
 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 



 

ค าน า 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมิน และจัดระดับความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจ และการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตาม
สภาพแวดล้อม เพ่ือจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน โดยงานเทค  โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการน ากลยุทธ์แผนงานมาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง จากความเสี่ยงในการด าเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและน ามาวางแผน
จัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนโดยผู้บริหาร 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

  ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอธิการบดีได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ 
จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่าง
มีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรตรา 25 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อความดังนี้ 
 1. ให้การบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 3. ให้มีการติตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกต ิ
 5. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 1 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ปรัชญา 

สารสนเทศก้าวไกล เทคโนโลยีบริการดีประทับใจ  

ว ิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีศักยภาพพร้อม ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน เพ่ือการเรียนรู้ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล ให้มี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความเสถียร ความปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
และ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ระบบงานและลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
น าไปสู่ระบบบริการแบบ e-Service และบริการแบบเบ็ดเสร็จ )one stop service ) 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสร้างความเป็นเลิศ ในด้านการเรียน การสอน 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่งานวิชาการ
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการแก้ปัญหาของ
ประเทศ 

5. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับผู้บริหาร 
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะสามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน มีคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมใหม่  

6. จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งวางมาตรการและมาตรฐานการใช้ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค ์

1.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล

เป็นเครือข่ายความเร็วสูงรองรับความต้องการ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ภายใต้ความเสถียรความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล 



 

 

 

1) จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัย 

2) ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีความเร็ว 10 Gbps 
รองรับความต้องการใช้งาน และจ านวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น 

3) มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
4) ระบบมีความเสถียร มีความพร้อมใช้งาน  
5) บริการในเครือข่ายเพ่ือการท างานร่วมกันการแลกเปลี่ยน ข้อมูล การแบ่งปันความรู้ การ

ประชุมออนไลน์ และ การศึกษาทางไกล  
6) มีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
7) มีบริการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

2. น าระบบสารสนเทศมาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดบูรณาการและ
เอกภาพในระบบข้อมูล การประสานงาน ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เกิดการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี  

1) ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพเกิดบูรณาการและเอกภาพใน
ระบบข้อมูล การประสานงาน ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ )Data Warehouse) ในการบริหาร  

2) ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ  
3) ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินการสอน  
4) มีระบบจัดการฐานความรู้  
5) มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเป็นเลิศในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย 
1) จัดตั้งศูนย์สื่อสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน  
2) มีระบบบริหารการเรียนการสอน )LMS) บทเรียน e-learning 
3) มีบทเรียน e-Learning ของวิชาพ้ืนฐานฐาน และ 50% ของวิชาอ่ืนๆ 
4) จัดตั้งส านักวิทยบริการ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุด และ

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีส่วนผลักดัน สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
5) มีระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนส่วนกลาง ห้องบริการ

คอมพิวเตอร์  
6) มีระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ระบบประเมินผลการสอน ประกันคุณภาพ 
7) มีระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเว็บ  
8) ฐานข้อมูลวิจัย ระบบเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย ผู้ได้รับรางวัลวิจัย  
9) ชุมชนออนไลน์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือในงานวิจัย  



 

 

 

10) เครือข่ายสังคม )Social Network) เพ่ือการเรียน การสอน  

4. ใช้ ICT เพ่ือร่วมน าสังคม โดยการเผยแพร่งานวิชาการ องค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา ของชุมชน และใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง 
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้การท างาน และ
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

1) จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU Knowledge Park) เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทันสมัย โดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )ICT) 
มาเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
น าเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  

2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ICT ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
3) มีเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่งานวิชาการ การประชุมวิชาการ การประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อมูล

ครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
4) มีเว็บท่าของมหาวิทยาลัย (web portal) เพ่ือบูรณาการเว็บของคณะและหน่วยงาน เพ่ือ

สะดวกในการใช้บริการการสืบค้น 
5) จัดท าฐานข้อมูลของจังหวัดกาฬสินธุ์ในด้านประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ

สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้
หน่วยงาน นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม 

5. เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน 

1) ความรู้ความเข้าใจส าหรับผู้บริหาร ในการใช้ ICT เพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ  
2) ความรู้ความเข้าใจส าหรับอาจารย์ สามารถใช้ ICT ในการเรียนการสอน การเรียนรู้

ระบบบริหารจัดการความรู้ )LMS) การสร้างบทเรียน e-learning การใช้ระบบเพ่ือ
งานวิจัย  

3) ความรู้ความเข้าใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานประจ าวัน การ
ท างานเฉพาะทาง 

