหบริการได  
 
 
 
 

OR1.1 ไมมีเจาหนาทีรั่กษาความ
ปลอดภัยประจําตึก อาคารมีทรัพยสิน
ราคาสูงและมองเห็นจากภายนอก
ชัดเจน 
 
OR2.1 อุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย
หลัก(Core Switch) ชํารดุ เน่ืองจากมี
อายุการใชงานมามากกวา10ป  
 
OR2.2 คอมพิวเตอรแมขาย Sever 
ชํารุด เน่ืองจากมีอายุการใชงานมา
มากกวา10ป 

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
มหาวิทยาลัยไมสามารถใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตได 
 
ไมสามารถเขาถึงเว็บไซตภายใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัยได 
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ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน 

OR2.3 ฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยใช
งานในปจจุบันเปนระดับพ้ืนฐาน ไมมี
การปองกันการโจรกรรมขอมูล PDPA 
 
OR2.4 การหยุดชะงักของระบบ
คลาวดท่ีมหาวิทยาลัยใชบริการอยู 
 
OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิต
รายวิชาออนไลนทํางานรวมกันใน
รูปแบบหองปด ใกลชิดกับผูสอนที่ตอง
เปดหนากาก 

ขอมูลถูกเผยแพรสูสาธารณะ หรือถูก
เปล่ียนแปลง 
 
 
เว็บ cmru.ac.th ไมสามารถใชงานได 
 
 
เสียชีวิต สงผลรายแรงตอสุขภาพ และ
เส่ียงตอการแพรระบาด 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการ
รางสัญญาไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

CR1.1 บุคลากรไมมีความรูดาน
กฎหมายที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในดานขอ
กฎหมาย 

ขอบังคับ การทุจริต (ความเสี่ยงดาน
บุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิ
บาล) 

แรงจูงใจ/โอกาส/ขออาง (สามเหลี่ยม
การทุจริต, ป.ป.ช) 

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
สํานักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย 
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3. ประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินการ

ประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1) กําหนดเกณฑการประเมนิความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกําหนดเกณฑการ

ประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

เพื่อกําหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแตละเหตุการณ 

 

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 นอย มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได 

 

ตารางผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
ผลกระทบความเส่ียง 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได และมีผลกระทบตอกระบวนการแผนงานอยางมาก 
3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบตอกระบวนการแผนงานปานกลาง 
2 นอย แกไขได และมีผลกระทบตอกระบวนการแผนงานเล็กนอย 
1 นอยมาก แกไขได ไมมีผลผลกระทบตอกระบวนการแผนงาน 

 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน การยอมรับ คําอธิบาย 

สูงมาก 20-25 ยอมรับไมได ความเส่ียงท่ีตองกํากับดูแลอยางใกลชิด ซึ่งตองบริหารความเสี่ยงทันที 
สูง 9-19 ยอมรับไมได ความเส่ียงท่ีตองกํากับดูแลอยางใกลชิด ซึ่งตองบริหารความเสี่ยงทันที 

ปานกลาง 
 

4-8 
 

ยอมรบัได 
 

ความเสี่ยงท่ีตองเฝาระวังซ่ึงจะตองบริหารความเสี่ยงโดยใหความสนใจ
เฝาระวัง 

ต่ํา 1-3 ยอมรบัได ความเส่ียงที่ใชวิธีควบคุมปกติไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา        

ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเปนการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพ่ือใหไดมาซึ่งระดับ

คะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks) 
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ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
SR2 การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของสํานักฯ ไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของสํานักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไมสามารถดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ตั้งไวได 

1 
2 
 
2 

4 
4 
 
4 

4 
8 
 
8 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของการจัดกิจกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

2 
 

3 
 

6 
 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงานสูญหายจาก
การโจรกรรม 
OR2 การบริการด านเครือข ายอิน เทอร เ น็ต และเว็บ ไซตภายใน
มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการได 
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัตงิาน 

2 
 

4 
 
4 

5 
 

5 
 
5 

10 
 

20 
 

20 
4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม 
CR2 การทุจรติ  

5 
1 

5 
5 

25 
5 

 

3) การวิเคราะหความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง ไดมาซ่ึงระดับคะแนนความเสี่ยงที่ไดจากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแลว จึง

