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บทคัดยDอ  
           การ วิ จัย น้ีมี วั ต ถุประสงคE เ พ่ือ วิ เคราะหEความ เสี่ ย งจากปI จ จัยภายนอกและ จัด ทํา 
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผลจากการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) โอกาส ผลกระทบ และระดับความรุนแรง นํามา
จัดลําดับความเสี่ยง พบความเสี่ยงจากปIจจัยภายนอกจํานวน 3 ดTาน คือ ความเสี่ยงดTานกฎหมายและขTอกําหนด
ผูกพันองคEกร ความเสี่ยงดTานกลยุทธE และความเสี่ยงดTานการเงิน  ซ่ึงจําแนกไดTเปaน 4 ลําดับ ไดTแกU 1) การขาด             
การดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550           
2) การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE และ 4) จํานวนนักศึกษาท่ีเขTาศึกษาตUอในระดับอุดมศึกษา
มีจํานวนลดนTอยลง 

 
คําสําคัญ: แผนบริหารความเสี่ยง, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

  
ABSTRACT  
 The Objective of this research is to analyze the risk from external factors for the 
risk management plan of the Office of Academic Resources and Information Technology, 
Pibulsongkram Rajabhat University in the annual budget of 2562 by focusing on the participation 
process. The attribute of the environmental analysis (SWOT Analysis) results including the 
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opportunity, impact and severity as taken to prioritize risks arising found risks from external factors, 
consisting of 3 aspects; compliance risk, strategic risk and financial risk. The risk can be classified 
into 4 levels which are 1) the lack of data storage operations according to  Computer-related Crime 
Act B.E 2550  2) The closing of the publisher will affect the procurement of resources 3) The Office 
of the Higher Education Commission (OCSC) does not have a clear policy to support online data 
and 4) the number of students enrolled in higher education has decreased. 
 
Keyword: Risk Management Plan, Office of Academic Resource and Information Technology  

                Center, University 

 
บทนํา 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมปIจจัยดTานความเสี่ ยงนับเปaนเครื่องมือสําคัญ 
แ ล ะ มี ป ร ะ โ ย ช นE ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง คE ก ร ใ หT ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ เ ปv า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คE                                                   
ตามท่ีกําหนดไวTไดTอยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดTวยการบริหารปIจจัยและควบคุมกิจกรรมท้ังกระบวนการ 
การดําเนินงานตUางๆโดยลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีกUอใหTเกิดความเสียหายในการดําเนินงานดTานตUางๆ ขององคEกร 
สรTางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทําใหTองคEกรสามารถขับเคลื่อนไปสูUเปvาหมายไดTอยUางมั่นคง 
 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามไดTดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานข้ึน โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยง 
ระดับหนUวยงาน ตามประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตรE 5 ปRของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกลยุทธEการเงิน และขTอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปRการศึกษา 2560 มาประกอบการพิจารณา โดยใชTกระบวนการระบุความเสี่ยงแบบผสม Top-down 
and Bottom-up Risk Identification เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถUายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงสูUการปฏิบัติ โดยการระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลTองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของ
หนUวยงาน พรTอมกําหนดกรอบระยะเวลาและผูTรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหTผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัด และเปvาหมายตัวช้ีวัดขององคEกรไดT นอกจากน้ียังเปeดโอกาสใหTหนUวยงาน           
ตUาง ๆ ภายใน ซ่ึงประกอบดTวย งานบริหารท่ัวไป งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร งานเทคนิค
สารสนเทศ งานเครือขUายบริการวิชาการและหTองประชุม สามารถดําเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง/โครงการ/
กิจกรรมระดับหนUวยงานเพ่ิมเติมในประเด็นความเสี่ยงดTานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญระดับหนUวยงานตามท่ีเห็นควรดําเนินการไดT 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นวUาการบริหารความเสี่ยง เปaนเรื่องท่ีสําคัญ
และมีประโยชนEอยUางมากในการท่ีจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใชTในการวางแผนควบคูUกับการ
บริหารงานบริหารโครงการ หรือบริหารองคEกร ไดTอยUางเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศนE พันธกิจ เปvาหมายและ
วัตถุประสงคEขององคEกรท่ีวางไวT ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยงดังกลUาวเปaนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชUวยใหTหนUวยงานนําไปใชT
ประโยชนEในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคEกรใหTเปaนไปในทิศทางเดียวกันตUอไป 
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วัตถุประสงคE 
 วัตถุประสงคEของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและวิเคราะหEความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอกและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีเพ่ือเปaนการยกระดับการเตรียมความพรTอมในการบริหารความเสี่ยงและเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตUอมหาวิทยาลัยตUอไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