 

 

 



 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม )SWOT Analysis)  

ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นการพิจารณา
สภาวะแวดล้อ /ตัวแปรภายในของหน่วยงาน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อม ตัวแปรที่อยู่ภายนอก

มหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส และภาวะคุกคาม ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลย  ีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สภาวะแวดล้อมภายนอก และภายใน อันมีอิทธิพลสูงต่อการพัฒนา ICT 
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง 

- มีทรัพยากรทางด้าน ICT มากมาย 
- ทีต่ั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอนามนเป็นโหนดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสายใยแก้วน าแสง

ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.( เชื่อมทั่วทั้งจังหวัดและภูมิภาค  
- มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเข้มแข็งตั้งใจ และมีการท างานเป็นทีม  
- มีนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน 

- หน่วยงานรับผิดชอบด้าน ICT ไม่ชัดเจน  

- ขาดหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามแผนแม่บท 

- งบประมาณมีจ ากัด  

- ระบบการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การจัดการ ทรัพยากรทางด้าน ICT และระบบ
เครือข่าย ยังขาดประสิทธิภาพ 

- บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และขาดวินัยในการใช้เทคโนโลยี  

- ขาดการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 

- ขาดความร่วมมือ และมองในภาพรวม 

- ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการขาดทักษะทางด้านภาษา และทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ  
โอกาส 

-   บุคลากรพร้อมที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
-   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการให้บริการได้รวดเร็วและท่ัวถึง 
-   มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างคลอบคลุม 
 



 

 

 

ภาวะคุกคาม 
-   เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท     าให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
-   ความต้องการของผู้ใช้บริการ )ผู้บริโภคสารสนเทศเปลี่ยนไป( 
-   จิตส านึกในการรับบริการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 2 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอธิการบดีได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ จะ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่ างมี
เหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรตรา 25 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อความดังนี้ 
 1. ให้การบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 3. ให้มีการติตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
 5. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงิน การงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
)Financial Risk) 
 2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย )Strategic Risk) 
 3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ )Compliance Risk) 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน )Operational Risk) 
 5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก )External events Risk) 
 



 

 

 

2. วัตถปุระสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ
มัน่ใจแก่ผู้บริหาร ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  
 4. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 5. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ
ได้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ซึ่งประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ ดังนี้ 
           1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลัก
ที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
           2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
           3. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเขา้ใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กร )เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น( และปัจจัยภายนอกองค์กร )เช่น การเมือง 
สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น( 
          4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 



 

 

 

         5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
         6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
กระบวนการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
มาตรการควบคุมหรือแนวทางในการป้องกัน แก้ไข หรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมิน
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนรวมในการ
บริหารความเสี่ยงจากบุคลากรและหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้วางระบบบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) ประกอบด้วย 
 1( สภาพแวดล้อมภายในองค์กร )Internal Environment) 
 2( การประเมินความเสี่ยง )Risk Assessment) 

 )1( การก าหนดวัตถุประสงค์ )Objective Setting)  
 )2( การระบุความเสี่ยง )Event Identification) 
 )3( การประเมินความเสี่ยง )Risk Assessment) 
 )4( การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

 )3( กิจกรรมการควบคุม )Control Activities) 
 )4( ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 

)5( การติดตาม )Monitoring) 
 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร )Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็น
พ้ืนฐานส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ดังนั้นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จึงหมายถึง 



 

 

 

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและ
วิธีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งผู้บริหารต้องมีการร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ส่งผล
ให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนัก และรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
องค์กร 
 
 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 

   2.1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์พิจารณาได้
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร )Corporate Level) ระดับส่วน )Division Level) ระดับโครงการ )Project 
Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนการ )Activity/Process) ระดับตัวชี้วัดในการด าเนินงาน (Key 
Performance Indication) เป็นต้น  

การก าหนดวัตถุประสงค์ทางองค์กรที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

   2.2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร  ว่ามีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้
ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้ 
ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวม
เหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1( การระบุความเสี่ยงโดยการระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่
หลากหลาย 
2( การระบุความเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต )Past Data) 
3( การระบุความเสี่ยงโดยการใช้รายการตรวจสอบ )Checklist) ในกรณีที่มีข้อจ ากัด  ด้าน
งบประมาณและทรัพยากร 
4( การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์  )Human Error 
Analysis) 
5( การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระบบงาน )Work System Analysis) 
6( การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ )What if) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



 

 

 

