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(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2566 
สํานกัดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

แผนบริหารความเสี่ยง รอบปงบประมาณ 2565 จัดทําข้ึน เพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวมท้ังเพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร มีความรู ความเขาใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) ขอ 2.1 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อใหเกดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลแกผูมีสวนไดเสียของหนวยงานไดดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  

รวมทั้งหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ขอ 2 ขอ 
6 และขอ 7 ไดกําหนดเพิ่มเติมใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
และใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกํากับดูแลบริหารและบุคลากรใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ไดกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2566 ซึ่งมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน 
เปาประสงค และกลยุทธของหนวยงาน โดยการกําหนดความเสี่ยงที่จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดยแผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2566 ไดจัดทําตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนดประกอบดวย (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท่ี กค 1409.7/ ว 
36) ดังน้ี

1) การวิเคราะหองคกร
2) การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) การระบุความเสี่ยง
4) การประเมินความเสี่ยง
5) การตอบสนองความเสี่ยง
6) การตดิตามและทบทวน
7) การสื่อสารและรายงานผล

การวิเคราะหองคกร 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา ไดมีการวิเคราะหองคกร จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) ภาวะ
คุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาขององคกร (ท่ีมา : แผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (2565-2569) สํานักดจิิทัลเพ่ือการศึกษา)  
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จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และ 
ภาคเอกชนในการใหบริการงาน ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรูหลากหลาย พัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถสรางสรรคผลงาน และ
สังเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน ามาประยุกตใชในการพัฒนางานได และท างานรวมกันไดเปนอยางดี 
 3. เปนแหลงถายทอดองคความรู และศูนยกลางในการใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทลั ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดออน (Weakness) 
 1. ตําแหนงบุคลากรบางตําแหนงที่มีไมสอดคลองกับปริมาณงาน สงผลใหบุคลากรตองรับผิดชอบงานหลาย
ดาน หลายวิทยาเขต ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรอง 
 2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีอยูอยางจ ากัด มีผลตอความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอร 
 3. มีงานแทรกนอกเหนือจากภารกิจหลัก สงผลกระทบตอความสําเร็จของภารกิจหลักโดยรวม 
 
โอกาส (Opportunities) 
 1. นโยบายไทยแลนด 4.0 ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดานการศึกษา เปนโอกาสในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน ในลักษณะของสื่อดิจิทัลมากขึ้น 
 2. ยุทธศาสตรสงเสริมการใชงานเทคโนโลยี ( Digital Economy) ของ รัฐบาลสรางโอกาสดานการจัด
กิจกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน 
 3. การจัดกิจกรรมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาชั้นนําอยางตอเนื่อง เปนโอกาสในการสราง
เครอืขายความรวมมือ 
 4. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการน าระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มาใชในการ
บรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 
 5. ในปจจุบันเครือขายสังคมออนไลน มีอิทธิพลและเปนชองทางใหผูใชงานเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดงาย 
สรางโอกาสในการประชาสัมพันธ และพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งเผยแพรไดอยางรวดเร็ว 
 6. สถานการณ COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน สรางโอกาสในการพัฒนาเนื้อหา (Content) ในหลาย
รูปแบบ 
 7. ไดรับเชิญพัฒนาความรู และไดรวมทดสอบอุปกรณดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภาคีเครือขาย
อยูเสมอ 
 
อุปสรรค (Threats) 
 1. ภัยคุกคามจากไวรัส มัลแวร แฮกเกอร มีผลกระทบตอความปลอดภัยของขอมูลและการใชงานรุนแรง
มากยิ่งข้ึน 
 2. ในปจจุบันเนื้อหาทางดานดิจิทัล (Digital Content) มีขนาดของขอมูลท่ีใหญ สงผลกระทบตอการใชงาน
ระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ผูใชบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในดานการรักษาความ
ปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. ขาดนโยบายและแนวทางในการสรางความรวมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
รวมกันระหวางหนวยงาน 
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 5. ระบบจายพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัยมีความไมเสถียร สงผลกระทบตอการใชงาน ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
 6. อุปกรณทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีมูลคาสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหโอกาสในการ
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีนอย 
 

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 

นโยบาย 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

สําหรับหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ว 36) และมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) เปนกรอบการดําเนินงานของสํานัก
ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย
ผูบริหาร และบุคลากร สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกคน 

2. หนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบดวย 
2.1 กําหนดแนวปฏิบัติและประสานการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
2.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการ

บรหิารงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
2.3 รวมประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง พรอมท้ังจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะห 
2.4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ

ผูบรหิาร โดยแผนดังกลาวมีการกําหนดกิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
2.5 ติดตาม ประเมินผล นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการมาใชในการปรับ

แผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
3. ใหมีบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งหนวยงาน (Enterprise Risk Management : ERM) โดยจะยอมรับ

ความเสี่ยงในระดับปานกลางและความเสี่ยงในระดับต่ําในการปฏิบัติงาน 
4. ใหมีการกํากับดูแลอยางใกลชิดและตองบริหารจัดการความเสี่ยงทันที ในความเสี่ยงระดับมากที่สุด 

และมาก 
5. ใหมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและทบทวนแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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วัตถุประสงค 
การกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2566 มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน คือ “เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน 

