
แผนบริหารความเสี่ยงประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

พันธกิจ/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×
ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นพันธกิจ 
-ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง 
สร้างบัณฑิต 
การวิจัย บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
และท้องถิ่น 
การริเริ่ม ปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านที่
มีความเชี่ยวชาญ
และทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
การบริหารเงินรายได้
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการบริหาร
เงิน (รายได้-
ค่าใช้จ่าย) 
 

สภาพเศรษฐกิจที่
กําลังเกิดภาวะถดถอย
ไปพร้อมกับอํานาจซื้อ
ของประชาชน 
ยังผลให้การแข่งขัน
เชิงธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
ทั้งในตลาดการศึกษา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับหน่วยงานที่สร้าง
รายได้ให้มหาวิทยาลัย 
อาจมีผลให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดหา
รายได้และตัวชี้วัดด้าน
การเงินของ
มหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้น ในสภาพ
การแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้นข้างต้นอาจส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจัดการเรียน
การสอนตามความ

๑.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ
หรือระบบในการ
บริหารจัดการ (เพิ่ม
รายได้ ลดต้นทุน 
บริหารทรัพยากร) ที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภาพ 
(Productivity) ใน
การดําเนินงานเชิง
ธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า 
ซึ่งพัฒนามาจากทุน
มนุษย์ของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตเป็นสําคัญ ทั้ง
หน่วยงานจัดหารายได้ 
รวมถึงหน่วยงานที่มี
ศักยภาพทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปัจจุบันการดําเนินการ
นี้จะมุ่งเน้นที่
หน่วยงานอิสระและ

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 
๕(L) X ๕(I) 

= ๒๕ 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลังการบริหาร 

ความเสี่ยง 
(L๒) X ๕(I) 

= ๑๐ 
(ระดับสูง) 

 
ตัวชี้วัด 

๑.ร้อยละของ
จํานวนเงิน
รายได้ของ
หน่วยงาน
อิสระที่เป็นไป
ตามแผนการ
จัดหารายได้
ของหน่วยงาน 
(ร้อยละ ๙๐) 

ทุกๆ ปี
การศึกษา 

๑.มหาวิทยาลัยหาแหล่ง
รายได้ จากการ
ให้บริการโครงการ
พิเศษต่าง ๆ โดยไม่ได้
พึงพารายได้จากการ
จัดการศึกษาเพียง
ช่องทางเดียว  
๒. มหาวิทยาลัยมี
นโยบายที่ส่งเสริมลด
ค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ประหยัดได้ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่าง
รายได้และค่าใช้จ่าย  
๓. มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้มีการจัดทํา
แผนการจัดหารายได้
สําหรับหน่วยงานอิสระ 
วิทยาเขตและศูนย์
การศึกษา 
๓. มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการความรู้ให้
หน่วยงานจัดหารายได้ 

ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจมี
แนวโน้มถดถอย
มากขึ้นในอนาคต 
พร้อมกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในสังกัด
จึงต้องเพิ่มมุมมอง
ในการเข้าถึง
แหล่งรายได้ใหม่
มากขึ้น รวมถึง
การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หน่วยงานจัดหา
รายได้และ
หลักสูตรการเรียน
การสอนใหม่ 
ขณะที่การระดม
ทุนมนุษย์จาก
บุคลากร

๑. กําหนดให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ
หรือระบบในการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภาพ 
(Productivity) ในการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจได้
อย่างคุ้มค่า ซึ่งพัฒนามา
จากทุนมนุษย์ของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นบทบาทสําคัญทั้ง
หน่วยงานจัดหารายได้ 
รวมถึงหน่วยงานที่มี
ศักยภาพทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเช่น การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนใหม่ที่ตอบรับ
พันธกิจและทิศทางของ
มหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของผู้เรียน การ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม

= บริหาร 

 
 
เป็นความเสี่ยง 
ที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงที่สุด 

 
 