    1) การระบุความเสี่ยง โดยการระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมองท าให้เกิดการ
กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือระบุรูปแบบความเสียหาย อันตราย 
ความเสี่ยง เกณฑ์ในการตัดสินใจ และ/หรือทางเลือกในการบ าบัด การระดมสมองที่แท้จริงจะต้องมีการใช้
เทคนิคบางอย่างเพ่ือช่วยให้เกิดการจินตนาการซึ่งจะเกิดได้จากการคิดและน าเสนอของคนในกลุ่ม การระดม
สมองสามารถใช้ได้ในการเชื่อมโยงของวิธีการประเมินความเสี่ยงแบบต่าง ๆ หรืออาจจะใช้อย่างเดียวเพ่ือ
เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยกระตุ้นในความคิดขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการความเสี่ยงแต่ละขั้นตอน การ
ระดมสมองโดยทั่วไปมี ดังนี้ 

)1( ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมและอธิบายถึงกฎต่าง ๆ  
)2( จุดมุ่งเหมายเพ่ือที่จะเก็บความคิดเห็นต่าง ๆ ที่หลากหลายเท่าที่จะได้เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ในภายหลังต้องไม่อภิปรายว่า บางอย่างควรจะอยู่หรือไม่อยู่ในรายการที่พิจารณา
หรืออธิบายอะไร  เนื่องจากจะท าให้ขัดขวางการไหลของความคิด 
)3( ข้อคิดเห็น ทุกเรื่องจะต้องได้รับการยอมรับและไม่ควรวิจารณ์ และจะต้องเปลี่ยนเรื่อง
อย่างรวดเร็วหากมีการรบกวนท าให้การเกิดความคิดติดขัดได้ 

    2) การระบุความเสี่ยง โดยข้อมูลในอดีต )Past Data) เช่น รายงานสถานะทางการเงิน สถิติของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน และรายงานที่ตรวจสอบได้ของโครงการ 
    3) การระบุความเสี่ยง โดยการใช้รายการตรวจสอบ )Checklist)การใช้รายงานตรวจสอบ 
จะต้องก าหนดรายการความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา ซึ่งอาจต้องท ารายการมาก่อน เช่น แบบ
ตรวจสอบด้านต่าง ๆ ของระบบควบคุมภายใน เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถใช้งานได้แม้จะไม่ได้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากเป็นการรวบรวมค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านท าให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นวิธีที่
ช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาธรรมดาๆ จะไม่ถูกลืม วิธีนี้มีข้อจ ากัด คือ 

 ท าให้ขัดขวางความคิดอ่ืนๆ 
 ท าได้เฉพาะความเสี่ยงที่รู้จักอยู่แล้ว 
 กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม กาลงในช่องว่าง 
 ท าให้พลาดปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน 

    4) การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ )Human Error Analysis) 
ความผิดพลาดของคนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ความเสี่ยง ความผิดพลาดของคนไม่ใช่ความเสี่ยง  จะต้องมี
การท ารายการตรวจสอบความผิดพลาดเพ่ือระบุ “รูปแบบของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ” 
เช่น เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลผิดส่งผลให้การออกใบเสร็จผิด เป็นต้น  ตัวอย่าง  ความผิดพลาดของ
มนุษย์ เช่น  

การเลิกปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานเร็วเกินไป 
การปฏิบัติงานช้าเกินไป 



 

 

 

การปฏิบัติงานมากเกินไป 
การปฏิบัติงานน้อยเกินไป 
การปฏิบัติงานใช้เวลานานมากไป 
การปฏิบัติงานสั้นเกินไป 

    5) การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ระบบงาน )Work System Analysis) การวิเคราะห์
ระบบงาน ต้องจ าแนกเป็นงานหลักและงานย่อยเพ่ือที่จะวางโครงสร้างในการระบุความเสี่ยงได้ ซึ่งต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

- สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน มีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง และอะไรเป็นโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดข้ึนได ้
- ต้นเหตุของความเสี่ยง 
- ความผิดพลาดของมนุษย์ 
- การล้มเหลวของอุปกรณ์ 
- การควบคุมท่ีมีอยู่และมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ท าให้ระบบควบคุมล้มเหลว 

   6) การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ )What if) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวน เพ่ือชี้บ่งอันตรายโดยการตั้งค าถาม “อะไรจะเกิดขึ้น....ถ้า....” เพ่ือหาค าตอบเพ่ือชี้บ่ง
อันตรายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน มักจะใช้ระหว่างการออกแบบระบบหรือแม้แต่การ
เดินระบบแล้วเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุที่รุนแรง  เช่น 

ถ้าคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานเกิดช ารุด จะเกิดอะไรขึ้น 
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนขับรถมีสภาพไม่พร้อม เช่น เมาเหล้า 