คุณภาพการศกึษาอยางยั่งยืน” และวัตถุประสงคขององคกร ใน 4 ประเด็นไดแก 

 

1) วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic Objectives)  

- เพื่อดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ

พันธกิจ ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน 

2) วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)  

- เพื่อปองกัน ควบคุม เหตุการณอันจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

และการบริหารงานทั่วไปของหนวยงาน และใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดตาม

แผนปฏิบัติการประจําปท่ีวางไว 

- เพื่อใหผูใชบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจไมนอยกวา 4.60 

3) วัตถปุระสงคดานการเงิน (Financial Objectives)  

- เพื่อปองกัน ควบคุม เหตุการณอันจะเปนอุปสรรคตอการเบิกจายงบประมาณ และให

หนวยงานสามารถดําเนินการเบิกจายไดตามแผนที่วางไว 

4) วัตุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  

- เ พ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน ปฏิบัติ ถูกตองตามระเบียบขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัย 

การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

การกําหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 
    จากคูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555 : 

45-46) ไดระบุวา กรอบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกรเชิงบูรณาการ และเกณฑประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารจัดการองคกร กระทรวงการคลัง ไดแบงประเภทของความเสี่ยงเปน 4 
ประเภท ไดแก   

(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)  
(2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)  
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)  
(4) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ (Compliance Risk : CR)  

 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา ไดระบุความเสี่ยงตามคํานิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
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ตารางระบุความเส่ียงตามประเภทความเสี่ยง 

ท่ี ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น/

ผลกระทบ 
1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 

SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

SR1.1 ขาดการทบทวนแผน
ประจําป 

การดําเนินงานของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

SR2 การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของสํานักฯ 
ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การของสํานักฯ 

SR2.1 การดําเนินโครงการ 
กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง กับ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ของสํานักฯ 

การดําเนินงานของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการของสํานัก 

SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม
สามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวได 

SR3.1 ขาดการแจงรายละเอียด
ปรับลดงบประมาณให
ผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือ
ตัดสินใจถึงความเปนไปไดของ
ความสําเร็จ 

โครงการท่ีไดรับอนุมัติไมสามารถ
ดําเนินงานได 

2) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : FR) 
FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง FR1.1 กระบวนการข้ันตอนการ

จัดซื้อจัดจางไมโปรงใส 
สํานักดิจิทัลฯ เปนหนวยงานที่เกิด
การทุจริตดานการจัดซื้อจัดจาง 

FR2 งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับ
สถานการณของการจัดกิจกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

FR2.1 สถานการณโรคระบาดโค
วิด 19 ทําใหรปูแบบกิจกรรม
ตองเปล่ียนแปลงจากที่ตั้งไว 

งบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ 
หรือ ไมตรงตามแผน ตัวชี้วัดไม
บรรลุ 

3) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคนื

ฐานขอมูลใหกลับมาใหบริการได 
OR1.1 อุปกรณสํารองขอมูล
ชํารุด 
OR1.2 การต้ังคา 
(Configuration) ไมรัดกุม  
OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายชํารุด (ไหม) 

มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการ
เว็บไซต และระบบสารสนเทศได 

OR2 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการ
ปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 

OR2.1 ไมมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําตึก 
อาคารมีทรัพยสินราคาสูงและ
มองเห็นจากภายนอกชัดเจน 

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  
 

OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัตงิาน OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิต
รายวิชาออนไลนทํางานรวมกัน
ในรูปแบบหองปด ใกลชิดกับ
ผูสอนที่ตองเปดหนากาก 

เสียชีวิต สงผลรายแรงตอสุขภาพ 
และเส่ียงตอการแพรระบาด 

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA 

จากบริการที่ สํ า นักดิ จิ ทัลเ พ่ือการศึกษา
รับผิดชอบ 

CR1.1 บุ คล ากรขาดคว าม รู
ความเขาใจดาน PDPA 

มหาวิทยา ลัยถูกฟองรองด าน
กฎหมาย PDPA จากบริ กา รที่
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
รับผิดชอบ 

CR2 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน 

CR2.1 บุคลากรไมมีความรูดาน
กฎหมายที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในดานขอ
กฎหมาย 

CR4 การทุจริต (ว 105 ขอ 8)    
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การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประเมินความเสี่ยง โดย
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดเกณฑประเมินความเสี่ยง 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง 3) การวิเคราะหความเสี่ยง และ 4) การจัดลําดับความเสี่ยง 4 ขั้นตอนยอย ไดแก  

1) การกําหนดระดับความเสี่ยง  
2) เกณฑประเมินโอกาส (Likelihood : L) เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact : I) 
3) การวิเคราะหความเสี่ยง  
4) การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

ตารางแสดงการกําหนดระดับความเสี่ยง 

ระดับความเส่ียง 
ระดับ

คะแนน 
การยอมรับ ความหมาย 

       สูงมาก 20-25 ยอมรับไมได 
ความเส่ียงท่ีตองกํากับดูแลอยางใกลชิดและตองบริหารจัดการความ
เส่ียงทันที 

 สูง 9-19 ยอมรับไมได 
ความเส่ียงท่ีตองกํากับดูแลอยางใกลชิดและตองบริหารจัดการความ
เส่ียงทันที 