- หน่วยงาน
จัดหารายได้  

 - วิทยาเขตและ
ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง 

 - หน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการ
จัดหารายได้
ทั้งหมด 

- ส่วนงาน/ 
หน่วยงาน
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔(๓๔)/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



พันธกิจ/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×
ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหาร
การเงินและ
การงบประมาณ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไป
ตามแผนการจัดหา
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
 

เชี่ยวชาญของตนเอง
ได้ ทั้ง ประเด็นจํานวน
นักศึกษา ความคุ้มค่า
ในการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจน
งบประมาณที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานทาง
การศึกษา จึงต้อง
แสวงหารายได้เพื่อ
นํามาพัฒนาความ
เข้มแข็งที่อยู่รอดได้
และยั่งยืนในทุกๆ มิติ
การดําเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัย 

ในบางส่วนงานใน
โครงสร้างเท่านั้น การ
ดําเนินงานจึงยังไม่
สามารถดึงศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีทุน
ทางปัญญาทั้งทาง
วิชาการและการ
ปฏิบัติมาช่วยเพิ่มผลิต
ภาพในการดําเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยงนี้ได้
เท่าที่ควร 
 
 

 รวมถึงหน่วยงานที่มี
ศักยภาพการรับทราบ
และเข้าใจแนวทางและ
ข้อมูลสารสนเทศในการ
เข้าถึงแหล่งรายได้/ 
งบประมาณของภาครัฐ
เช่น การจัดทําโครงการ
เชิงบูรณาการ รวมถึง
การเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณในภาค
ส่วนอื่นๆ ของประเทศ 
๔. มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้หน่วยงาน
อิสระและหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการหา
รายได้สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่อย่างต่อเนื่องโดย
เน้นเชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรการ
อบรม สัมมนา การ
จัดทําโครงการเพื่อ
จัดหางบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตเพื่อลดความ
เสี่ยงนี้ยังทําได้ไม่
ครบถ้วน 
 

สัมมนา การจัดทํา
โครงการเพื่อจัดหา
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกใน
แหล่งเงินทุน/ 
งบประมาณใหม่การสร้าง
รายได้จากการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย 
รวมถึง การส่งเสริมผลิต
ภาพในการดําเนินงานใน
รูปแบบอื่น เช่น การลด
ต้นทุน การปรับ
กระบวนการ/ งาน การ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่คุ้มค่า เป็นต้น 

๒. จัดการความรู้ให้
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ
หรือระบบในการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภาพ 
(Productivity) ในการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจได้



พันธกิจ/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×
ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายนอกใน
แหล่งเงินทุน/ 
งบประมาณใหม่ 
รวมถึงการสร้างรายได้
จากการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย 
เป็นต้น 

 
 

อย่างคุ้มค่า ซึ่งพัฒนามา
จากทุนมนุษย์ของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ 
“ระดมทุนมนุษย์” ของ
บุคลากรในการสร้างการ
ดําเนินงานที่เกิดผลิตภาพ
สูงสุดของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรม 
๓. มีการถอดองค์ความรู้
ในการดําเนินงานจากการ
รับสมัครนักศึกษาด้วย
ระบบ TCAS ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐และ
สื่อสารให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์
การรับนักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 



ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ 

พันธกิจ/
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นพันธกิจ 
-ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง 
สร้างบัณฑิต 
-การวิจัย บริการ
ทางวิชาการแก่
สังคมและท้องถิ่น 

-การริเริ่ม ปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านที่
มีความเชี่ยวชาญ 
 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากร การเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นใน
วิชาชีพของ
บุคลากรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและ
สากล มีภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรง
ขึ้นกว่าเดิม เพื่อคง
ความอยู่รอดใน
การดําเนินงาน
รวมด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบของ 
ก.พ.อ. ที่เน้นเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐาน
การทํางานของ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
สะท้อนให้เห็นถึง
ความจําเป็นใน
การปรับสมรรถนะ
ให้ทันการความ
เปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตทั้งสาย