2.3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ )1( การวิเคราะห์ความเสี่ยง )2( การ

ประเมินความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง เป็นการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะ
เกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และน ามาจัดล าดับว่า
ปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากันเพ่ือจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น )Likelihood( ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด อาจจ าแนกเป็นระดับต่ า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ 



 

 

 

- ผลกระทบ )Impact) หรือ ความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบ
มากเพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้าน 
ต้นทุน หรือ งบประมาณ เวลา ขอบเขต ขั้นตอน คุณภาพ และความส าเร็จ 

 
   (2) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณโดยพิจารณาจากท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายนอกและภายในองค์กร   

- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความ
เสียหายเป็นตัวเลข )โดยเฉพาะตัวเงิน( และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของ
ความน่าจะเป็น )Probability) ซึ่งเป็นรูปตัวเลขเช่นกัน ดังตัวอย่างตารางที่ 1-2 

- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของ
ความเสียหายออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และ
ระดับความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ดังตัวอย่างตารางที่ 3-4 

 

 การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และ
เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5  การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สี 

1-2 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เหลือง 
3-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง )มีมาตรการติดตาม( เขียว, ฟ้า 

10-16 สูง ควบคุมความเสี่ยง )มีแผนควบคุมความเสี่ยง( ส้ม 

17-25 สูงมาก 
ควบคุมความเสี่ยง )มีแผนควบคุมความเสี่ยง(,  
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

แดง 

 

2.4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความ

เสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้อง



 

 

 

ค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ 

)1( การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง )Risk Avoidance( 
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดด าเนินกิจกรรม การเปลี่ยน

วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การลดขนาดของ
งานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 

)2( การยอมรับความเสี่ยง )Risk Acceptance) 
การไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้

กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้ 

)3( การลดความเสี่ยง )Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง )Risk Control)  
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพ่ือ

ป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 
)4( การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 
หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น 

การท าประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน )Outsource( กิจกรรมการ
ควบคุม )Control Activities) 

 
 3) กิจกรรมการควบคุม )Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร เนื่องจากแต่
ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมควบคุมจึง
มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

)1( การควบคุมเพ่ือป้องกัน )Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

)2( การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ )Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่
ได้เกิดข้ึนแล้ว 

)3( การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 



 

 

 

)4( การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

 
 4) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการบ่งชี้ ประเมินและการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง 
โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงใน
ลักษณะต่าง ๆ และท าการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสาร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการสื่อสารข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการแจ้ง
หนังสือเวียนแก่คณะ/หน่วยงาน ถือปฏิบัติและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย 

 
 5) การติดตามผล (Monitoring) 

การติดตามประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและ
การบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร  และเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มี
ผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 2 ลักษณะ คือ  
 )1( คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน 
12 เดือน เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ และจัดส่งประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  
 )2( ระดับมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 3 
 

แผนบริหารความเสี่ยง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตามที่งานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ภารกิจหลักด้านการจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เพียงพอและ เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าประสงค์ใน
ทุก ๆ ด้าน จากภารกิจหลักดังกล่าว งานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าการบริหารความเสี่ยง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่ นอนที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยมีแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ท าตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
3. สนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ภาวะที่ไม่แน่นอน 
4. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในการจัดการบริหารความเสี่ยง งานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดเป้าหมายในการ

จัดท าแผนการบริหารความ เสี่ยงไว้ซัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในได้อย่างเป็นระบบ 

โดยมีการจัดท ารายงาน สถิติ และการ ประเมินค่าความเสี่ยงพร้อมก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคู่

มีอการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หากด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ จะมี

ส่วนช่วยป้องกัน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะส่วนที่ส่งผลกระทบกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน

และผลการด าเนินงาน จึงเห็นได้ว่าแผนการบริหารความ เสี่ยงมีประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

ของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้ หน่วยงานมีการพัฒนาและประสบ

ผลส าเร็จในการด าเนินงานในทุกภารกิจได้ 

เป้าหมายในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง งานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจ้ าแนกรายละเอียดของ

ความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์การออกแบบการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุสาเหตุ มาตรการ

รองรับ และผู้รับผิดซอบอย่างซัดเจน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท า 

รายละเอียดไว้เป็นล าดับดังนี้ 

 



 

 

 