นํามาเทียบตามคําอธิบายใหเห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อนําเอาระดับความเสี ่ยงสูง และสูงมาก 

ไปจัดลําดับความเสี่ยงตอไป 

 

ตารางวิเคราะหความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน ระดับ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร /แผนงาน ไมสอดคลองกับ ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 
SR2 การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของสํานักฯ ไมสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของสํานักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไมสามารถ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไวได 

1 
 
2 
 
4 

4 
 
4 
 
2 

4 
 
8 
 
8 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของการจัด
กิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2 3 6 ปานกลาง 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงาน
สูญหายจากการโจรกรรม 

2 
 
 

5 
 
 

10 
 
 

สูง 
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ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน ระดับ 
OR2 การบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตภายใน
มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการได 
OR3 บุคลากรติดโควดิ 19 จากการปฏิบัติงาน 

4 

4 

5 

5 

20 

20 

สูงมาก 

สูงมาก 
4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม 
CR2 การทุจริต 

5 
1 

5 
5 

25 
5 

สูงมาก 
ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

5 
CR2 OR1 OR2, 

OR3 
CR1 

4 
SR1 SR2, 

SR3 

3 
FR1 สูงมาก 

2 
สูง 

1 
ปานกลาง 

1 2 3 4 5 
ตํ่า 

ผล
กร

ะท
บก

ระ
ทบ

ขอ
งค

วา
มเ

สี่ย
ง 

(I)
 

ยอมรับไมได 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 

ยอมรับไมได 

ยอมรับได 

ยอมรับได 
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4) การจัดลําดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง จะปรากฏขอมูลระดับความเสี่ยง

ซึ่งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดนําความเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลําดับความเสี่ยง 

เพื่อใชในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงตอไป 

ตารางจัดลําดับความเส่ียง 
ประเภท โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน ระดับ ลําดับ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชใน
การปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR2 การบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต และ
เว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการได 
OR3 บุคลากรปฏิบัติงานติดโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน 

2 

4 

4 

5 

5 

5 

10 

20 

20 

สูง 

สูงมาก 

สูงมาก 

4 

3 

2 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไม
ครอบคลุม 

5 5 25 สูงมาก 1 

4. ประเมินการควบคุมภายใน

นําปจจัยเสี่ยงมีมีคะแนนการประเมินในระดับ สูงมาก และสูง มาประเมินการควบคมุภายใน

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน 
ปจจัยเสี่ยง 

(1) 
การควบคุมที่ควรจัดทํา 

(2) 
การควบคุม
ในปจจบุัน 

(3) 

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปจจุบัน 

(4) 

การควบคุมที่ควรทําเพิ่มเติม 
(5) 

ความเส่ียงลําดับ1 CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม 
CR1.1 บุคลากรไมมี
ความรูดานกฎหมายที่
เก่ียวของ 

จัดสงใหนิติกรตรวจสอบ
เอกสารสัญญาทุกครั้ง 

√ √ มีการควบคุมแลว และตองทาํ
อยางสม่ําเสมอ 

ความเส่ียงลําดับ 2 OR3 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลนติดโควิด 19 
OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงาน
ผลิตรายวิชาออนไลน
ทํางานรวมกันในรปูแบบ
หองปด ใกลชิดกับผูสอนท่ี
ตองเปดหนากาก 

จัดหองปฏิบัติงานดาน
การผลิตรายวิชา
ออนไลนแบบรักษา
ระยะหาง แยกอยาง
ชัดเจน 

X X จัดหา/ปรับปรุงหองผลิต
รายวิชาออนไลนแบบรักษา
ระยะหาง 
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ปจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดทํา 
(2) 

การควบคุม
ในปจจบุัน 

(3) 

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปจจุบัน 

(4) 

การควบคุมที่ควรทําเพิ่มเติม 
(5) 

ความเส่ียงลําดับ 3 OR2 การบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก 

OR2.1 อุปกรณสลับ
สัญญาณเครือขายหลัก
(Core Switch) ชํารุด 
เน่ืองจากมีอายุการใชงาน
มามากกวา10ป  

OR2.2 คอมพิวเตอรแม
ขาย Sever ชํารุด 
เน่ืองจากมีอายุการใชงาน
มามากกวา10ป 

OR2.3 ฐานขอมูลท่ี
มหาวิทยาลยัใชงานใน
ปจจุบันเปนระดบัพื้นฐาน 
ไมมีการปองกันการ
โจรกรรมขอมูล PDPA 

OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวดที่
มหาวิทยาลยัใชบริการอยู 

ตรวจสอบขอมูลการใช
งานและการทํางาน 
(log) ของอุปกรณสลับ
สัญญาณเครือขายหลัก
อยางสม่ําเสมอ  

ตรวจสอบขอมูลการใช
งานและการทํางาน 
(log) ของคอมพิวเตอร
เครือขาย Sever อยาง
สมํ่าเสมอ  

ตรวจสอบขอมูลการใช
งาน (log) ของ
ฐานขอมูล อยาง
สมํ่าเสมอ  

ตรวจสอบอีเมลแจง
เตือนจากผูใชบริการ
ระบบคลาวดที่
มหาวิทยาลัยใชบริการ
อยูอยางสมํ่าเสมอ 

√ 

√ 

√ 

√ 

? 

? 

? 

? 

จัดหาอุปกรณสลับสัญญาณ
เครือขายหลัก(Core Switch) 
ทดแทนตัวที่มีอายุการใชงาน
มาก/ชํารุด 

จัดหาคอมพิวเตอรแมข าย 
Sever ทดแทนตัวที่มีอายุการ
ใชงานมาก/ชํารดุ 

จัดหาฐานขอมูลท่ีมีการ
ปองกันการโจรกรรมขอมูล 
PDPA 

ไมสามารถควบคุมได 
เน่ืองจากเปนบรกิารจาก
ภายนอก ใชการเก็บสถิติการ
หยุดชะงักเพ่ือพิจารณาการ
ตออายุ 

ความเส่ียงลําดับ 4 OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR1.1 อาคารมีทรัพยสิน
ราคาสูงและสามารถ
มองเห็นจากภายนอก 

จัดหาเจาหนาที่รักษา
ความความปลอดภัย
ประจําตึก 

X X แจงไปยังกองอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความรวมมือดานการจัด
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

หมายเหต ุความหมายสญัลักษณในชอง (3) และ (4) 

ชอง (3) √ : มี  X : ไมมี  ? : มีแตไมไดปฏิบัติสม่ําเสมอ  ชอง (4) √ : ไดผล X : ไมไดผล ? : ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
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5. จัดการความเส่ียง 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ดวยการประเมินทางเลือก

การบรหิารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย 4 กลยุทธ : 4T’s Strategies ไดแก ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/

ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถายโอนความเสี่ยง (Transfer)  

 

ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 
ปจจัยเส่ียง กลยุทธ วิธีการจัดการ

ความเส่ียง 
ตนทุน ผลประโยชน สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ความเส่ียงลําดับ1 CR1 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม 
CR1.1 บุคลากรไม
มีความรูดาน
กฎหมายที่
เก่ียวของ 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ความเส่ียงได  

- - - 

ลด ลดความเสี่ยงโดย
มีเจาหนาที่ที่มี
ความสามารถดาน
กฎหมายในสํานัก 

คาจางตาม
อัตรา/เดอืน 

สัญญาการจัด
จางตาง ๆ 
ไดรับการ
ตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ
ดานกฎหมาย 

- 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได - - - 
ถายโอน จัดสงเอกสารนิติ

กรรมสัญญาใหนิติ
กรของ
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบเอกสาร
สัญญาทุกครั้ง 
 

- มหาวิทยาลัย
ไมเสียเปรียบ
ในขอกฎหมาย
ที่ระบุใน
สัญญา 

เลือกกลยุทธถายโอนในการลด
ความเส่ียง เน่ืองจากหนวยงาน
ไมมีกรอบอัตรากําลังในการจัด
จางเจาหนาที่ดานนิติกร (ไม
สอดคลองกับพันธกิจหลัก) 

ความเส่ียงลําดับ 2 OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัตงิาน 
OR3.1 บุคลากร
ปฏิบัติงานผลิต
รายวิชาออนไลน
ทํางานรวมกันใน
รูปแบบหองปด 
ใกลชิดกับผูสอนท่ี
ตองเปดหนากาก 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ไดเน่ืองจากเกิดผล
กระทบตอการ
สูญเสียชีวิต 

- - - 

ลด จัดหา/ปรับปรุง
หองผลิตรายวิชา
ออนไลนแบบ
รักษาระยะหาง 

- 
(โยกยาย/
จัดสรรจาก
อุปกรณท่ีมี
อยู) 

