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บทคัดยDอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคE เ พื่ อ วิ เ คราะหE ค วามเสี่ ย งจากปI จ จั ย ภายนอกและจั ด ทํ า
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนTนกระบวนการมีสUวนรU วมของบุคลากรภายในสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผลจากการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) โอกาส ผลกระทบ และระดับความรุนแรง นํามา
จัดลําดับความเสี่ยง พบความเสี่ยงจากปIจจัยภายนอกจํานวน 3 ดTาน คือ ความเสี่ยงดTานกฎหมายและขTอกําหนด
ผูกพันองคEกร ความเสี่ยงดTานกลยุทธE และความเสี่ยงดTานการเงิน ซึ่งจําแนกไดTเปaน 4 ลําดับ ไดTแกU 1) การขาด
การดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550
2) การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ไมUมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE และ 4) จํานวนนักศึกษาที่เขTาศึกษาตUอในระดับอุดมศึกษา
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
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ปI จ จั ย ดT า นความเสี่ ย งนั บ เปa น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ
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
ตามที่กําหนดไวTไดTอยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดTวยการบริหารปIจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ
การดําเนินงานตUางๆโดยลดมูลเหตุของแตUละโอกาสที่กUอใหTเกิดความเสียหายในการดําเนินงานดTานตUางๆ ขององคEกร
สรTางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทําใหTองคEกรสามารถขับเคลื่อนไปสูUเปvาหมายไดTอยUางมั่นคง
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามไดTดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานขึ้น โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยง
ระดับ หนUว ยงาน ตามประเด็ น หลั ก ของแผนยุ ท ธศาสตรE 5 ปR ของสํา นั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกลยุทธEการเงิน และขTอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปRการศึกษา 2560 มาประกอบการพิจารณา โดยใชTกระบวนการระบุความเสี่ยงแบบผสม Top-down
and Bottom-up Risk Identification เพื่ อ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถUายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงสูUการปฏิบัติ โดยการระบุโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลTองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของ
หนUวยงาน พรTอมกําหนดกรอบระยะเวลาและผูTรับผิดชอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหTผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด และเปvาหมายตัวชี้วัดขององคEกรไดT นอกจากนี้ยังเปeดโอกาสใหTหนUวยงาน
ตUาง ๆ ภายใน ซึ่งประกอบดTวย งานบริหารทั่วไป งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร งานเทคนิค
สารสนเทศ งานเครือขUายบริการวิชาการและหTองประชุม สามารถดําเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง/โครงการ/
กิจกรรมระดับหนUวยงานเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยงดTานอื่นๆ ที่สําคัญระดับหนUวยงานตามที่เห็นควรดําเนินการไดT
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นวUาการบริหารความเสี่ยง เปaนเรื่องที่สําคัญ
และมีประโยชนE อยUา งมากในการที่ จะนํ าหลักการของการบริ หารความเสี่ยงไปใชTใ นการวางแผนควบคูUกับ การ
บริหารงานบริหารโครงการ หรือบริหารองคEกร ไดTอยUางเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศนE พันธกิจ เปvาหมายและ
วัตถุประสงคEขององคEกรที่วางไวT ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกลUาวเปaนเครื่องมือสําคัญที่จะชUวยใหTหนUวยงานนําไปใชT
ประโยชนEในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคEกรใหTเปaนไปในทิศทางเดียวกันตUอไป
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วัตถุประสงคE
วัตถุประสงคEของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและวิเคราะหEความเสี่ยงที่เกิดจากปIจจัยภายนอกและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อเปaนการยกระดับการเตรียมความพรTอมในการบริหารความเสี่ยงและเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตUอมหาวิทยาลัยตUอไป
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
งานวิจัยเรื่องปI จจัยภายนอกกั บการบริหารความเสี่ยงของสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นี้เ ปaนการวิจั ยเชิงคุณภาพเพื่อใชT เปaนขTอมูล ประกอบการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เนTน
กระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแบUงการดําเนินการวิจัย
ออกเปaน 3 ขั้นตอนที่สําคัญคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูTวิจัยดําเนินการวิจัยเปaน 2 ขั้น ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เปaนการศึกษาองคEความรูTที่เปaนประโยชนEตUอการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
และพัฒนา แนวคิดการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง โดยใชTขTอมูลจากโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตรE แผนกลยุทธEการเงิน มาประกอบการพิจารณา
2. การวิจัยภาคสนามที่เนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรในทุกระดับ ไดTแกU ผูTอํานวยการ
สํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน รองผูTอํา นวยการสํ านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 3 คน หัวหนTาสํานักงานผูTอํานวยการ จํานวน 1 คน หัวหนTางาน จํานวน 5 คน เจTาหนTาที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป จํ า นวน 1 คน บรรณารั ก ษE จํ า นวน 6 คน นั ก เอกสารสนเทศ จํ า นวน 6 คน ผูT ป ฏิ บั ติ ง าน
