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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

งานเทคนิคสารสนเทศ : 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ O
1.3 ดําเนินการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค   เพื่อให�มีทรัพยากร
สารสนเทศใหม� ที่ทันสมัยและตรง
กับความต�องการ ของผู�ใช�บริการ
(ความเสี่ยงระดับ 15)

ทรัพยากรสารสนเทศ
ไม�ทันสมัยและไม�
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

งบประมาณไม�เพียงพอ � สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บริการและความต�องการ
ใช�ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู�ใช�บริการนําเสนอผู�บังคับ บัญชา
เพื่อดําเนินการ ของบประมาณต�อไป

มีนาคม 2560/
หอสมุดกลาง

งานระบบเครือข%าย : 
พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
เครือข%ายคอมพิวเตอร 

1. ตรวจสอบความพร�อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร7แม�ข�ายในการให�บริการ
ต�าง ๆ เช�น เว็บไซต7 ฐานข�อมูล ฯ
วัตถุประสงค  เพื่อให�เครื่อง
ให�บริการสามารถพร�อมใช�งานได�
ตลอดเวลา (ความเสี่ยงระดับ 10)

เครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย
ใช�งานอย�างต�อเนื่องมานาน
ทําให�เสื่อมสภาพ

ระยะเวลาการใช�งานของ
อุปกรณ7นานและต�อง
ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง
และผู�ผลิตไม�รับการต�อ
อายุเพื่อบํารุงรักษา

� จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย

งานระบบ
เครือข�าย
กลุ�มงานศูนย7
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

X

ขั้นตอน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง ป/จจัยความเสี่ยง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผู7รับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินงาน

ป/ญหา/
อุปสรรค/

ข7อเสนอแนะ

ด7านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ขั้นตอน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง ป/จจัยความเสี่ยง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผู7รับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินงาน

ป/ญหา/
อุปสรรค/

ข7อเสนอแนะ

ด7านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานระบบเครือข%าย : 
วิเคราะห และวางแผนระบบ
เครือข%ายคอมพิวเตอร 
1.  ตรวจสอบระบบภายในห�อง
เครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย (Data 
Center)  
วัตถุประสงค 
เพื่อให�ห�องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร7แม�ข�าย (Data Center)
 พร�อมให�บริการและเปKนไปตาม
มาตราฐาน
(ความเสี่ยงระดับ 8)

 1.ห�องเครื่องคอมพิวเตอร7
แม�ข�าย (Data Center) ยัง
ไม�มีระบบที่เปKนไปตาม
มาตราฐานที่ดีพอ เช�น 
ระบบเครื่องปรับอากาศ
แบบปLองกันความชื้น 
ระบบปLองกันอัคคีภัย ฯ 
อาจทําให�เกิดความเสียหาย
ต�ออุปกรณ7ทางด�านระบบ
เครือข�ายและเครื่อง
ให�บริการได�

1. เกิดเหตุการณ7ภายใน
ห�องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย
ที่มีผลกระทบให�อุปกรณ7
ภายในเกิดความเสียหาย 
เช�น ไฟไหม�

� จัดสรรงบประมาณเพื่อใช�ในการ
ปรับปรุงห�องคอมพิวเตอร7แม�ข�าย
ให�มีมาตราฐานเพื่อความปลอดภัย

งานระบบ
เครือข�าย 
กลุ�มงานศูนย7
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

X

หมายเหตุ : สถานะดําเนินงานให�เลือกเครื่องหมายที่กําหนดไว�นี้เพื่อใช�แสดงสถานะลงในช�อง (6)       Ö   = ดําเนินการแล�วเสร็จตามกําหนด     *  =  ดําเนินการแล�วเสร็จล�าช�ากว�ากําหนด   
×  =  ยังไม�ได�เริ่มดําเนินการ          และ O  =  อยุ�ระหว�างดําเนินการ



ERM-2

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

งานนวัตกรรม : 
พัฒนาบทเรียนผ�านเครือข�าย
(Moodle)

1.5 สรุปและประเมินผล
วัตถุประสงค+
เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
และนําไปพัฒนาปรับปรุง
(ความเสี่ยงระดับ 9)

มีผู ใช งานระบบน อยลง
ไม$เป%นที่นิยม

1. รูปแบบระบบ 
e-Learning ไม$น$าสนใจ
2. ผู ใช งานไม$ทราบถึง
ประโยชน4ในการใช งาน
ระบบ e-Learning

� ประชาสัมพันธ4ถึงประโยชน4
ของการใช งานระบบ
e-Learning

ก.พ. 2560/ 
กลุ$มงานศูนย4
เทคโนโลยี
การศึกษา

×

ความเสี่ยงจากเหตุกาณ+ภายนอก (ความเสี่ยงด2านสังคมและวัฒนธรรม)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค+ ความเสี่ยง ป?จจัยความเสี่ยง

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผู2รับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินงาน

×  =  ยังไม$ได เริ่มดําเนินการ          และ O  =  อยุ$ระหว$างดําเนินการ

ป?ญหา/อุปสรรค/
ข2อเสนอแนะ
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หมายเหตุ : สถานะดําเนินงานให เลือกเครื่องหมายที่กําหนดไว นี้เพื่อใช แสดงสถานะลงในช$อง (6)          Ö   = ดําเนินการแล วเสร็จตามกําหนด            *  =  ดําเนินการแล วเสร็จล$าช ากว$ากําหนด   

1
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

งานสารสนเทศ :
บริหารจัดการสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)

1. มีการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ MIS ในส�วนของ
ซอฟต�แวร� 
วัตถุประสงค( 
เพื่อตรวจสอบสภาพความพร$อมใช$
งานของข$อมูลในระบบสารสนเทศ

1.ซอฟต�แวร�ระบบ
สารสนเทศไม�สามารถ
รองรับ
ระบบปฏิบัติการรุ�น
ใหม�ได$

เทคโนโลยีพัฒนาไป
อย�างรวดเร็ว ทําให$
ซอฟต�แวร�ที่ใช$อยู�ไม�
รองรับกับเทคโนโลยี
ในป6จจุบันได$

/ จัดหางบประมาณในการ
จัดซื้อซอฟต�แวร�

งาน
สารสนเทศ/
กลุ�มงานศูนย�
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

X

หมายเหตุ : สถานะดําเนินงานให$เลือกเครื่องหมายที่กําหนดไว$นี้เพื่อใช$แสดงสถานะลงในช�อง (6)          Ö   = ดําเนินการแล$วเสร็จตามกําหนด            *  =  ดําเนินการแล$วเสร็จล�าช$ากว�ากําหนด   
×  =  ยังไม�ได$เริ่มดําเนินการ          และ O  =  อยุ�ระหว�างดําเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค( ความเสี่ยง ป8จจัยความเสี่ยง

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผู<รับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินงาน

ป8ญหา/อุปสรรค/
ข<อเสนอแนะ

ความเสี่ยงจากเหตุกาณ(ภายนอก (ความเสี่ยงด<านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี)
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