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
รูปแบบรักษา
ระยะหาง 
สรางความ
ปลอดภัยแก
ผูปฏิบัติงาน 

จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ
ลด โดยดําเนินการจัดหา/
ปรับปรุงหองผลิตรายวิชา
ออนไลนแบบรักษาระยะหาง 
 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนงาน
บริการหลักของ
สํานักฯ 

- - - 
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ปจจัยเส่ียง กลยุทธ วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

ตนทุน ผลประโยชน สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ถายโอน ไมสามารถถายโอน
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ  

- - - 

ความเส่ียงลําดับ 3 OR2 การบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการได 
OR2.1 อุปกรณ
สลับสัญญาณ
เครือขายหลัก
(Core Switch) 
ชํารุด เนื่องจากมี
อายุการใชงานมา
มากกวา10ป 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

ลด 1. ตรวจสอบ
ขอมูลการใชงาน
และการทํางาน 
(log) ของอุปกรณ
สลับสัญญาณ
เครือขายหลัก
อยางสม่ําเสมอ  
 
2. จัดหาอุปกรณ
สลับสัญญาณ
เครือขายหลัก
(Core Switch) 
ทดแทนตัวที่มีอายุ
การใชงานมาก/
ชํารุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 

420,000 

เห็นสถิติเพื่อ
พยากรณ
แนวโนมการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
อุปกรณเพ่ือหา
วิธีแกไข 
 
มีอุปกรณสลับ
สัญญาณ
เครือขายหลัก
(Core 
Switch) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ใชงาน 

จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ
ลด โดยดําเนินการจัดหา
อุปกรณสลับสัญญาณเครอืขาย
หลัก(Core Switch) ใน
โครงการปงบประมาณ 2566 
หรือตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให 
 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนงาน
บริการหลักของ
สํานักฯ 

- - - 

ถายโอน ไมสามารถถายโอน
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

OR2.2 
คอมพิวเตอรแม
ขาย Sever ชํารุด 
เน่ืองจากมีอายุการ
ใชงานมามากกวา
10ป 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

ลด 1. ตรวจสอบ
ขอมูลการใชงาน
และการทํางาน 
ของคอมพิวเตอร
เครือขาย Sever 
อยางสม่ําเสมอ 

- 
 
 
 
 
 

เห็นสถิติเพื่อ
พยากรณ
แนวโนมการ
เกิดความ
ผิดปกติของ

จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ
ลด โดยดําเนินการจัดหา
คอมพิวเตอรแมขาย Sever ใน
โครงการปงบประมาณ 2566 
หรือตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให 
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ปจจัยเส่ียง กลยุทธ วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

ตนทุน ผลประโยชน สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 
 
2. จัดหา
คอมพิวเตอรแม
ขาย Sever 
ทดแทนตัวที่มีอายุ
การใชงานมาก/
ชํารุด 

 
 
 

985,000 

อุปกรณเพ่ือหา
วิธีแกไข 
 
มีคอมพิวเตอร
แมขาย Sever 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนงาน
บริการหลักของ
สํานักฯ 

- - - 

ถายโอน ไมสามารถถายโอน
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

OR2.3 ฐานขอมูล
ที่มหาวิทยาลัยใช
งานในปจจุบันเปน
ระดับพื้นฐาน ไมมี
การปองกันการ
โจรกรรมขอมูล 
PDPA 
 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

ลด 1. ตรวจสอบ
ขอมูลการใชงาน 
ของฐานขอมูล 
อยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
2. จัดหาฐานขอมูล
ที่มีการปองกันการ
โจรกรรมขอมูล 
PDPA 

- 
 
 
 
 
 
 
 

69,000 
 
 

 

เห็นสถิติเพื่อ
พยากรณ
แนวโนมการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ฐานขอมลูเพ่ือ
หาวิธีแกไข 
 
มีฐานขอมูลท่ีมี
การปองกัน
การโจรกรรม
ขอมูล PDPA 

จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ
ลด โดยดําเนินการจัดหา
ฐานขอมลูท่ีมีการปองกันการ
โจรกรรมขอมูล PDPA ใน
โครงการปงบประมาณ 2566 
หรือตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให 
 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนงาน
บริการหลักของ
สํานักฯ 