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูTปฏิบัติงานหTองสมุด จํานวน 3 คน และชUางไฟฟvา จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน
โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
2.1 วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis)
2.2 การวิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ ระดับและจัดลําดับความเสี่ยง
2.3 นํ า ความเสี่ ย งที่ ผU า นการพิ จ ารณารU ว มกั น ใสU แ บบฟอรE ม การวิ เ คราะหE ค วามเสี่ ย ง
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.4 นําผลพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะจากโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเพื่อขอมติในการแกTไข
2.5 พิจารณาหาแนวทางและโครงการเพื่อแกTไขความเสี่ยง
2.6 รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
2.7 รายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 , 9 , 12 เดือน ไปยัง
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
2.8 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE
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ขั้นตอนที่ 2 การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดําเนินการแบUงเปaน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดบทบาทของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบUงเปaน
2 ฝ~าย ไดTแกU
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหนTาที่ใหTคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวขTอง ติดตามการแกTไขปIญหาความเสี่ยงนําผลการดําเนินการแผน
บริหารความเสี่ยงรายงานใหTผูTบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ
1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนTาที่ศึกษา วิเคราะหE ระดมสมอง ในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง
2. การสรTางกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีรายละเอียด ดังนี้
P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน) การจัดทําคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาใหTความเห็นชอบโดยผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหTผูTบริหาร
และบุคลากรทุกคนมีสUวนรUวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหTไดTแผนบริหารความเสี่ยงที่มาจากความ
คิดเห็นของทุกคนในหนUวยงานและมีความเขTาใจไปในทิศทางเดียวกัน
D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ) เมื่อไดTรับคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและทราบวันดําเนินโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTดําเนินการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม
(Swot Analysis) วิ เ คราะหE โ อกาส ผลกระทบ จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง นํ า เสนอใหT
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะและปรับแกTตามขTอเสนอแนะ
C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) นําแผนบริหารความเสี่ยงที่ผUานการพิจารณาและใหTความ
เห็ น ชอบโดยคณะกรรมการอํ านวยการจั ด สU งไปยังโครงการจั ด ตั้ ง กองมาตรฐานวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาและใหT ขT อ เสนอแนะประธานคณะกรรมการฝ~ า ยดํ า เนิ น การนํ า ผลการพิ จ ารณาและ
ขTอเสนอแนะแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบหากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการขอมติในการแกTไขแผน
บริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
A = Action (ขั้นตอนการดําเนินงานใหTเหมาะสม) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานความกTาวหนTาของการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTรับทราบและใหTขTอเสนอแนะ
หากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการปรับแกTไขและรวบรวมเปaนรูปเลUมแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานฉบับสมบูรณE
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานและเผยแพรDผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในขั้นตอนนี้ ผูTวิจัยจะทําการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการเผยแพรU
ขTอมูลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
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สรุปผล อภิปรายผล ข\อเสนอแนะ และการนําไปใช\ประโยชนE
สรุปผล
ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดTดังนี้
1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลจากการดํ า เนิ นการตามขั้ นตอนบริห ารความเสี่ ย งของสํ านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเสี่ยงที่เกิดจากปIจจัยภายนอก จํานวน 4 ลําดับ 3 ดTาน ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงทางดTานกฎหมาย และขTอกําหนดผูกพันองคEกร (Compliance Risk)
ลําดับที่ 1 ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปพระราชบัญญัติวUาดTวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550
1.2 ความเสี่ยงทางดTานกลยุทธE (Strategic Risk)
ลําดับที่ 2 การปeดตัวของแหลUงผลิตหนังสือทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร
ลําดับที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE
1.3 ความเสี่ยงทางดTานการเงิน (Financial Risk)
ลําดับที่ 4 จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง
2. การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลไกการบริหารความเสี่ยงตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินงานไดTดังภาพที่ 1