          ปานกลาง 4-8 ยอมรบัได 
ความเส่ียงท่ีตองเฝาระวังซ่ึงจะตองบริหารความเสี่ยงโดยใหความ
สนใจเฝาระวัง 

 ต่ํา 1-3 ยอมรบัได ความเส่ียงที่ใชวิธีควบคุมปกติไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 
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1.2  เกณฑประเมินโอกาส (Likelihood : L) 
 สํานักงานดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กําหนดเกณฑประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) โดยแบงไวเปน 5 ระดับ (เรียงจากมากไปนอย) ไดแก 

ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (นอย) และระดับ 1 (นอยมาก) อีกทั้งกําหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว จํานวน 4 ประเด็น ไดแก L1 – L4 ดังนี ้
 
ตารางแสดงเกณฑประเมินโอกาส (Likelihood : L) 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) 
 

L1 L2 L3 L4 

ระดับ โอกาส 
(Likelihood : L) 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณขึ้น โอกาสท่ีจะเกิดเหตูการณข้ึน 
(ระบุความถ่ีได) 

ปริมาณงานที่ตองดําเนินงาน 
ตลอดทั้งป 

งานบริการที่ไดรับผลกระทบ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง ทุกวัน > 40  >5 งาน 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือ
บอย ๆ 

สัปดาห 30-40 4 งาน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง เดือน 20-30 3 งาน 

2 นอย มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดลอม
เอ้ืออํานวย 

6 เดือน 10-20 2 งาน 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไมสามารถ
ควบคุมได 

ปละคร้ัง <10 ≤1 งาน 
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 1.3  เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact : I)  

     สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กําหนดเกณฑประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I) โดยแบงไวเปน 5 ระดับ (เรียงจากมากไปนอย) ไดแก  
ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (นอย) และระดับ 1 (นอยมาก) อีกทั้งกําหนดประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว จํานวน 4 ประเด็น ไดแก I1 – I4 ดังน้ี 

 

ตารางแสดงเกณฑประเมินผลกระทบ (Impact : I)  
ผลกระทบท่ีจะเกิด  

(Impact : I) 
I1 I2 I3 I4 

ระดับ ผลกระทบท่ีจะเกิด  
(Impact : I) 

ผลกระทบตอแผนงาน 
กระบวนการทํางาน 

ความสมบูรณของขอมูล ผลกระทบตอการเบิกจาย ถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA  

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินงานได ไมสามารถกูขอมูลได ไมสามารถเบิกจายได ถูกฟองรองกฎหมาย PDPA 

4 สูง แกไขได และมีผลกระทบตอ
แผนงานอยางมาก 

ขอมูลมีความสมบูรณ รอยละ30-50 แกไขได และมีผลกระทบตอการ
เบิกจายอยางมาก 

สามารถใหบริการได แตมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA อยางมาก 

3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบตอ
แผนงานปานกลาง 

ขอมูลมีความสมบูรณ รอยละ50-70 แกไขได และมีผลกระทบตอการ
เบิกจายปานกลาง 

สามารถใหบริการได แตมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA ปานกลาง 

2 นอย แกไขได และมีผลกระทบตอ
แผนงานเล็กนอย 

ขอมูลมีความสมบูรณ รอยละ70-90 แกไขได และมีผลกระทบตอการ
เบิกจายเล็กนอย 

สามารถใหบริการได แตมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA เล็กนอย 

1 นอยมาก แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอ
แผนงาน 

ขอมูลมีความสมบูรณ >รอยละ90 แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอการ
เบิกจาย 

สามารถใหบริการได ไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA  
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2)  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 

  สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 มิติ คือ โอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงเปนผลคูณของโอกาส  
และผลกระทบ 

 

คะแนนความเสี่ยง  =  โอกาส  x  ผลกระทบ 
 

ตารางแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L)  ผลกระทบ (I)  คะแนน 

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 
SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 1 4 4 
SR2 การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของสํานักฯ ไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของสํานักฯ 
2 4 8 

SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไมสามารถดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ตั้งไวได 

2 4 8 

2) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : FR) 
FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง 5 4 20 
FR2 งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของการจัดกิจกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
2 3 6 

3) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกู คืนฐานขอมูลใหกลับมา

ใหบริการได 
3 3 9 

OR2 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงานสญูหายจากการ
โจรกรรม 

1 3 3 

OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน 2 3 6 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการที่สํานักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษารบัผิดชอบ 
5 

 
4 20 

CR2 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุมการดาํเนินงาน 1 3 3 
CR3 การทุจริต (ว 105 ขอ 8)     

หมายเหตุ  คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส  
คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ  
การประเมินทุจริต ดําเนินการตามหลักเกณฑการควบคุมภายในสาํหรับหนวยงานของรัฐ’61 (ว 105) ขอ 8 และเกณฑการ 
ประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ปปช.) ซึ่งกลาวไวในหัวขอการประเมินทุจริต  
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ตารางแสดงการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood : L) 
Key Risk Indicator (KRI) 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) L1 L2 L3 L4 

ระดับ 
โอกาส 

(Likelihood : L) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตกุารณขึ้น 

โอกาสที่จะเกิดเหตู
การณขึ้น 

(ระบุความถ่ีได) 