1. จ าแนกรายละเอียดความเสี่ยงภายใต้ภารกิจ 
2. จัดกลุ่มความเสี่ยงและจัดประเภทความเสี่ยง 
3. สรุปประเภทและความเสี่ยง 
4. สรุปสาเหตุของความเสี่ยง 
5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 
6. การประเมินความเสี่ยง 
 

ความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยง 

งานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ 
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นภารกิจหลักด้านการให้บริการโครงข่ายสายสัญญาณ อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการ สื่อสารโทรคมนาคม และระบบที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ที่ให้บริการตลอด 24 ซ.ม .ท าให้ต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ความจ าเป็นในการ บริหารความเสี่ยงเป็น
ดังนี้ 

1. เพ่ือให้สามารถแกไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามมาตรการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได ในทันที 
2. เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย 
3. เพ่ือลดผลกระทบด้านการเรียนการสอนและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของ มหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ างานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ข้อมูลครอบคลุมภารกิจทุกด้านภายในหน่วยงาน จึงได้ท าการวิเคราะห์รายละเอียดและแบ่งกลุ่มงานต่างๆ ได้
อย่างซัดเจน โดยค านึงถึงภารกิจหลักเป็นส าคัญ น่าไปสู่การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความซัดเจนและ
สามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดท า รายละเอียดไว้เป็นดังนี 



 

1 การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 
(1) การระบุความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง กระบวนการท างาน ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 1.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ
เป็นหัวใจส าคัญในทุกขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและระบบ
สารสนเทศที่ดีคือ สามารถให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงข้อมูล
ให้มากที่สุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต้องมีความ
ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ 

1( ความไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

(2) การจ าแนกปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 

  1.1 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ความไม่ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

)1( มาตรการเก็บส ารองข้อมูลและการป้องกัน
เชิงบุกรุกข้อมูล 

)2( ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
 
 
 



 

 

 

(3) การประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 

   1.1 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ความไม่ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

)1( มาตรการเก็บส ารองข้อมูลและการ
ป้องกันเชิงบุกรุกข้อมูล 

2 5 10 
)สูง( 

  )2( ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 5 5 25 
)สูงมาก( 

 

(4) การจัดล าดับความเสี่ยง ดังนี้ 
  

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 

   1.1 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ความไม่ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

)1( มาตรการเก็บส ารองข้อมูลและการ
ป้องกันเชิงบุกรุกข้อมูล 

2 5 10 
)สูง( 

  )2( ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 5 5 25 
)สูงมาก( 

 
 
 



 

 

 

2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) แผนบริหารความเสี่ยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเภทความเสี่ยง / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง 
แผนงาน/ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 

1. ค วาม ไม่ ปลอดภั ยขอ ง
ระบบสารสนเทศ 

เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 

)1( มาตรการเก็บส ารองข้อมูลและ
การป้องกันเชิงบุกรุกข้อมูล 
)2( ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร 

)1( จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเก็บส ารองข้อมูล
สารสนเทศท่ีเพียงพอ 
)2( จัดหาโปรแกรมการป้องกันเชิงบุกรุก
ข้อมูลและวางมาตรการเข้าสิทธิ์ระดับต่าง 
ๆ 
)3( การจัดหาผู้ให้บริการท่ีมีระบบวงจร
สื่อสารมีเสถียรภาพ 
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ประเภทความเสี่ยง / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง 
แผนงาน/ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
มาตราการป้องกัน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Financial Risk: F) 

1. ความไม่ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

)1( มาตรการเก็บส ารองข้อมูลและ
การป้องกันเชิงบุกรุกข้อมูล 
)2( ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร 

)1( จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเก็บส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
)2( จัดหาโปรแกรมการป้องกันเชิงบุก
รุกข้อมูลและวางมาตรการเข้าสิทธิ์
ระดับต่าง ๆ 
 
 
)3( การจัดหาผู้ให้บริการท่ีมีระบบ
วงจรสื่อสารมีเสถียรภาพ 

(1) ส ารวจอุปกรณ์เพื่อเก็บส ารอง
ข้อมูล 
(2) วางแผนการจัดหาอุปกรณ์ 
(3) จัดท าโครงการของบประมาณ 
)4( จัดท าแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
จ า ก ภั ย พิ บั ติ ร ะ บบ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
)1( วางแผนการจัดหาโปรแกรม 
)2( จัดท าโครงการของบประมาณ 
)3( จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
 
)1( ออกแบบโครงสร้างการเชื่อมโยง
เครือข่ายใหม่ 
)2( วางแผนการจัดหาผู้ให้บริการ
วงจรสื่อสาร 
)3( จัดท าโครงการของบประมาณ 
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- งานเทคโนโลยี
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