ผูTรับผิดชอบโครงการจัดทําคําสั่งแตUงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ไมUเห็นชอบ/สUงคืนแกTไข

P

ผูTบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณา
คําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis)
วิเคราะหEโอกาสและผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

D
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เห็นชอบ
มีขTอเสนอแนะ/สUงคืนแกTไข
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ
ใหTขTอเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง

จัดสUงแผนบริหารความเสี่ยงที่ผUานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยง
ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

1
1

C

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะ
มีขTอเสนอแนะ

แกTไขแลTว

แจTงผลการพิจารณาใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
เพื่อขอมติในการแกTไขแผนบริหารความเสีย่ ง
รายงานผลการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ใหTบุคลากรในหนUวยงานไดTรับทราบ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสีย่ ง
ใหTคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับทราบ
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มีขTอเสนอแนะ

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ
ใหTขTอเสนอแนะความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยง

C

ปรับแกTตามขTอเสนอแนะ

เห็นชอบ

จัดสUงรายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE

A

ภาพที่ 1 กลไกการบริหารความเสีย่ งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชTกระบวนการ PDCA
3. การรายงานและเผยแพรDผลงานการบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการเผยแพรUขTอมูลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง จากการจัดประเด็นปIญหาและระดับความเสี่ยงพบวUา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปI จ จั ย ภายนอก 4 ลํ า ดั บ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไดT เ สนอ
แนวทางแกTไขและโครงการเพื่อลดปIจจัยเสี่ยง ดังนี้
ตารางที่ 1 แนวทางและโครงการเพื่อแกTไขความเสีย่ ง
ลําดับที่ ประเด็นความเสี่ยง
1.
ขาดการดําเนินการ
เก็บรักษาขTอมูลใหT
เปaนไป
พระราชบัญญัติวUา
ดTวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรE
พ.ศ. 2550

ลักษณะของความเสี่ยง
ความเสีย่ งทางดTาน
กฎหมาย และ
ขTอกําหนดผูกพันองคEกร
(Compliance Risk)

แนวทางแก\ไข
ในปRงบประมาณ 2562
มีการพัฒนาโปรแกรม
เก็บประวัติขTอมูลการใชT
งานคอมพิวเตอรE (Log)
/การใชTคอมพิวเตอรE/
การเบิกจUายพัสดุ /
หนังสือเขTา-ออก

โครงการ
1. โครงการจัดเก็บ
ขTอมูลการใชTงาน
คอมพิวเตอรE
2. โครงการอบรม
เพื่อสรTางความเขTาใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรE
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ลําดับที่ ประเด็นความเสี่ยง
2.
การปeดตัวของแหลUง
ผลิตหนังสือทําใหT
กระทบตUอการจัดหา
ทรัพยากร

ลักษณะของความเสี่ยง
แนวทางแก\ไข
ความเสีย่ งทางดTาน
การสั่งซื้อหนังสือ
กลยุทธE (Strategic
ภาษาตUางประเทศ /
Risk)
สิ่งพิมพEท่เี ปaน E-Book /
การรวบรวมแหลUงขTอมูล
องคEความรูTในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกสE

3.

สํานักงาน
ความเสีย่ งทางดTาน
คณะกรรมการการ กลยุทธE (Strategic
อุดมศึกษา (สกอ.) Risk)
ไมUมีนโยบายที่
ชัดเจนในการ
สนับสนุนฐานขTอมูล
ออนไลนE

4.

จํานวนผูTเขTาเรียน
ลดลง

ความเสีย่ งทางดTาน
การเงิน (Financial
Risk)

โครงการ
1. จัดทําโครงการ
รวบรวมแหลUงขTอมูล
องคEความรูT
อิเล็กทรอนิกสEแบบ
Open Source
2. โครงการจัดอบรม
ใหTความรูTการผลิต
หนังสือ ตํารากับ
สํานักพิมพE
จัดหางบประมาณใน
การซื้อฐานขTอมูล
ออนไลนE