งานวิจัยเรื่องปIจจัยภายนอกกับการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้ีเปaนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใชTเปaนขTอมูลประกอบการจัดทํา               
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเนTน
กระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแบUงการดําเนินการวิจัย
ออกเปaน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ  
 ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูTวิจัยดําเนินการวิจัยเปaน 2 ข้ัน ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร เปaนการศึกษาองคEความรูTท่ีเปaนประโยชนEตUอการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
และพัฒนา แนวคิดการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง โดยใชTขTอมูลจากโครงการทบทวน 
แผนยุทธศาสตรE แผนกลยุทธEการเงิน มาประกอบการพิจารณา 
  2. การวิจัยภาคสนามท่ีเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรในทุกระดับ ไดTแกU ผูTอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน รองผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 3 คน  หัวหนTาสํานักงานผูTอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนTางาน จํานวน 5 คน เจTาหนTาท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 คน  บรรณารักษE จํานวน 6 คน นักเอกสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผูTปฏิบัติงาน                 
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูTปฏิบัติงานหTองสมุด จํานวน 3 คน  และชUางไฟฟvา จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 
โดยมีข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
2.2 การวิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ ระดับและจัดลําดับความเสี่ยง 

 2.3 นําความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณารUวมกัน ใสUแบบฟอรEมการวิเคราะหEความเสี่ยง 
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.4 นําผลพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะจากโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเพ่ือขอมติในการแกTไข 
 2.5 พิจารณาหาแนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสี่ยง 
 2.6 รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ  
 2.7 รายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 , 9 , 12 เดือน ไปยัง
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.8 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดําเนินการแบUงเปaน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. กําหนดบทบาทของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบUงเปaน 

 2 ฝ~าย ไดTแกU 
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหนTาท่ีใหTคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ ข้ันตอนในการ 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวขTอง ติดตามการแกTไขปIญหาความเสี่ยงนําผลการดําเนินการแผน
บริหารความเสี่ยงรายงานใหTผูTบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ 

1.2 คณะกรรมการดาํเนินงาน มีหนTาท่ีศึกษา วิเคราะหE ระดมสมอง ในการจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยง  

2. การสรTางกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีรายละเอียด ดังน้ี 

P = Plan (ข้ันตอนการวางแผน) การจัดทําคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาใหTความเห็นชอบโดยผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหTผูTบริหาร
และบุคลากรทุกคนมีสUวนรUวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหTไดTแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมาจากความ
คิดเห็นของทุกคนในหนUวยงานและมีความเขTาใจไปในทิศทางเดียวกัน  
  D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ (ข้ันตอนการปฏิบัติ) เมื่อไดTรับคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและทราบวันดําเนินโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTดําเนินการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม 
(Swot Analysis) วิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง นําเสนอใหT
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะและปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) นําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณาและใหTความ 
เห็นชอบโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดสUงไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะประธานคณะกรรมการฝ~ายดําเนินการนําผลการพิจารณาและ
ขTอเสนอแนะแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบหากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการขอมติในการแกTไขแผน
บริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหTเหมาะสม) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
รายงานความกTาวหนTาของการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTรับทราบและใหTขTอเสนอแนะ 
หากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการปรับแกTไขและรวบรวมเปaนรูปเลUมแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานฉบับสมบูรณE 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานและเผยแพรDผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในข้ันตอนน้ี ผูTวิจัยจะทําการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการเผยแพรU
ขTอมูลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข\อเสนอแนะ และการนําไปใช\ประโยชนE 
 สรุปผล 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดTดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     ผลจากการดําเนินการตามข้ันตอนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอก จํานวน 4 ลําดับ 3 ดTาน ดังน้ี  