๑. สายวิชาการ 
    ๑.๑ การพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อเตรียม
รับความพร้อม
รองรับการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์
ใหม่ของ ก.พ.อ. ซึ่ง
อาจทําให้หลักสูตรฯ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ของ 
ก.พ.อ. ในอนาคต 
   ๑.๒ การพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอนของสาย
วิชาการที่ได้
มาตรฐานในระดับ
สากล 
๒.สายสนับสนุน 
   ๒.๑ การพัฒนา
สมรรถนะในการ
พัฒนากระบวนการ

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 
๕(L) X ๔(I) 

= ๒๐ 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลังการบริหาร 

ความเสี่ยง 
(L๓) X ๔(I) 

= ๑๒ 
(ระดับสูง) 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. 
๒. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีเกณฑ์
มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพด้านการสอนที่

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป 
 
 
 
 

๑. มหาวิทยาลัยมีการ
จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพใน
การให้ความรู้สูง 
 
๒. มหาวิทยาลัยมีการ
อบรมความรู้ในการ
จัดทําผลงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น 
 
๓. มหาวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ในลักษณะที่
ปรึกษาในการจัดทํา
ผลงาน 

ไม่เพียงพอ
เนื่องจากกิจกรรม
การให้ความรู้ใน
การจัดทําผลงาน
ยังไม่ต่อเนื่อง
เท่าที่ควรและควร
อยู่ในลักษณะของ
การจัดการความรู้ 
หรืออยู่ในลักษณะ
ที่ปรึกษาที่มีความ
ต่อเนื่องอีกทั้ง
บุคลากรยังไม่ได้
จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล 
(IDP)จึงทําให้
มหาวิทยาลัย
เข้าถึงความ
ต้องการในการ
พัฒนาของ
บุคลากรทั้งสอง
สายยังไม่ครบถ้วน
ตามมิติการพัฒนา
เท่าที่ควร 

๑. สายวิชาการ 
    ๑.๑จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ใน
ลักษณะที่ปรึกษาในการ
จัดทําผลงานทาง
วิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อเตรียม
รับความพร้อมรองรับ
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์
ใหม่ของ ก.พ.อ. (รวมถึง
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘) อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การ
ออกแบบการวิจัยการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและ
วิชาการในระดับ
นานาชาติฯลฯ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการที่มุ่งเน้น
ทักษะการวิจัยมากขึ้น 
    ๑.๒ จัดทําเกณฑ์

= บริหาร 

 
 

เป็นความเสี่ยง
ระดับสูงมาก   

แต่ไม่ได้มีระดับ   
สูงที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/
โรงเรียน 
ศูนย์
การศึกษา
นอกที่ตั้ง/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา / 
กอง
บริหารงาน
บุคคล / กอง
กฎหมาย / 
ศูนย์พัฒนา
ทุนมนุษย์ 



พันธกิจ/
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่เพียงพอ
ต่อการผลักดันพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ 
รวมถึงการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นใน
วิชาชีพของ
บุคลากรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
และขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

วิชาการและสาย
สนับสนุน ซึ่งต้อง
มีสมรรถนะ
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานของ 
ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยใน
กํากับ รวมถึง
มาตรฐานการ
พัฒนาบุคลากรใน
ระดับสากล เพื่อ
รักษาและเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันและ
ภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อ
เทียบเคียงกับ
คู่แข่ง 

ปฏิบัติงานที่พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของงาน/ 
กระบวนการ/ 
องค์กร/ 
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานการสอน
ระดับสากลและ
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรสาย
วิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 
๒. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
จัดทําผลงานที่
สะท้อนถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของงาน/ 
กระบวนการ/ 
องค์กร/ 
มหาวิทยาลัยได้แล้ว
เสร็จอย่างน้อย ๑ 
กระบวนการ (ร้อย
ละ ๔๐) 

 
 
 
 
 

มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพด้านการสอนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การสอนระดับสากลและ
สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากรสาย
วิชาการ และมีการ
พัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. สายสนับสนุน 
๒.๑ จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ใน
ลักษณะ อบรม ระบบพี่
เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการจัดทําผลงานที่
สะท้อนถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของงาน/ 
กระบวนการ/ องค์กร/ 
มหาวิทยาลัยได้แล้ว
เสร็จอย่างน้อย ๑ 
กระบวนการ 



พันธกิจ/
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

๓. บุคลากรภาพรวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่งเสริมให้บุคลากร
จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)และ
กําหนดให้บุคลากร
พัฒนาตนเองตามแผน 
รวมถึงนําความต้องการ
ในการพัฒนามาจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในภาพรวม
ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



ความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
× = ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
ประเด็นพันธกิจ 
-การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อความอยู่รอด 
และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการ

ข้อมูลข่าวสารและ

ข้อร้องเรียนของ

มหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและ

การบริหารจัดการ

ข้อร้องเรียนมี 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการ
นําข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย
ไปเผยแพร่โดย
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้รับผิดชอบ 
ทําให้การ
ดําเนินการในการ
บริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนไม่เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการลด
ผลกระทบเชิงลบ
ที่มีต่อภาพลักษณ์
ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

บุคลากรส่วนใหญ่
ขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติประเด็นการ
เผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลที่เหมาะสม 
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิด
จากความเป็น
รูปธรรมของ
มาตรการ และ
นโยบายในการ
เผยแพร่ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยที่จะ
เป็นแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องและ
เหมาะสมให้กับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับรู้
และปฏิบัติตามใน
การลดความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในสังคม 

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

๕(L) X ๕ (I) = ๒๕ 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลังการบริหาร 

ความเสี่ยง 
๓(L) X ๔(I) = ๑๒ 

(ระดับสูง) 

ตัวชี้วัด 
๑. ไม่มีเหตุการณ์ที่
บุคลากรนําข้อมูล
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตไปเผยแพร่จน
เกิดผลกระทบเชิง
ลบต่อภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป 

 

๑. กองประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารก่อนการ
เผยแพร่ ทั้งในเรื่อง
ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสม 
๒. กองประชาสัมพันธ์
บริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ถูกต้อง 
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
๓. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการรับข้อ
ร้องเรียนที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถรับรู้ข้อมูลการ
กระทําผิดได้ 

ไม่เพียงพอ
เนื่องจากการ
เผยแพร่ข้อมูล
ของ
มหาวิทยาลัยที่
ส่งผลกระทบกับ
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตที่เกิด
จากบุคลากร
สามารถเกิดขึ้น
ได้อยู่เสมอ ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
โดยเฉพาะใน
การสื่อสารใน
สังคมออนไลน์ 
ดังนั้นการมี
มาตรการ 
นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมจึงเป็น
เรื่องจําเป็น เพื่อ
ไม่ให้เกิดการ 

๑. จัดทํามาตรการ และ
นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติ
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมถึงบทลงโทษผู้กระทํา
ผิดในกรณีนี้อย่างเป็น
รูปธรรม 
๒. มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ให้
ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อ
การประสานงาน  
๓. มีระบบและกลไกที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ติดตามการกระทําผิดของ
บุคลากรในการในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรการ และนโยบาย  

= บริหาร 

 
 
เป็นความเสี่ยง
ที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงที่สุด 

 
 

 

สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
กอง
ประชาสัมพันธ์  
 
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
× = ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพ  ออนไลน์    กระทําผิดที่ซ้ํา
กรณีที่เกิดขึ้นใน
อดีต และ
บุคลากรของ
สวนดุสิตต้อง
เข้าถึงความรู้
และความเข้าใจ
นี้อย่างทั่วถึงและ
นําไปใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ 
 
 

รวมถึงแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยฯ 

  



ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พันธกิจ/
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ 
กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ

เสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
ประเด็นพันธกิจ 
-การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อความอยู่รอด 
และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
การสํารองข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
หลักของ
มหาวิทยาลัย
(Database 
Backup) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มี
แผนการรองรับและ
มีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินที่