เตรียมความพรTอม
ดําเนินการจัดหา
งบประมาณสําหรับการ
ซื้อฐานขTอมูลวิจัย
ออนไลนE ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ไมUสนับสนุน
การทําโครงการหรือ
จัดทําโครงการใน
กิจกรรมตUางๆ อาจจะ ลักษณะบูรณาการ
ตTองมีการรUวมมือกับ
รUวมกับหนUวยงานอื่นๆ
หนUวยงานอื่นๆ เพื่อใหTมี
การใชTงบประมาณอยUาง
คุTมคUา

ซึ่งในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTมีมติรUวมกันดําเนินการ
แกTไขปIญหาความเสี่ยงในลําดับที่ 1 กUอน เนื่องจากเปaนประเด็นเรUงดUวนและเล็งเห็นวUาเปaนความเสี่ยงที่เกี่ยวขTอง
กับพระราชบัญญัติกฎหมาย อาจสUงผลตUอภาพลักษณEของหนUวยงานจนไดTรับความเสียหาย จึงไดTพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น
โดยระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ดังกลUาวของ คม กันชูลี (2562,น. 42) สามารถจัดเก็บขTอมูลจราจร
คอมพิวเตอรEในฐานขTอมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ตผUานระบบพิสูจนEตัวตน
แสดงขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEของผูTใชTบริการ คTนหาขTอมูลจราจรที่สํารองไวTจากวันที่ ระบบที่ใชTงาน เว็บไซตEหรือ
ชนิดขTอมูล Log File การใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ต อยUางนTอย 90 วันและเรียกดูยTอนหลังไดT ซึ่งผลจากการเก็บ
สถิติโดยใชTระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ตั้งแตUวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 มีผูTใชTงาน จํานวน 1,291 คน
เวลาในการใชTงานรวม 2,239 ชั่วโมง 25นาที 08 วินาที เวลาในการใชTงานเฉลี่ย 1.7 ชั่วโมง/คน เมื่อแยกจําแนกตาม
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วันที่ใชTงาน พบวUา จํานวนการใชTงานเฉลี่ย 67.95 คน/วัน เครื่องคอมพิวเตอรEที่ใชTงาน 43.89 เครื่อง/วัน และยังไมU
พบการใชT ง านเว็ บ ไซตE ที่ เ ขT า ขU า ยการกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ วU า ดT ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ซึ่งแสดงใหTเห็นวUาสามารถแกTไขปIญหาความเสี่ยงในขTอนี้ไดTทั้งนี้ ความเสี่ยงในลําดับที่ 2-4
จะนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปRงบประมาณตUอไป
อภิปรายผล
จากความหมายของความเสี่ ย งที่ นั ก วิ ช าการหลายทU า นไดT ใ หT คํ า นิ ย ามพอจะสรุ ป ไดT วU า
ความเสี่ ยง คือ โอกาสที่ จะเกิด ความผิด พลาด ความเสีย หาย การรั่ว ไหล ความสู ญ เปลU า หรือ เหตุ ก ารณE ที่ไ มU
พึงประสงคEห รือ การกระทํ าใด ๆ ที่อ าจเกิ ดขึ้น ภายใตTส ถานการณEที่ไ มUแ นUน อน ซึ่ งอาจเกิด ขึ้น ในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทําใหTการดําเนินงานไมUประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคEและเปvาหมายขององคEกร ทั้งในดTาน
ยุทธศาสตรE การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเปaนกระบวนการสําคัญที่จะทํา
ใหTการดําเนินงานขององคEกรเปaนระบบและตUอเนื่อง ชUวยใหTองคEกรลดมูลเหตุของแตUละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ใหTระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูUในระดับที่องคEกรยอมรับไดT ประเมิน
ไดT ควบคุมไดT และตรวจสอบไดTอยUางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคEหรือเปvาหมายขององคEกรเปaนสําคัญ
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดT
ประเมินปIจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ภายนอกที่อาจเปaนตTนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหTการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ไมUบรรลุวัตถุประสงคEที่กําหนดไวT ประกอบดTวย
1. ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550
ความเสี่ยงในเรื่องขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ทําใหTกระทบตUอการใหTบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลTองกับ พระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 (น. 11)
