
สรุป  ความเสี่ยงท้ังหมด 8  ความเสี่ยง

ความเสี่ยงท่ีมีระดับลดลงจากเดมิ 8  ความเสี่ยง

ความเสี่ยงท่ีมีระดับเท่าเดมิ   ความเสี่ยง

ความเสี่ยงลดลง คดิเป็นร้อยละ 100

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

โอกาส ผลกระทบ

คะแนน

ความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ

คะแนน

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์

1. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ความเสี่ยงน้อย

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพือ่รองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละ

ยุทธศาสตร์กับบุคลากรทุกฝ่ายงาน

4. ติดตามและประเมนิผลการด า เนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ทุกเดือน

5. รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาตร์ต่อ

มหาวทิยาลัยทุกเดือน เพือ่พจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงผลการปฏบิัติราชการทุกไตรมาส

2.ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

ปานกลาง

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

1. ตัง้โครงการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เชือ่มต่อ และ

กระจายสัญญาณเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ของส านักวชิา

การศึกษาทั่วไปฯ ชุดใหมท่ี่มปีระสิทธิภาพ ทดแทน

ของเดิมที่เสื่อมสภาพ

ความเสี่ยง

ปานกลาง

2. ติดตามและประเมนิผลการพัฒนาระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ของส านักวชิาการศึกษาทั่วไปฯ

3. สรุปรายงานการพัฒนาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

ของส านักวชิาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ผู้บริหารทราบเพือ่เป็น1. จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความเสี่ยง

ปานกลาง

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีตามแผนที่ก าหนด

3. ด าเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ4. ติดตามและประเมนิผลความส าเร็จของการป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1.ส ารวจวัสด-ุครุภัณฑไ์ฟฟา้,คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ความเสี่ยง

ปานกลาง

2. จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงวัสด-ุครุภัณฑ ์และการจัดซื้อ

ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหรือช ารุด

ฝ่ายวจิัยและพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

งาน อาคารสถานที่

วัตถุประสงค์  เพือ่ลดความเสียหายจากไฟฟา้ดับ

3.3 กระแสไฟฟา้ขัดขอ้ง ไฟฟา้ดับ 5 5 25 9 ลดลง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปติดตัง้เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพือ่ลดความเสียหายของ

อุปกณ์ไฟฟา้

1. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 3 3

งาน วจิัยและพัฒนานวัตกรรมฯ

วัตถุประสงค์ เพือ่ป้องกันความเสียหายของขอ้มูล

และระบบคอมพวิเตอร์

3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 25 3 3 9 ลดลงหน่วยงานได้ร่วมกับส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดท าแผน

ป้องกันภุยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเขา้ร่วมโครงการอบรมเร่ือง 10 แนวโน้มด้าน

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 2017 เมือ่วันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการปฏบิัติงาน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หน่วยงานเจา้ภาพเป็น

ผู้ด าเนินการ)

เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง

งาน พัฒนาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ของส านัก

วชิาการศึกษาทั่วไปฯ 

วัตถุประสงค ์เพือ่ให้ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

ของส านักวชิาการศึกษาทั่วไปฯ มปีระสิทธิภาพ และ

ใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ของ

ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปฯ เกิดปัญหาขัดขอ้งในการ

เชือ่มต่อ และกระจายสัญญาณระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ ไปยังอาคารต่างๆ  ภายในมหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง

ฝ่ายวจิัยและพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

ติดตัง้เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพือ่ลดความเสียหายของ

อุปกณ์ไฟฟา้

1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. รายงานสรุปผลโครงการ

ประชุมเชงิปฏบิัติการ “การ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5

 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

แผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ส านัก

วชิาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์

1 4 4 ลดลง ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ

ประกันคุณภาพ

9 ลดลง ฝ่ายบริการการศึกษาหน่วยงานได้ร่วมกับส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดท าแผน

ป้องกันภุยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเขา้ร่วมโครงการอบรมเร่ือง 10 แนวโน้มด้าน

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 2017 เมือ่วันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการปฏบิัติงาน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หน่วยงานเจา้ภาพเป็น

ผู้ด าเนินการ)

3 3

1. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 3 3 9 ลดลง

งาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ

ประจ าปี

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้หน่วยงานมทีิศทางองคก์รที่

ชัดเจนและสามารถน าไปสูก่ารปฏบิัติได้

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไมต่อบสนอง

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ “การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักวชิาการศึกษา

ทั่วไปฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยยึด

หลักการมสี่วนร่วมของทุกๆคน ในการทบทวนผล

การดาเนินงานของส านัก การเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT)

 พร้อมทัง้ร่วมกันจัดท าและน าเสนอโครงการ/

กิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวทิยาลัย โดยมกีารก ากับดูแล ให้

ค าแนะน าและแนวทางในการด าเนินงานอย่างดี

จากคณะผู้บริหารส านักฯ

20 เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง ปรับแผนการรับลงทะเบียนเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไปภาค

ฤดูร้อนให้มคีวามเหมาะสมกับสถิติการลงทะเบียนเรีบน

จริง และจุดคุม้ทุน

งาน จัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มกีารบริหารจัดการ

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา

ศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อนให้มปีระสิทธิภาพ

2.1 การเปิดลงทะเบียนเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไปครบทุก

รายวชิาในภาคฤดูร้อน

5 4

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (รอบ 6 เดอืน) 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
กลยทุธ์ท่ีใช้

จัดการกับความ

เสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนนิงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง หลกัฐานประกอบ

สถานะของความเสี่ยงหลงัการควบคุม สถานะความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (รอบ 6เดือน)  หน้า 1



โอกาส ผลกระทบ

คะแนน

ความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ

คะแนน

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
กลยทุธ์ท่ีใช้

จัดการกับความ

เสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนนิงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง หลกัฐานประกอบ

สถานะของความเสี่ยงหลงัการควบคุม สถานะความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

3. ระบุผู้รับผิดชอบวัดส-ุอุปกรณ์ต่างๆให้ชัดเจน

4. ควรมกีารจัดท ารายงานผลการส ารวจทุกไตรมาส เพือ่

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ1. จัดท าแผนป้องกันและระงบัอัคคภีัย ความเสี่ยง

ปานกลาง

2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงบัอัคคภีัยให้

บุคลากรทราบ

3. ด าเนินการตามแผนป้องกันและระงบัอัคคภีัย

4. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน

และระงบัอัคคภีัย4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

1.วเิคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับของหน่วยงานภายนอกที่มผีลต่อการปฏบิัติงาน

ของส านัก

ความเสี่ยงน้อย

2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับให้

เจา้หน้าที่ที่เกียวขอ้งทราบและถือปฏบิัติ5. ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

1.ปฏบิัติตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวา่

ด้วยจรรยาบรรบุคลากร พ.ศ.2555

ความเสี่ยงน้อย

2.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพือ่เน้นย้ าให้ตระหนักถึง

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน

งาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ ให้มี

จติส านึกเห็นคุณคา่ของความมคีุณธรรม จริยธรรม

วนิัยและป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับ ประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

5.1 บุคลากรขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการปฏบิัติงาน

5 5 25 3 ลดลง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง จัดอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน

1. การเขา้ร่วมอบรมของ

บุคลากรใจเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การปฏบิัติงาน

1 3

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้บุคลากรปฏบิัติตามกฎ 

ระเบียบฯ ขอ้บังคับ

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของ

หน่วยงานภายนอก

5 4 20 เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง ตัวแทนบุคลากรเขา้ร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับ 

ระเบียบและขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งที่มผีลต่อการ

ปฏบิัติงานของส านัก

1. รายงานการเขา้ร่วมอบรม

ของโครงการ

เขา้ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 

ประจ าปี

1. แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ าปี

3 3 9 ลดลง

1 3 3 ลดลง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน อาคารสถานที่

วัตถุประสงค์  เพือ่ลดความเสียหายจากการเกิด

เหตุเพลิงไหมท้ัง้ทางร่างกายและทรัพย์สิน

3.4 การเกิดเหตุอัคคภีัย 4

งาน อาคารสถานที่

วัตถุประสงค์  เพือ่ลดความเสียหายจากไฟฟา้ดับ

3.3 กระแสไฟฟา้ขัดขอ้ง ไฟฟา้ดับ 5 5 25 9 ลดลง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปติดตัง้เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพือ่ลดความเสียหายของ

อุปกณ์ไฟฟา้

1. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 3 3

5 20 เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก ลดความเสี่ยง
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