ปริมาณงานที่ตอง
ดําเนินงาน 
ตลอดท้ังป 

งานบริการท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบ
ทุกครั้ง 

ทุกวัน > 40  >5 งาน 

4 สูง มีโอกาสในการเกิด
คอนขางสูงหรือบอย ๆ 

สัปดาห 30-40 4 งาน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ทุกเดือน 20-30 3 งาน 
2 นอย มีโอกาสเกิดหาก

สภาพแวดลอม
เอื้ออํานวย 

ทุก 6 เดือน 10-20 2 งาน 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม
สามารถควบคุมได 

ปละคร้ัง <10 ≤1 งาน 

ผลการประเมิน คะแนน     
1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)   

SR1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร / แ ผ น ง า น  ไ ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย 

1 1    

SR2 การดําเนินงานโครงการ 
กิจกรรมของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของสํานักฯ 

2 2    

SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ 
กิจกรรม ไมสามารถดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่ต้ังไวได 

2 2    
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Key Risk Indicator (KRI) 
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) L1 L2 L3 L4 

ระดับ 
โอกาส 

(Likelihood : L) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตกุารณขึ้น 

โอกาสที่จะเกิดเหตู
การณขึ้น 

(ระบุความถ่ีได) 

ปริมาณงานที่ตอง
ดําเนินงาน 
ตลอดท้ังป 

งานบริการท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบ
ทุกครั้ง 

ทุกวัน > 40  >5 งาน 

4 สูง มีโอกาสในการเกิด
คอนขางสูงหรือบอย ๆ 

สัปดาห 30-40 4 งาน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ทุกเดือน 20-30 3 งาน 
2 นอย มีโอกาสเกิดหาก

สภาพแวดลอม
เอื้ออํานวย 

ทุก 6 เดือน 10-20 2 งาน 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม
สามารถควบคุมได 

ปละคร้ัง <10 ≤1 งาน 

ผลการประเมิน คะแนน     
2) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : FR)   

FR1 การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 5   5  
FR2 งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลอง

กับสถานการณ ข อง การจั ด
กิจกรรมที่เปล่ียนแปลงไป 

2 2    

3) ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)   
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไม

สามารถกูคืนฐานขอมูลใหกลับมา
ใหบริการได 

3  3   

OR2 อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ
และใชในการปฏิบัติงานสญูหาย
จากการโจรกรรม 

1 1    



12 
 

 

Key Risk Indicator (KRI) 
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) L1 L2 L3 L4 

ระดับ 
โอกาส 

(Likelihood : L) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตกุารณขึ้น 

โอกาสที่จะเกิดเหตู
การณขึ้น 

(ระบุความถ่ีได) 

ปริมาณงานที่ตอง
ดําเนินงาน 
ตลอดท้ังป 

งานบริการท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบ
ทุกครั้ง 

ทุกวัน > 40  >5 งาน 

4 สูง มีโอกาสในการเกิด
คอนขางสูงหรือบอย ๆ 

สัปดาห 30-40 4 งาน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ทุกเดือน 20-30 3 งาน 
2 นอย มีโอกาสเกิดหาก

สภาพแวดลอม
เอื้ออํานวย 

ทุก 6 เดือน 10-20 2 งาน 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม
สามารถควบคุมได 

ปละคร้ัง <10 ≤1 งาน 

ผลการประเมิน คะแนน     
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการ

ปฏิบัติงาน 
2 2    

4) ความเส่ียงดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)   
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองด าน

กฎหมาย PDPA จากบริการที่
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า
รับผิดชอบ 

5    5 

CR2 การทํานิติกรรมสัญญาและการ
ร า งสัญญา ไม ครอบคลุ มกา ร
ดําเนินงาน 

1 1    

CR3 การทุจริต (ว 105 ขอ 8)       
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ตารางแสดงการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) 

ความรุนแรงผลกระทบท่ีจะเกดิ (Impact : I) 
 ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance)  

I1 I2 I3 I4 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอแผนงาน 
กระบวนการทํางาน 

ความสมบูรณของขอมูล ผลกระทบตอการเบิกจาย ถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA  

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินงานได ไมสามารถกูขอมูลได ไมสามารถเบิกจายได ถูกฟองรองกฎหมาย PDPA 
4 สูง แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานอยางมาก 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ30-50 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายอยางมาก 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
อยางมาก 

3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบ
ตอแผนงานปานกลาง 

ขอมูลมีความสมบูรณ 
รอยละ50-70 

แกไขได และมีผลกระทบตอ
การเบิกจายปานกลาง 

สามารถใหบริการได แตมี
ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 

ปานกลาง 
2 นอย แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานเล็กนอย 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ70-90 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายเล็กนอย 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
เล็กนอย 

1 นอยมาก แกไขได ไมมีมีผลกระทบ
ตอแผนงาน 

ขอมูลมีความสมบูรณ >
รอยละ90 

แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอ
การเบิกจาย 

สามารถใหบริการได ไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA  

ผลการประเมิน คะแนน     
1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)   
SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไมสอดคลอง

กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
4 4    

SR2 การดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
ของสาํนักฯ ไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ของสาํนักฯ 

4 4    

SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ 
กิจกรรม ไมสามารถดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่ตั้งไวได 

4 4    
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ความรุนแรงผลกระทบท่ีจะเกดิ (Impact : I) 
 ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance)  