1.1 ความเสี่ยงทางดTานกฎหมาย และขTอกําหนดผูกพันองคEกร (Compliance Risk)  
ลําดับท่ี 1 ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปพระราชบัญญัติวUาดTวยการ 

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 
1.2 ความเสี่ยงทางดTานกลยุทธE (Strategic Risk) 
      ลําดับท่ี 2 การปeดตัวของแหลUงผลิตหนังสือทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  
      ลําดับท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจน 

ในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE  
1.3 ความเสี่ยงทางดTานการเงิน (Financial Risk)       

                                 ลําดับท่ี 4 จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง  
2. การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลไกการบริหารความเสี่ยงตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรปุข้ันตอนการดําเนินงานไดTดังภาพท่ี 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูTรับผิดชอบโครงการจัดทําคําสั่งแตUงตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
ผูTบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณา 

คําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ไมUเห็นชอบ/สUงคืนแกTไข 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
วิเคราะหEโอกาสและผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

และจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

เห็นชอบ 

P 

D 
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โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะ 

แจTงผลการพิจารณาใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

เพ่ือขอมติในการแกTไขแผนบริหารความเสีย่ง 

มีขTอเสนอแนะ แกTไขแลTว 

 

รายงานผลการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ใหTบุคลากรในหนUวยงานไดTรับทราบ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง 

มีขTอเสนอแนะ/สUงคืนแกTไข 
เห็นชอบ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสีย่ง 

ใหTคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบ  

จัดสUงแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการอํานวยการบรหิารความเสี่ยง 

ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

1 

C 
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ภาพท่ี 1 กลไกการบริหารความเสีย่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชTกระบวนการ PDCA 
   

3. การรายงานและเผยแพรDผลงานการบริหารความเสี่ยง 
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการเผยแพรUขTอมูลการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง จากการจัดประเด็นปIญหาและระดับความเสี่ยงพบวUา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปIจจัยภายนอก 4 ลําดับ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTเสนอ                  
แนวทางแกTไขและโครงการเพ่ือลดปIจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสีย่ง 

 

ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

1. ขาดการดําเนินการ
เก็บรักษาขTอมูลใหT
เปaนไป
พระราชบัญญัติวUา
ดTวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE               
พ.ศ. 2550 

ความเสีย่งทางดTาน
กฎหมาย และ
ขTอกําหนดผูกพันองคEกร 
(Compliance Risk)  
 

ในปRงบประมาณ 2562 
มีการพัฒนาโปรแกรม
เก็บประวัติขTอมูลการใชT
งานคอมพิวเตอรE (Log) 
/การใชTคอมพิวเตอรE/
การเบิกจUายพัสด ุ/
หนังสือเขTา-ออก 

  1. โครงการจัดเก็บ
ขTอมูลการใชTงาน
คอมพิวเตอรE 
  2. โครงการอบรม
เพ่ือสรTางความเขTาใจ
เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรE 

 

ปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยง 
 

จัดสUงรายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

รอบ 6 , 9 , 12 เดือน 
ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

เห็นชอบ 

มีขTอเสนอแนะ 

สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE A 

C 
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ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

2. การปeดตัวของแหลUง
ผลิตหนังสือทําใหT
กระทบตUอการจัดหา
ทรัพยากร 

ความเสีย่งทางดTาน 
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

การสั่งซ้ือหนังสือ
ภาษาตUางประเทศ / 
สิ่งพิมพEท่ีเปaน E-Book / 
การรวบรวมแหลUงขTอมลู
องคEความรูTในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกสE 

  1. จัดทําโครงการ
รวบรวมแหลUงขTอมูล
องคEความรูT
อิเล็กทรอนิกสEแบบ  
Open Source  
  2. โครงการจัดอบรม
ใหTความรูTการผลิต
หนังสือ ตํารากับ
สํานักพิมพE 

3. สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการ
สนับสนุนฐานขTอมลู
ออนไลนE 

ความเสีย่งทางดTาน   
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

เตรียมความพรTอม 
ดําเนินการจัดหา
งบประมาณสําหรับการ
ซ้ือฐานขTอมูลวิจัย
ออนไลนE ในกรณีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUสนับสนุน 