๑. ระบบฐานข้อมูล
หลักของ
มหาวิทยาลัยมี
โอกาสถูกโจรกรรม
ข้อมูลโดยมัลแวร์
เรียกค่าไถ่ อาจทํา
ให้ข้อมูลหลักที่
จัดเก็บไว้ในเครื่อง
แม่ข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยมี
โอกาสสูญหายได้  
หรือ ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลได้
รวมถึงข้อมูลหลัก
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมีความ
เสี่ยงสูญหายจาก
เหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดในกรณีอื่นๆ 
เช่น ระบบไฟฟ้าเกิด
การขัดข้องฉับพลัน 
เป็นต้น 

๑. มหาวิทยาลัยไม่มี
แผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน(IT 
Contingency Plan)
เพื่อใช้เป็นคู่มือและ
ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานหากเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิด
ขึ้นในกรณีต่างๆ 
รวมถึงไม่มีแนวทางที่
รองรับความต่อเนื่อง
ในการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลเต็มทํา
ให้ไม่สามารถนําพื้นที่
ไปหมุนเวียนจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างอื่นได้ 

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 
๓(L) X ๕(I) 

= ๑๕ 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลังการบริหาร  

ความเสี่ยง 
๓(L) X ๔(I) 

= ๑๒ 
(ระดับสูง) 

ตัวชี้วัด 
๑. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีแผน
รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินและแผน
ความต่อเนื่องในการ
ดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. ไม่เกิดความ
เสียหายของข้อมูล

สิงหาคม 

๒๕๖๐– 

กรกฎาคม 

๒๕๖๑ 

๑. มีการสํารอง
ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยตาม
ช่วงเวลาที่ได้กําหนด
ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามความเหมาะสม 
โดยปกติจะมีการ
สํารองข้อมูลใน
ช่วงเวลากลางคืนที่ 
ไม่มีผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 
๒. ข้อมูลที่ทําการ
สํารองจะถูกจัดเก็บไว้
ในเครื่องแม่ข่ายที่ทํา
หน้าที่เป็นที่จัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งอยู่ภายใน
ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง 
อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ 

ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยังไม่
มีแผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึง
แผนความต่อเนื่อง
ในการดําเนินงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เป็นรูปธรรมที่จะ
เป็นแนวปฏิบัติใน
การรองรับ
สถานการณ์ที่ไม่
คาดการณ์ในกรณี
ต่างๆ เช่น การถูก
โจรกรรมข้อมูล 
เป็นต้น ที่จะเป็น
แนวทางในการ
เตรียมพร้อม
รองรับ
สถานการณ์ 
 

๑. จัดทําแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน(IT 
Contingency Plan)เพื่อ
ใช้เป็นคู่มือและขั้นตอน
ในการดําเนินงานหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
๒. จัดทําแผนความ
ต่อเนื่องใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานเพื่อให้
การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องแผนรองรับ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน และ
แผนความต่อเนื่องในการ
ใช้ระบบฯ ให้กับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๔. จัดหาระบบสํารอง
ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
โดยต้องมีการเรียนรู้การ

= บริหาร 

 
 

เป็นความเสี่ยง
ระดับสูงมาก 

แต่ไม่ได้มีระดับ   
สูงที่สุด 

 
 

 
 

สํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 



พันธกิจ/
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ 
กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

 
งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
วิธีการควบคุมความ

เสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 
ประเมินวิธีการ
ควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

 
การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 
= บริหาร 
×= ยอมรับ 

 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ถูกต้องเพื่อป้องกัน
ความเสียหายกับ
ระบบฐานข้อมูล
สําคัญของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
๒. เพื่อให้มีระบบ
สํารองข้อมูลที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
รองรับกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

หลักของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 

ใช้งานร่วมกันกับบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๑ ระบบ 
๕. จัดหาสถานที่ตั้งที่มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการติดตั้ง
ระบบสํารองข้อมูลและ
สามารถกระจายความ
เสี่ยงในการเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถนนสิรินธร 

 

 

 

 