I1 I2 I3 I4 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอแผนงาน 
กระบวนการทํางาน 

ความสมบูรณของขอมูล ผลกระทบตอการเบิกจาย ถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA  

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินงานได ไมสามารถกูขอมูลได ไมสามารถเบิกจายได ถูกฟองรองกฎหมาย PDPA 
4 สูง แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานอยางมาก 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ30-50 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายอยางมาก 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
อยางมาก 

3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบ
ตอแผนงานปานกลาง 

ขอมูลมีความสมบูรณ 
รอยละ50-70 

แกไขได และมีผลกระทบตอ
การเบิกจายปานกลาง 

สามารถใหบริการได แตมี
ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 

ปานกลาง 
2 นอย แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานเล็กนอย 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ70-90 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายเล็กนอย 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
เล็กนอย 

1 นอยมาก แกไขได ไมมีมีผลกระทบ
ตอแผนงาน 

ขอมูลมีความสมบูรณ >
รอยละ90 

แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอ
การเบิกจาย 

สามารถใหบริการได ไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA  

ผลการประเมิน คะแนน     
2) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : FR)   
FR1 การทุจรติในการจัดซื้อจัดจาง 4   4  
FR2 งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลอง

กั บ ส ถ า น ก า ร ณ ข อ ง ก า ร จั ด
กิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3 3    

3) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)   
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไม

สามารถกูคืนฐานขอมูลใหกลับมา
ใหบริการได 

3  3   
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ความรุนแรงผลกระทบท่ีจะเกดิ (Impact : I) 
 ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance)  

I1 I2 I3 I4 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอแผนงาน 
กระบวนการทํางาน 

ความสมบูรณของขอมูล ผลกระทบตอการเบิกจาย ถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA  

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินงานได ไมสามารถกูขอมูลได ไมสามารถเบิกจายได ถูกฟองรองกฎหมาย PDPA 
4 สูง แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานอยางมาก 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ30-50 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายอยางมาก 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
อยางมาก 

3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบ
ตอแผนงานปานกลาง 

ขอมูลมีความสมบูรณ 
รอยละ50-70 

แกไขได และมีผลกระทบตอ
การเบิกจายปานกลาง 

สามารถใหบริการได แตมี
ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 

ปานกลาง 
2 นอย แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานเล็กนอย 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ70-90 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายเล็กนอย 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
เล็กนอย 

1 นอยมาก แกไขได ไมมีมีผลกระทบ
ตอแผนงาน 

ขอมูลมีความสมบูรณ >
รอยละ90 

แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอ
การเบิกจาย 

สามารถใหบริการได ไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA  

ผลการประเมิน คะแนน     
OR2 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการ

และใชในการปฏิบัติงานสูญหาย
จากการโจรกรรม 

3 3    

OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน 

3 3    

4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)   
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองด าน

กฎหมาย PDPA จากบ ริการ ท่ี
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า
รับผิดชอบ 

4    4 
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ความรุนแรงผลกระทบท่ีจะเกดิ (Impact : I) 
 ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance)  

I1 I2 I3 I4 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอแผนงาน 
กระบวนการทํางาน 

ความสมบูรณของขอมูล ผลกระทบตอการเบิกจาย ถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA  

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินงานได ไมสามารถกูขอมูลได ไมสามารถเบิกจายได ถูกฟองรองกฎหมาย PDPA 
4 สูง แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานอยางมาก 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ30-50 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายอยางมาก 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
อยางมาก 

3 ปานกลาง แกไขได และมีผลกระทบ
ตอแผนงานปานกลาง 

ขอมูลมีความสมบูรณ 
รอยละ50-70 

แกไขได และมีผลกระทบตอ
การเบิกจายปานกลาง 

สามารถใหบริการได แตมี
ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 

ปานกลาง 
2 นอย แกไขได และมีผลกระทบ

ตอแผนงานเล็กนอย 
ขอมูลมีความสมบูรณ 

รอยละ70-90 
แกไขได และมีผลกระทบตอ

การเบิกจายเล็กนอย 
สามารถใหบริการได แตมี

ผลกระทบตอการดําเนินการ PDPA 
เล็กนอย 

1 นอยมาก แกไขได ไมมีมีผลกระทบ
ตอแผนงาน 

ขอมูลมีความสมบูรณ >
รอยละ90 

แกไขได ไมมีมีผลกระทบตอ
การเบิกจาย 

สามารถใหบริการได ไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินการ PDPA  

ผลการประเมิน คะแนน     
CR2 การทํานิติกรรมสัญญาและการราง

สั ญ ญ า ไ ม ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
ดําเนินงาน 

3 3    

CR3 การทุจริต (ว 105 ขอ 8)       
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3) การวิเคราะหความเสี่ยง 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดวิเคราะหความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้งสี่ประเภทออกมาเปน

ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ไดแก  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ํา ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดระดับความเสี่ยง
ดังกลาวขางตน  

 

ตารางแสดงการวิเคราะหความเส่ียง 

ประเภท โอกาส (L) 
ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน ระดับ 

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร/แผนงาน ไมสอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 
1 4 4 ตํ่า 

SR2   การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของสํานักฯ ไม
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารของสํานักฯ 

2 4 8 ปานกลาง 

SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไมสามารถ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไวได 