มาตรา 26 ผูTใหTบริการตTองเก็บรักษาขTอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรEไวTไมUนTอยกวUาเกTาสิบวันนับแตUวันที่ขTอมูลนั้นเขTาสูU
ระบบคอมพิ ว เตอรE แตU ใ นกรณี จํ า เปa น พนั ก งานเจT า หนT า ที่ จ ะสั่ งใหT ผูT ใ หT บ ริ ก ารผูT ใ ดเก็ บ รั ก ษาขT อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรEไวTเกินเกTาสิบวันแตUไมUเกินสองปRเปaนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ไดT ผูTใหTบริการจะตTองเก็บ
รักษาขTอมูลของผูTใชTบริการเทUาที่จําเปaนเพื่อใหTสามารถระบุตัวผูTใชTบริการ นับแตUเริ่มใชTบริการและตTองเก็บรักษาไวT
เปaนเวลาไมUนTอยกวUา 90 วันนับตั้งแตUการใชTบริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใชTกับผูTใหTบริการประเภทใด
อยUางไรเมื่อใดใหTเปaนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูTใหTบริการใดไมUปฏิบัติตามมาตรานี้ตTองระวาง
โทษปรับไมUเกิน 500,000 บาท
2. การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการปe ด ตั ว ของสํ า นั ก พิ ม พE ทํ า ใหT ก ระทบตU อ การจั ด หาทรั พ ยากรของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากรูปแบบการรับขTอมูลขUาวสารของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากขTอมูลปR พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่ง ไอโกะ ฮามาซากิ (2562) รายงานวUามีสื่อสิ่งพิมพEปeดตัวหรือยกเลิกการพิมพEบน
กระดาษอยUางนTอย 40 แหUง ทั้งที่เปaนนิตยสารและหนังสือพิมพE อาทิ นิตยสารซุบซิบ OOPS!, OHO, ZOO, FHM,
เปรี ย ว, lemonade, candy, VOLUME, IMAGE, COSMOPOLITAN, บางกอกรายสั ป ดาหE , เนชั่ น สุ ด สั ป ดาหE
seventeen, สกุ ล ไทย, ขวั ญ เรื อ น, ดิ ฉั น , คูU ส รT า งคูU ส ม, พลอยแกมเพชร, ครั ว , Lonely, Planet, Traveller
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Thailand, หนังสือพิมพEบTานเมือง, หนังสือพิมพEโพสตEทูเดยE ฯลฯ เปaนตTน นอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพEทTองถิ่นอยUาง
หนังสือพิมพEเชียงใหมUนิวสEที่นําเสนอขUาวภาคเหนือมานานกวUา 27 ปR ที่ไดTยุติบทบาทในรูปแบบของหนังสือพิมพEโดย
ผันตัวไปนําเสนอขUาวในรูปแบบออนไลนEบนเว็บไซตEอยUางเต็มตัวสอดคลTองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศEศักดิ์ (2562) ที่
กลUาววUา ปIจจุบันคนเลือกที่จะอUานหนังสือผUานสื่อตUางๆผUานดิจิทัลมากขึ้นเพราะนอกจากจะสะดวกรวดเร็วอUานไดT
ทุกที่ทุกเวลาแลTวยังประหยัดกวUาการซื้อเปaนเลUมเหมือนในอดีตซึ่งในอนาคตการลงทุนพิมพEหนังสือเพื่อจําหนUายจะ
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากไมUมีคนซื้อและไมUมีโฆษณา หนังสือพิมพE นิตยสาร วารสารตUางๆตTองปรับตัวมาสูUการทํา
ออนไลนEเต็มรูปแบบและนําเสนอผUานชUองทางโซเชียลมีเดียซึ่งตTนทุนต่ํากวUาและเขTาถึงไดTรวดเร็วกวUา
3. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ไมU มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการสนั บ สนุ น
ฐานขTอมูลออนไลนE
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดTดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขUายหTองสมุดในประเทศ (ThaiLis) ซึ่งเปaนการพัฒนาความรUวมมือระหวUางหTองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สกอ. ไดTดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสE
เพื่อการสืบคTน (วารสารออนไลนE) ซึ่งมีฐานขTอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสEในสาขาวิชาตUาง ๆ รวมถึงฐานขTอมูลเพื่อการ
อTางอิง (Citation Database) จํานวน 10 ฐานขTอมูล เพื่อใหTบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารยE และนักวิจัยใน
หนUวยงานใชTประโยชนEดTานการศึกษาและวิจัย อยUางไรก็ตามเนื่องจากการดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเพื่อการสืบคTนและฐานขTอมูลเพื่อการอTางอิงเปaนการดําเนินงานตามปRงบประมาณ ซึ่งยังไมUมีประกาศ