- - - 

ถายโอน ไมสามารถถายโอน
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 
 

- - - 
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ปจจัยเส่ียง กลยุทธ วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

ตนทุน ผลประโยชน สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

OR2.4 การ
หยุดชะงักของ
ระบบคลาวดที่
มหาวิทยาลยัใช
บริการอยู 

ยอมรบั เปนการบริการ
จากผูใหบริการ
ภายนอกไม
สามารถควบคุมได 

- - จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ 
ยอมรบั เน่ืองจากเปนการ
บริการจากผูใหบริการภายนอก 
ไมสามารถควบคุมได แต
มอบหมายใหผูที่เก่ียวของ
ตรวจสอบอีเมลแจงเตือนจากผู
ใหบริการระบบคลาวดที่
มหาวิทยาลัยใชบริการอยูอยาง
สม่ําเสมอ  

ลด ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนการ
เชาใชบริการจากผู
ใหบริการภายนอก 

- - - 
 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได
เน่ืองจากเปนงาน
บริการหลักของ
สํานักฯ 

- - - 

ถายโอน ไมสามารถถายโอน
ไดเน่ืองจากเปน
งานบริการหลัก
ของสํานักฯ 

- - - 

ความเส่ียงลําดับ 4 OR1 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR1.1 อาคารมี
ทรพัยสินราคาสูง
และสามารถ
มองเห็นจาก
ภายนอก 

ยอมรบั ไมสามารถยอมรับ
ได เน่ืองจาก
เกิดผลเสียหาตอ
ทรพัยสินของ
มหาวิทยาลัย 

- - - 

ลด - ดูแลการเปด/ปด
ประตุหนาตาง
ทางเขาสมํ่าเสมอ 
- ติดตั้งกลองวงจร
ปดและตรวจสอบ
ใหสามารถใชงาน
ได 

- สาํนัก ฯ
ดําเนินการลด
ความเสี่ยงจาก
ปจจัยเส่ียงตาม
ความ
รับผิดชอบ 
และอุปกรณ
ของสํานักฯ 

ปฏิบัติอยางเครงครัดและ
สม่ําเสมอ 

เล่ียง ไมสามารถเล่ียงได 
เน่ืองจากเกิดผล
เสียหาตอทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

ถายโอน แจงไปยังกอง
อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือ

- กองอาคาร
สถานที่
รับทราบความ

จัดการความเส่ียงดวยกลยุทธ 
ถายโอน โดยแจงไปยังกอง
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
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ปจจัยเส่ียง กลยุทธ วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

ตนทุน ผลประโยชน สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ขอความรวมมือ
ดานการจัด
เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย 

เส่ียงของสํานัก
ฯ และบริหาร
จัดการ
มาตรการ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย
อยางรัดกุม 

เพ่ือขอความรวมมือดานการจัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
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6. แผนบริหารความเสี่ยง 

ขอมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงน้ัน ทําใหสํานักฯ เห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดวยกลยุทธ 4T’s Strategies 

ในประเด็นความเสี่ยงตาง ๆ โดยสามารถสรุปเปนแผนบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ดังนี ้

  

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 
ลําดับ ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง กลยุทธ

จัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ความเสี่ยงลําดบั1 CR1 
การทํานิติกรรมสัญญาและ
การรางสัญญาไมครอบคลุม 
(ความเส่ียงดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ)  
 

CR1.1 บุคลากรไมมีความรู
ดานกฎหมายที่เก่ียวของ 

ถายโอน กิจกรรม 
จัดส ง เอกสารนิติ กรรมสัญญาให นิ ติ กรของ
มหาวทิยาลัยตรวจสอบ 
ตัวชี้วัด 
สถิติเอกสารนิติกรรมสัญญาที่จัดสง 

 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 

 
 

 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ/คาใชจาย  
-ไมมี- 
 

2 ความเสี่ยงลําดบั 2 OR3 
บุคลากรติดโควิด 19 จาก
การปฏิบัติงาน 
(ความเส่ียงเรื่องการ
ดําเนินงาน) 

OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงาน
ผ ลิ ต ร า ย วิ ช า อ อ น ไ ล น
ทํางานรวมกันในรูปแบบ
หองปด ใกลชิดกับผูสอนที่
ตองเปดหนากาก 

ลด 
 
 