2 4 8 ปานกลาง 

2) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 5 4 20 สูงมาก 
FR2 งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของการ

จัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2 3 6 ปานกลาง 

3) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคืนฐานขอมูล

ใหกลับมาใหบริการได 
3 3 9 สูง 

OR2 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใหบริการและใชในการปฏิบัติงาน
สูญหายจากการโจรกรรม 

1 3 3 ตํ่า 

OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน 2 3 6 ปานกลาง 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการ

ที่สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษารับผิดชอบ 
5 4 20 สูงมาก 

CR2 การทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม
การดําเนินงาน 

1 3 3 ตํ่า 

CR3 การทจุริต (ว 105 ขอ 8)      
หมายเหตุ : คะแนนโอกาสของความเส่ียง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส  

 คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มคีะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ  
 
 

4) การจัดลําดับความเสี่ยง 
 หลังจากการวิเคราะหความเสี่ยงแลว สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดการจัดลําดับความเสี่ยง 

เพื่อใหหนวยงานสามารถจัดลําดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของหนวยงาน และ
สามารถนํามาพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับคะแนนความ
เสี่ยง ดังตารางขางลางนี้ 
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ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 

ประเภท 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน ระดับ ลําดับ 

ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk : FR) 
FR1 การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 5 4 20 สูงมาก 2 
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคืนฐานขอมูล

ใหกลับมาใหบริการได 
3 3 9 สูง 3 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการ
ที่สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบ 

5 4 20 สูงมาก 1 

 

ภาพการจัดลําดับความเสี่ยง (ยอมรับได ยอมรับไมได) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

    การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)  

 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปจจัยเส่ียงแตละ
รายการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่เปนอยูในปจจุบันวาเปนอยางไรและกําหนดวิธีการบริหาร
จัดการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบสนองความเส่ียงยิ่งข้ึน 
  

                     

5      
OR4 

      

4    
OR5 

  

  
  สูงมาก  

(Very high) 
ยอมรับไมได 

3             สูง (High) ยอมรับไมได 

2            ปานกลาง 
(Moderate) 

ยอมรับได 

1        ตํ่า (low) ยอมรับได 

 1 2 3 4 5     
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood : L)     

คว
าม

รุน
แร

งผ
ลก

ระ
ทบ

ที่จ
ะเ

กิด
 ( I

m
pa

ct
 : 

I) 
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ตารางแสดงการประเมินมาตรการควบคุมภายใน 

ปจจัยเส่ียง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดทาํ 
(2) 

การควบคุมใน
ปจจุบัน 

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน
ปจจุบัน(4) 

การควบคุมท่ีควรทํา
เพ่ิมเติม 

(5) 
FR1การทจุริตในการจัดซ้ือจัดจาง 

FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการ
จดัซ้ือจัดจางไมโปรงใส 

1) ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางตาม “พระราชบัญญัติ
การจดัซ้ือจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” 

  1) ดําเนินตาม
กระบวนการทุกการจัดซ้ือ
จัดจาง 

OR1  ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคืนฐานขอมูลใหกลับมาใหบริการได 
OR1.1 อุปกรณสํารองขอมูล
ชํารุด 
 
OR1.2 การต้ังคา 
(Configuration) ไมรัดกุม  
 
OR 1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายชํารุด (ไหม) 

1) ถายโอนฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศไปยัง
ระบบคลาวดเซิรฟเวอร 
1) ตรวจสอบการต้ังคา 
(Configuration) ให
รัดกุม 
1) ถายโอนเว็บไซตและ
ระบบสารสนเทศไปยัง
ระบบคลาวดเซิรฟเวอร 
 
2) อุปกรณ Iot เฝาระวัง
ความผิดปกติของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 
 
? 
 
 
? 
 
 
 
? 

1)  ถ าย โอนฐานข อ มูล
เว็บไซตที่มีความสํา คัญ
จัดเก็บบนระบบคลาวด 
1)  พัฒนาตนเองดาน ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง  Programing 
and Security 
1)  ถายโอนเว็บไซตที่ มี
ความสําคัญจัดเก็บและ
เ รี ยกใ ช ง านบน ร ะบบ
คลาวด 
1) ติดต้ัง อปุกรณ Iot เฝา
ระวังความผิดปกติของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร แม
ขาย ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม 

CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการที่สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษารบัผิดชอบ 
CR1.1 บุคลากรขาดความ รู

ความเขาใจดาน PDPA 
1)  กิจกรรมให คว าม รู
ความเขาใจดาน PDPA 
กับผูปฏิบัติงาน 

X X 1)  กิ จกรรมให ค ว าม รู
ความเขาใจดาน PDPA 
กับผูปฏิบัติงาน 

  

หมายเหตุ :  ความหมายของสัญลักษณในชอง (3) และ (4) 
 ชอง (3)  √ : มี  x : ไมมี   ? : มีแตไมไดปฏิบัติ 
 ชอง (4)  √ : ไดผล  x : ไมไดผล  ? : ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

 

การจัดการความเสี่ยง 
 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดดําเนินการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) โดยทํา 2 ขั้นตอนยอย 

ไดแก การประเมนิทางเลือกการบริหารความเส่ียง กลยุทธการจัดการความเส่ียง 4T’s และแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตารางการประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง กลยุทธ วิธีการจัดการความเส่ียง ตนทุน ผลประโยชน 
สรุปทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