จัดหางบประมาณใน
การซ้ือฐานขTอมูล
ออนไลนE 

4. จํานวนผูTเขTาเรียน
ลดลง 

ความเสีย่งทางดTาน
การเงิน (Financial 
Risk) 

การทําโครงการหรือ
กิจกรรมตUางๆ อาจจะ
ตTองมีการรUวมมือกับ
หนUวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหTมี
การใชTงบประมาณอยUาง
คุTมคUา   

จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รUวมกับหนUวยงานอ่ืนๆ 

 
ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTมีมติรUวมกันดําเนินการ 

แกTไขปIญหาความเสี่ยงในลําดับท่ี 1 กUอน เน่ืองจากเปaนประเด็นเรUงดUวนและเล็งเห็นวUาเปaนความเสี่ยงท่ีเก่ียวขTอง 
กับพระราชบัญญัติกฎหมาย อาจสUงผลตUอภาพลักษณEของหนUวยงานจนไดTรับความเสียหาย จึงไดTพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้ึน 
โดยระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ดังกลUาวของ คม กันชูลี (2562,น. 42) สามารถจัดเก็บขTอมูลจราจร
คอมพิวเตอรEในฐานขTอมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธ์ิการใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ตผUานระบบพิสูจนEตัวตน 
แสดงขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEของผูTใชTบริการ คTนหาขTอมูลจราจรท่ีสํารองไวTจากวันท่ี ระบบท่ีใชTงาน เว็บไซตEหรือ
ชนิดขTอมูล Log File การใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ต อยUางนTอย 90 วันและเรียกดูยTอนหลังไดT ซ่ึงผลจากการเก็บ
สถิติโดยใชTระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ตั้งแตUวันท่ี 8-31 กรกฎาคม 2562 มีผูTใชTงาน จํานวน 1,291 คน 
เวลาในการใชTงานรวม 2,239 ช่ัวโมง 25นาที 08 วินาที เวลาในการใชTงานเฉลี่ย 1.7 ช่ัวโมง/คน เมื่อแยกจําแนกตาม
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วันท่ีใชTงาน พบวUา จํานวนการใชTงานเฉลี่ย 67.95 คน/วัน เครื่องคอมพิวเตอรEท่ีใชTงาน 43.89 เครื่อง/วัน และยังไมU
พบการใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ซ่ึงแสดงใหTเห็นวUาสามารถแกTไขปIญหาความเสี่ยงในขTอน้ีไดTท้ังน้ี ความเสี่ยงในลําดับท่ี 2-4 
จะนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปRงบประมาณตUอไป 

อภิปรายผล 
จากความหมายของความเสี่ยงท่ีนักวิชาการหลายทUานไดTใหTคํานิยามพอจะสรุปไดTวUา 

ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลUา หรือเหตุการณEท่ีไมU             
พึงประสงคEหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตTสถานการณEท่ีไมUแนUนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทําใหTการดําเนินงานไมUประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคEและเปvาหมายขององคEกร ท้ังในดTาน
ยุทธศาสตรE การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงจึงเปaนกระบวนการสําคัญท่ีจะทํา
ใหTการดําเนินงานขององคEกรเปaนระบบและตUอเน่ือง ชUวยใหTองคEกรลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
ใหTระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูUในระดับท่ีองคEกรยอมรับไดT ประเมิน
ไดT ควบคุมไดT และตรวจสอบไดTอยUางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคEหรือเปvาหมายขององคEกรเปaนสําคัญ 
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดT
ประเมินปIจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ภายนอกท่ีอาจเปaนตTนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหTการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ไมUบรรลุวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไวT ประกอบดTวย 

1. ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 

           ความเสี่ยงในเรื่องขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ทําใหTกระทบตUอการใหTบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลTองกับ พระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550  (น. 11) 
มาตรา 26 ผูTใหTบริการตTองเก็บรักษาขTอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรEไวTไมUนTอยกวUาเกTาสิบวันนับแตUวันท่ีขTอมูลน้ันเขTาสูU
ระบบคอมพิวเตอรE แตUในกรณีจําเปaนพนักงานเจTาหนTาท่ีจะสั่งใหTผูTใหTบริการผูTใดเก็บรักษาขTอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรEไวTเกินเกTาสิบวันแตUไมUเกินสองปRเปaนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ไดT ผูTใหTบริการจะตTองเก็บ
รักษาขTอมูลของผูTใชTบริการเทUาท่ีจําเปaนเพ่ือใหTสามารถระบุตัวผูTใชTบริการ นับแตUเริ่มใชTบริการและตTองเก็บรักษาไวT
เปaนเวลาไมUนTอยกวUา 90 วันนับตั้งแตUการใชTบริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหน่ึงจะใชTกับผูTใหTบริการประเภทใด 
อยUางไรเมื่อใดใหTเปaนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูTใหTบริการใดไมUปฏิบัติตามมาตราน้ีตTองระวาง
โทษปรับไมUเกิน 500,000 บาท 
  2. การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  

ความเสี่ยงในเรื่องการปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากรของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากรูปแบบการรับขTอมูลขUาวสารของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จากขTอมูลปR พ.ศ. 2558 – 2562 ซ่ึง ไอโกะ ฮามาซากิ (2562) รายงานวUามีสื่อสิ่งพิมพEปeดตัวหรือยกเลิกการพิมพEบน
กระดาษอยUางนTอย 40 แหUง ท้ังท่ีเปaนนิตยสารและหนังสือพิมพE อาทิ นิตยสารซุบซิบ OOPS!, OHO, ZOO, FHM, 
เปรียว, lemonade, candy, VOLUME, IMAGE, COSMOPOLITAN, บางกอกรายสัปดาหE, เนช่ันสุดสัปดาหE  
seventeen, สกุลไทย, ขวัญเรือน, ดิ ฉัน, คูUสรTางคูUสม, พลอยแกมเพชร, ครัว, Lonely, Planet, Traveller 
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Thailand, หนังสือพิมพEบTานเมือง, หนังสือพิมพEโพสตEทูเดยE ฯลฯ เปaนตTน นอกจากน้ียังมีสื่อสิ่งพิมพEทTองถ่ินอยUาง
หนังสือพิมพEเชียงใหมUนิวสEท่ีนําเสนอขUาวภาคเหนือมานานกวUา 27 ปR ท่ีไดTยุติบทบาทในรูปแบบของหนังสือพิมพEโดย
ผันตัวไปนําเสนอขUาวในรูปแบบออนไลนEบนเว็บไซตEอยUางเต็มตัวสอดคลTองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศEศักดิ์ (2562) ท่ี
กลUาววUา ปIจจุบันคนเลือกท่ีจะอUานหนังสือผUานสื่อตUางๆผUานดิจิทัลมากข้ึนเพราะนอกจากจะสะดวกรวดเร็วอUานไดT 
ทุกท่ีทุกเวลาแลTวยังประหยัดกวUาการซ้ือเปaนเลUมเหมือนในอดีตซ่ึงในอนาคตการลงทุนพิมพEหนังสือเพ่ือจําหนUายจะ
ลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากไมUมีคนซ้ือและไมUมีโฆษณา หนังสือพิมพE นิตยสาร วารสารตUางๆตTองปรับตัวมาสูUการทํา
ออนไลนEเต็มรูปแบบและนําเสนอผUานชUองทางโซเชียลมีเดียซ่ึงตTนทุนต่ํากวUาและเขTาถึงไดTรวดเร็วกวUา 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
ฐานขTอมูลออนไลนE  

 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดTดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขUายหTองสมุดในประเทศ (ThaiLis) ซ่ึงเปaนการพัฒนาความรUวมมือระหวUางหTองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สกอ. ไดTดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสE
เพ่ือการสืบคTน (วารสารออนไลนE) ซ่ึงมีฐานขTอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสEในสาขาวิชาตUาง ๆ รวมถึงฐานขTอมูลเพ่ือการ
อTางอิง (Citation Database) จํานวน 10 ฐานขTอมูล เพ่ือใหTบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารยE และนักวิจัยใน
หนUวยงานใชTประโยชนEดTานการศึกษาและวิจัย อยUางไรก็ตามเน่ืองจากการดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเพ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการอTางอิงเปaนการดําเนินงานตามปRงบประมาณ ซ่ึงยังไมUมีประกาศ
เปaนนโยบายท่ีชัดเจนจาก สกอ.วUาจะใหTการสนับสนุนอยUางตUอเน่ืองตลอดไป ทําใหTเปaนความเสี่ยงของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสEเ พ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการ                           
อTางอิงใชTเน่ืองจากท่ีผUานมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมUไดTจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเองเพราะมีราคาสูง  

4. จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับลงทุนแมน (2562) ซ่ึงเขียนไวTในบทความเรื่องวิกฤติ
มหาวิทยาลัยไทย กลUาววUาอัตราการเกิดของประชากรเปaนสUวนหน่ึงท่ีทําใหTอัตราการเขTามาลงทะเบียนเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง ในชUวงระหวUางปR พ.ศ. 2505–2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยเฉลี่ยอยูU ท่ี 1,000,000–
1,200,000 คนตUอปRอยUางไรก็ตามหลังจากปR พ.ศ. 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยมีแนวโนTมลดลงอยUางตUอเน่ือง          
ปR พ.ศ. 2530 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 884,043 คน ปR พ.ศ. 2550 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 797,588 คน        
ปR พ.ศ. 2560 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 702,755 คน ซ่ึงหากดูตามตัวเลขก็หมายความวUาในอนาคตจํานวนเด็กท่ี
จะเขTาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะลดลงไปอีก แตUกUอนท่ีจะถึงอนาคตวันน้ีมหาวิทยาลัยของไทยหลายแหUงก็
กําลังประสบปIญหาจากการท่ีนักศึกษามาสมัครเรียนลดลงแลTว การลดลงของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไมU
เพียงแตUทําใหTรายไดTซึ่งเปaนคUาธรรมเนียมดTานการศึกษาของแตUละมหาวิทยาลัยลดลงแตUยังทําใหTงบประมาณท่ีแตUละ
มหาวิทยาลัยจะไดTรับจัดสรรจากภาครัฐน้ันลดลงดTวย จากปR พ.ศ. 2560 จํานวน 112,975 ลTานบาท มาอยูUท่ี 
108,941 ลTานบาทในปR พ.ศ. 2561 ซ่ึงเมื่อดูจํานวนเด็กเกิดใหมUท่ีลดลงและประเทศไทยกําลังเขTาสูUสังคมผูTสูงอายุมาก
ยิ่งข้ึนจึงมีความเปaนไปไดTสูงท่ีภาครัฐอาจนํางบประมาณไปจัดสรรใชTจUายดTานอ่ืนๆ ท่ีไมUใชUดTานอุดมศึกษา 
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ข\อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพิจารณาศึกษาปIจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ท้ังภายนอกและภายในเพ่ือใหTไดTขTอมูลท่ี
แมUนยําและละเอียดมากยิ่งข้ึน รวมถึงพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดรUวมระหวUางปIจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในมา
ประกอบการวิเคราะหEความเสี่ยงเพ่ือสรTางความตระหนักใหTเห็นเปaนรูปธรรม 
  2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคEกรแบบ
บูรณาการ โดยมีการจัดการอยUางมีระบบและตUอเน่ือง ใหTการบริหารความเสี่ยงเปaนสUวนหน่ึงของการดําเนินงาน
ตามปกติ โดยอาจใหTมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTเพ่ือการจัดการท่ีดีตUอไป 
  การนําไปใช\ประโยชนE 
  1. การประเมินความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดลําดับความเสี่ยงไวT 4 อันดับ ซ่ึงนํามาทําการวางแผนและจัดทํา
โครงการเพ่ือลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงแลTวในอันดับท่ี 1 ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากประเด็นความเสี่ยง
ลําดับท่ี 2-4 ยังเปaนประเด็นความเสี่ยงขององคEกรอยูU คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตTองหาแนวทางเพ่ือการกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ใหT
มหาวิทยาลัยตUอไป 
  2. ควรมีการติดตามตรวจสอบระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปaนระยะๆ เพ่ือใหTแนUใจวUาระบบยังสามารถทํางานไดT 
อยUางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการเขTาใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ท้ังน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลUาว 
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