กิจกรรม 
1. จัดหา/ปรับปรุงหองผลิตรายวิชาออนไลนแบบ
รักษาระยะหาง 
2. จัดทํามาตรการ/แนวปฏิบัติ การใชหองผลิต
รายวชิาออนไลนเพ่ือใชในการปฏิบัตงิาน 
ตัวชี้วัด 
1. หองผลิตรายวิชาออนไลนแบบรักษาระยะหาง 
อยางนอย 1 หอง 
2. มาตรการ/แนวปฏิบัติ การใชหองผลิตรายวิชา
ออนไลน 1 ฉบับ 

 
ต.ค. 64-ม.ค. 65 

 
 

 
หนวยพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส 
งบประมาณ/คาใชจาย  
-ไมมี- 
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ลําดับ ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง กลยุทธ
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

3 ความเสี่ยงลําดบั 3 OR2 
การบริการดานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเว็บไซต
ภายในมหาวิทยาลัยไม
สามารถใหบริการได 
(ความเส่ียงเรื่องการ
ดําเนินงาน) 

OR2 . 1  อุ ป ก ร ณ ส ลั บ
สัญญาณเค รือข ายหลั ก
( Core Switch)  ชํ า รุ ด 
เน่ืองจากมีอายุการใชงาน
มามากกวา10ป 
 
OR2.2 คอมพิวเตอรแมขาย 
Sever ชํารุด เ น่ืองจากมี
อายุการใชงานมามากกวา
10ป 
 
OR2.3 ฐานขอมูลที่
มหาวิทยาลัยใชงานใน
ปจจุบันเปนระดับพื้นฐาน 
ไมมีการปองกันการ
โจรกรรมขอมูล PDPA 

ลด กิจกรรม 
1. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณงานบริหารจัดการ
คอมพิวเตอรเครือขาย โครงการปงบประมาณ 
2566 หรือตามชองทางท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดให 
2. จัดทําระบบการตรวจสอบปริมาณการใชงาน
และความผิดปกติเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตัวชี้วัด 
1. คําขอตั้งงบประมาณดานคอมพิวเตอรเครือขาย
ใหครอบคลุม (อุปกรณสลับสัญญาณ เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และฐานขอมูล) 
2. ระบบการตรวจสอบปริมาณการใชงานและ
ความผิดปกติเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 

 

 
หนวยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอรเครือขาย 
งบประมาณ/คาใชจาย  
- ไมมี- 

OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวดท่ีมหาวิทยาลัย
ใชบริการอยู 

ยอมรับ กิจกรรม 
ตรวจสอบบริการคลาวดจากผูใหบริการ 
ตัวชี้วัด 
รายงานสถิติการหยุดชะงักของบริการคลาวดจาก 
ผูใหบริการ 
 
 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 
 

หนวยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอรเครือขาย/
หนวยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ MIS 
งบประมาณ/คาใชจาย  
- ไมมี- 



16 
 

ลําดับ ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง กลยุทธ
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

4 ความเสี่ยงลําดบั 4 OR1 
อุปกรณคอมพิวเตอรที่
ใหบริการและใชในการ
ปฏิบัติงานสูญหายจากการ
โจรกรรม 
(ความเส่ียงเรื่องการ
ดําเนินงาน) 
 

OR1.1 อาคารมีทรัพยสิน
ราคาสูงและสามารถ
มองเห็นจากภายนอก 

ถายโอน กิจกรรม 
ความรวมมือสนับสนุนดานการจัดเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที ่
ตัวชี้วัด 
บันทึกขอความขอความรวมมือสนับสนุนดานการ
จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไปยังกองอาคาร
สถานที่ 1 ฉบับ 

 
ต.ค 64.- มี.ค. 65 

 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ/คาใชจาย  
-ไมมี- 

  

 



17 
 

7. รายงาน/ติดตาม 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดําเนินการเรื่ องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk 

Reporting & Monitoring) เพ่ือใหผูบริหารสามารถกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ที่ไดวางไว โดยใชแนวทางดังนี้ 

1) จัดประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ตลอด

ปงบประมาณ 2565 เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2) จัดประชุมบุคลากร ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ตลอดปงบประมาณ 2565 เพื่อกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานตอหัวหนาหนวยงาน (คณะกรรมการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมตราฐานการควบคุมภายในสําหรบัหนวยงานรัฐ 

พ.ศ.2561 ขอ 9 

 