FR1 การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง    

FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจางไมโปรงใส 

หลีก ไมสามารถหลีกเล่ียงกระบวนการได -  ลดความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตาม 
“พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560” 

ยอม ไมสามารถยอมใหเกิดการดําเนินการที่ไมถูกตองได -  
ลด ลดความเส่ียงการทุจริต โดยดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม 

“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม 
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” 

รวม ไมสามารถรวมหรือถายโอนกระบวนการทํางานได -  
OR1  ระบบสารสนเทศ และเว็บไซตไมสามารถกูคืนฐานขอมูลใหกลับมาใหบริการได 
OR1.1 อุปกรณสํารองขอมูลชํารุด หลีก ไมสามารถหลีกเล่ียงการใหบริการระบบสารสนเทศและ

เว็บไซตได 
-  รวมถายโอนความส่ียง

โดยการถายโอน
ฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ความสําคัญจัดเก็บบน
ระบบคลาวดซ่ึงผู
บริการมีความ
นาเช่ือถือ 

ยอม ไมสามารถยอมใหขอมูลชํารุดสูญหายได -  
ลด จัดหาอุปกรณสํารองขอมูลใหม ที่มีประสิทธิภาพทดแทน

ของเดิมที่มีอายุใชงานมากกวา 10 ป 
500,000  

รวม ถายโอนฐานขอมูลระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด
เซิรฟเวอร 

45,000 สามารถเรียกฐานขอมูลท่ีจัดเก็บ
บนระบบคลาวดเซิรฟเวอรกลับมา
ใหบริการได 

OR1.2 การต้ังคา (Configuration) 
ไมรัดกุม  
 

หลีก ไมสามารถหลีกเล่ียงการตั้งคาได -  ลดความเสี่ยงโดย
ตรวจสอบการตั้งคา 
(Configuration) ให
รัดกุมและพัฒนา
ตนเองดานที่เก่ียวของ 

ยอม ไมสามารถยอมใหเกิดความเสี่ยงได -  

ลด ลดความเส่ียงโดยตรวจสอบการต้ังคา (Configuration) ให
รัดกุม 

งบพัฒนาตนเอง ปดชองโหวการถูกโจมตีจากภาพ
นอกจากความผิดพลาดของการ
การตั้งคา (Configuration) ไม
รัดกุม 
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ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง กลยุทธ วิธีการจัดการความเส่ียง ตนทุน ผลประโยชน 
สรุปทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

รวม ไมสามารถถายโอนความเสี่ยงได -  Programing and 
Security 

OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ชํารุด (ไหม) 

หลีก ไมสามารถหลีกเล่ียงใหบริการได -  1) ลดความเส่ียงโดย
ติดต้ัง อุปกรณ Iot 
เฝาระวังความผิดปกติ
ของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย ท่ี
จําเปนเพิ่มเติม 
รวมถายโอนความส่ียง
2) โดยการถายโอน
เว็บไซตและระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ความสําคัญจัดเก็บบน
ระบบคลาวดซ่ึงผู
บริการมีความ
นาเช่ือถือ 

ยอม ไมสามารถยอมใหเกิดความเสี่ยงได -  

ลด 1) จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทดแทนอุปกรณเดิมท่ีมี
อายุการใชงานมากกวา 10 ป 
2) อุปกรณ Iot เฝาระวังความผิดปกติของเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย 

2,000,000 
 

12,000 

สามารถเฝาระวังเหตุการณ
ผิดปกติที่เกิดข้ึนในหองควบคุม
คอมพิวเตอรแมขาย ลดความ
รุนแรงของความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

รวม ถายโอนเวบ็ไซตและระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด
เซิรฟเวอร 

ใชบริการเดียวกัน
กับ OR1.1 

สามารถเรียกใชงานเว็บไซตและระ
บฐานขอมูลมาใชงานไดเม่ือเครื่อง
แมขายเกิดปญหา 

CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟองรองดานกฎหมาย PDPA จากบริการที่สํานักดจิิทัลเพ่ือการศึกษารับผิดชอบ 

CR1.1 บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจดาน PDPA 

 

หลีก ไมสามารถหลีกเล่ียงขอกําหนด PDPA ได -  ลดความเสี่ยงโดยจัด
กิจกรรมใหความรู
ความเขาใจดาน 
PDPA กับผูปฏิบัติงาน 

ยอม ไมสามารถยอมใหเกิดความเสี่ยงได -  

ลด ใหความรูความเขาใจดาน PDPA กับผูปฏิบัติงาน งบพัฒนา
บุคลากร/โครงการ
อบรม 

เกิดความเขาใจดาน PDPA ทั้งผู
ใหบริการและผูรับบรกิาร ลด
ความเส่ียงการดําเนินการถูก
ฟองรองจากผูรับบริการ 

รวม ไมสามารถถายโอนความเสี่ยงได -  
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ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2566 

ลําดับ ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 
กลยุทธจัดการความเส่ียง กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ 
ยอม ลด หลีก รวม 

1. CR1 มหาวิทยาลัยถูก
ฟองรองดานกฎหมาย 
PDPA จากบริการที่สํานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับผดิชอบ 
 