เปaนนโยบายที่ชัดเจนจาก สกอ.วUาจะใหTการสนับสนุนอยUางตUอเนื่องตลอดไป ทําใหTเปaนความเสี่ยงของสํานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ ะมี ฐ านขT อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สE เ พื่ อ การสื บ คT น และฐานขT อ มู ล เพื่ อ การ
อTางอิงใชTเนื่องจากที่ผUานมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมUไดTจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเองเพราะมีราคาสูง
4. จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับลงทุนแมน (2562) ซึ่งเขียนไวTในบทความเรื่องวิกฤติ
มหาวิทยาลัยไทย กลUาววUาอัตราการเกิดของประชากรเปaนสUวนหนึ่งที่ทําใหTอัตราการเขTามาลงทะเบียนเรียนในระดับ
มหาวิ ทยาลั ยลดลง ในชU วงระหวUา งปR พ.ศ. 2505–2525 จํ านวนเด็ ก เกิ ดใหมU ของไทยเฉลี่ ยอยูU ที่ 1,000,000–
1,200,000 คนตUอปRอยUางไรก็ตามหลังจากปR พ.ศ. 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยมีแนวโนTมลดลงอยUางตUอเนื่อง
ปR พ.ศ. 2530 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 884,043 คน ปR พ.ศ. 2550 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 797,588 คน
ปR พ.ศ. 2560 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 702,755 คน ซึ่งหากดูตามตัวเลขก็หมายความวUาในอนาคตจํานวนเด็กที่
จะเขTาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะลดลงไปอีก แตUกUอนที่จะถึงอนาคตวันนี้มหาวิทยาลัยของไทยหลายแหUงก็
กําลังประสบปIญหาจากการที่นักศึกษามาสมัครเรียนลดลงแลTว การลดลงของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไมU
เพียงแตUทําใหTรายไดTซึ่งเปaนคUาธรรมเนียมดTานการศึกษาของแตUละมหาวิทยาลัยลดลงแตUยังทําใหTงบประมาณที่แตUละ
มหาวิท ยาลัยจะไดTรับ จัดสรรจากภาครัฐนั้ นลดลงดTวย จากปR พ.ศ. 2560 จํานวน 112,975 ลTานบาท มาอยูUที่
108,941 ลTานบาทในปR พ.ศ. 2561 ซึ่งเมื่อดูจํานวนเด็กเกิดใหมUที่ลดลงและประเทศไทยกําลังเขTาสูUสังคมผูTสูงอายุมาก
ยิ่งขึ้นจึงมีความเปaนไปไดTสูงที่ภาครัฐอาจนํางบประมาณไปจัดสรรใชTจUายดTานอื่นๆ ที่ไมUใชUดTานอุดมศึกษา
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ข\อเสนอแนะ
1. ควรมีการพิจารณาศึกษาปIจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในเพื่อใหTไ ดTขTอมูลที่
แมUนยําและละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาผลกระทบที่เกิดรUวมระหวUางปIจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในมา
ประกอบการวิเคราะหEความเสี่ยงเพื่อสรTางความตระหนักใหTเห็นเปaนรูปธรรม
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคEกรแบบ
บูรณาการ โดยมีการจัดการอยUางมีระบบและตUอเนื่อง ใหTการบริหารความเสี่ยงเปaนสUวนหนึ่งของการดําเนินงาน
ตามปกติ โดยอาจใหTมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTเพื่อการจัดการที่ดีตUอไป
การนําไปใช\ประโยชนE
1. การประเมินความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดลําดับความเสี่ยงไวT 4 อันดับ ซึ่งนํามาทําการวางแผนและจัดทํา
โครงการเพื่อลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงแลTวในอันดับที่ 1 ซึ่งในปRงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากประเด็นความเสี่ยง
ลําดับที่ 2-4 ยังเปaนประเด็นความเสี่ยงขององคEกรอยูU คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตTองหาแนวทางเพื่อการกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ใหT
มหาวิทยาลัยตUอไป
2. ควรมีการติดตามตรวจสอบระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปaนระยะๆ เพื่อใหTแนUใจวUาระบบยังสามารถทํางานไดT
อยUางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการเขTาใชTงานเว็บไซตEที่เขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลUาว
รายการอ\างอิง
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