CR1.1 บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
ดาน PDPA 

    กิจกรรมใหความรูความเขาใจดาน 
PDPA กับผูปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

ทุกงานบริการ 

2. FR1 การทุจริตในการจัดซ้ือ
จัดจาง 

FR1.1 กระบวนการข้ันตอนการจัดซ้ือ
จัดจางไมโปรงใส 

    1) ลดความเสี่ยงการทุจริต โดย
ดําเ นินการ จัด ซ้ือจัดจ า งตาม 
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560” 
2) ดํา เ นินงานตาม “ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่ อ ง  เจต จํานง สุจริ ต ใ นการ
บริหารงานดวยคุณธรรมและ
ความโปรงใส ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2563 
3)  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3. OR1 ระบบสารสนเทศ และ
เว็บไซตไมสามารถกูคืน
ฐานขอมูลใหกลับมา
ใหบริการได 

OR1.1 อุปกรณสํารองขอมูลชํารุด     ก า ร โ อ น ฐ า น ข อ มู ล ร ะ บ บ
สารสนเทศท่ีมีความสําคัญจัดเก็บ
บนระบบคลาวด ซ่ึงผูบ ริการมี
ความนาเช่ือถือ 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

หนวยบริหาร
จัดการ
คอมพิวเตอร
เครือขาย 
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ลําดับ ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 
กลยุทธจัดการความเส่ียง กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ ยอม ลด หลีก รวม 

OR1.2 การต้ังคา (Configuration) ไม
รัดกุม  

    พัฒนาตนเองดานที่ เ ก่ียวข อง 
Programing and Security 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

1) หนวยบริหาร
จัดการ
คอมพิวเตอร
เครือขาย 
2) หนวยพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

OR 1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชํารุด 
(ไหม) 

    ติดต้ัง อุปกรณ Iot เฝาระวังความ
ผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย ที่จําเปนเพ่ิมเติม 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

หนวยบริหาร
จัดการ
คอมพิวเตอร
เครือขาย 

    ถ า ย โ อน เ ว็ บ ไ ซต แ ล ะ ร ะบ บ
สารสนเทศที่มีความสําคัญจัดเก็บ
บนระบบคลาวดซึ่ งผูบ ริการมี
ความนาเช่ือถือ 

ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.
2566 

หนวยบริหาร
จัดการ
คอมพิวเตอร
เครือขาย 
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การติดตามและทบทวน 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดกําหนดใหมีการติดตามความเสี่ยงเปนระยะ และทบทวนประเด็นความเสี่ยง 
กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถกําจัด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 2.7 หนวยงานของรัฐตองมีการติดตามประเมิลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และหลักเกณฑฯ ขอ 8 ใหฝายบริหารและผูรบัผิดชอบตองจัด
ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องในระหวางปฏิบัติงาน
หรือติดตามประเมินผลเปนรายคร้ัง หรือใชท้ังสองวิธีรวมกัน กรณีพบขอพกพรองที่มีสาระสําคัญใหรายงานทันที  
โดยมีวัตถุประสงคและกําหนดใหดําเนินการติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตารางแสดงวิธีการ
ดําเนินงานติดตามและทบทวน) ดังน้ี 

 
วัตถุประสงคการติดตามและทบทวน 
1)  เพ่ือใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของได รับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงขององคกร/หนวยงาน 

 ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และพิจารณาแกไขไดอยางทันทวงที 
2)  เพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยงไดรบัการจัดการตามแผนงานที่วางไว 
3)  เพ่ือประเมินวาแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใชดาํเนินการในสถานการณปจจุบัน 

 

ตารางแสดงวิธีการดําเนินงานติดตามและทบทวน  
ขอ วิธีการดําเนินงาน กําหนดการ 

1) การตดิตาม 1) ติดตามผลการดําเนินการในการประชุม
ประกันคุณภาพ หรือ 
2) ติดตามผลการดําเนินการในการประชุม
บุคลากร 

ต.ค.2565 – ก.ย. 2566 

2) การทบทวน กําหนดใหมีการทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงทุกป  

ต.ค.2565 – ก.ย. 2566 
(ทันทีเมื่อพบพบขอพกพรองที่มี

สาระสําคัญ) 
 

การส่ือสารและรายงานผล 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดรวมกันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปงบประมาณ 2566 และทุกคนไดรับการสื่อสาร
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินการที่จะเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ 
และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑการปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 2.3 และขอ 2.6 ในการสื่อสารวัตถุประสงคและแผนการบริหารความ
เสี่ยง เปนไปในทิศทางเดียวกันนําไปสูการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหผูบริหารหารหรือคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดําเนินงาน หรือสั่งการ
ใหมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง และเปนไปตามตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ขอ 9 ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการ
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บริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูกํากับดูแลแลวแตกรณี พิจารณาอยางนอยปละ 
1 ครั้ง  โดยกําหนดใหมีการรายงาน (ตารางที่ 15)  ดังนี้ 

 
ตารางที่  15 แสดงแผนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปงบประมาณ 2566 

ประเด็น ขอปฏิบัติ กําหนดการ 
การรายงาน  การรายงานปละ 1 ครั้ง ณ สิ้นป รอบปงบประมาณ 2566 ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2566 

รูปแบบการ
รายงาน 

รายงานตามแบบปค.4 และ ปค.5 ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2566 

 

 

 


