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แผนบริหารความเสี่ยง 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2564 
 

การบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงตาม คําสั่งท่ี 162/2564 โดยมีเปาหมายจะใชการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตรของสํานัก

วิทยบริการ คือ  

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การสงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดมีการประชุมกับทุก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยมีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปท่ีผานมา รวมถึงสถานการณหรือเหตุการณภายนอกตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2563 โดยสรุปไดดังนี้ 
 

1. การระบุความเส่ียงปจจัยเส่ียง  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดหลักเกณฑการระบุความเสี่ยงปจจัยเสี่ยงของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีประกอบดวยความ เสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้  

1.1. ความเสี่ยงภายใน หมายถึง  ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร ไดแก  ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ของสําานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบ

เทคโนโลยี- สารสนเทศอาคารสถานท่ี ) ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับความเสี่ยงดานการ

ปฏบิัติงานความ เสี่ยงดานบุคลากร  

1.2. ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกท่ีควบคุมไมไดโดยองคกรไดแก 

เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมายภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม/สงคราม/การกอการราย  

นอกจากนี้ยังกําหนดใหการระบุปจจัยเสี่ยงอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชงิประจักษจึงไดมีการกําหนด ตัวชี้วัด

ปจจัยเสี่ยงและใชตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงนี้เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ ประเมิน

วามาตรการตางๆ  ท่ีไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี 

มหาวิทยาลัยยอมรับได 
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2. การวิเคราะหความเส่ียงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ปงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสํานักฯ ไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 

จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา  โดยสามารถแยกประเภทความเสี่ยงเปน 4 ประเภทดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เปนความเสี่ยงเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน  

2.2 ความเสี่ยงดานบุคลากร เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดาน  

ตางๆ รวมถึง การวางแผน การตรวจสอบ การทํางาน การมอบหมายหนาท่ี 

2.3 ความเสี่ยงดานทรัพยากร เปนความเสี่ยงเก่ียวของกับ ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนความเสี่ยงเก่ียวเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อุปกรณ 

การถูกภัยคุกคามจากภัยตาง ๆ เชน ไวรัสคอมพิวเตอร Malware, Trojan, Adware เปนตน ผานทาง

เครือขาย เปนตน 

 

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ 

 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รวมกันพิจารณา ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) และ ตารางระดับความรุนแรง

ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ซ่ึงแตละตารางจะกําหนดเกณฑไว 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก - โอกาสเกิดมากกวา 90% หรือเกิดบอย  
- อาจเกิดข้ึนไดภายในรอบวันถึงสัปดาห  
- มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 

4 สูง - โอกาสเกิดมากกวา 70%  
- อาจเกิดข้ึนไดงาย หรืออาจเกิดข้ึนไดภายในรอบสัปดาหถึงรอบเดือน  
- ระหวาง 1-6 เดือนตอครั้ง 

3 ปานกลาง - โอกาสเกิดมากกวา 50%  
- อาจเกิดข้ึนไดเพราะเคยเกิดข้ึนแลว หรืออาจเกิดข้ึนไดภายในรอบป  
- ระหวาง 6-12 เดือนตอครั้ง 

2 นอย - โอกาสเกิดประมาณ 30%  
- อาจเกิดข้ึนไดแตยังไมเคยเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนไดภายในรอบหลายป  
- มากกวา 1 ปตอครั้ง 

1 นอยมาก - โอกาสเกิดนอยกวา 30%  
- เปนไปไดแตเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดข้ึนไดยากแมในอนาคตในระยะยาว หรือเปน

เหตุการณ 100 ปมีครั้ง  
- มากกวา 5 ปตอครั้ง 
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3.2 ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 

3.2.1 ตารางผลกระทบเชิงปริมาณ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด มากกวา 30 วัน 
ความสําเร็จในการดําเนินงานนอยมาก หรือประมาณรอยละ 20 

4 สูง การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด 15- 30 วัน 
ความสําเร็จในการดําเนินงานนอย หรือประมาณรอยละ 40 

3 ปานกลาง การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด 11- 14 วัน 
ความสําเร็จในการดําเนินงานปานกลาง หรือประมาณรอยละ 60 

2 นอย การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด 6- 10 วัน 
ความสําเร็จในการดําเนินงานสูง หรือประมาณรอยละ 80 

1 นอยมาก การดําเนินงาน ลาชากวากําหนด นอยกวา 5 วัน 
ความสําเร็จในการดําเนินงานสูงมาก หรือมากกวารอยละ 80 

 

 

3.2.2 ตารางผลกระทบเชิงคุณภาพ 

 ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความเสียหายอยางมาก   
การหยุดชะงักของงานเปนเวลานานกวา  1 วัน 
การฟองรองดําเนินคดี และ เรียกรองคาเสียหายท่ีสําคัญ  ซึ่งเปนคดีท่ีสําคัญมาก  

4 สูง เกิดความเสียหายอยางมาก   
การหยุดชะงักของงานเปนเวลานาน 12-24 ช่ัวโมง 
การละเมิดขอกฎหมายท่ีสําคญั 

3 ปานกลาง มีความสญูเสียไมมาก 
การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา 3 - 12 ช่ัวโมง 
การฝาฝนกฎขอกฎหมายท่ีสําคัญ ท่ีมีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยงัหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  รวมท้ังการดําเนินคดีและ/หรือเรียกรองคาเสียหายหากเปนไปได 

2 นอย เกิดปญหาเล็กนอย แตสามารถแกไขได 
การหยุดชะงักของงานนอยกวาหรอืเทากับ 1-3 ช่ัวโมง 
การละเมิดขอกฎหมายท่ีไมมีนัยสาํคัญ 

1 นอยมาก เกิดปญหาท่ีไมมีผลกระทบตอระบบ 
การหยุดชะงักของงานนอยกวาหรอืเทากับ 1 ช่ัวโมง 
การไมปฏิบัตติามกฎ  ระเบียบขอบังคับท่ีไมมีนัยสําคญั 
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4.  การประเมินคาความเส่ียง (Risk evaluation) 

การประเมินคาความเสี่ยง จะพิจารณาจากปจจัยข้ันตอนท่ีผานมา ไดแก โอกาสท่ีภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนทํา

ใหระบบขาดความม่ันคงระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามท่ีมีตอระบบและประสิทธิภาพของ

แผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ยงมีการกําหยดแผนภูมิความเสี่ยงท่ีไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (ความถ่ี) x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ (ผลกระทบ) 
 

ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
 ค

วา
มเ

สีย่
ง 5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก        

3 3 6 9 12 15  
 

สูง             

2 2 4 6 8 10  
 

ปานกลาง  

1 1 2 3 4 5  
 

นอย           

 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง   

4.1  การจัดลําดับความเส่ียง 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง 

จัดลําดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง พ้ืนท่ีส ี

1-3 นอย ระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการ

จัดการเพ่ิมเตมิ 

ฟา 

4-9 ปานกลาง ระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไม 

ใหความเสีย่งเคลื่อนยายไปยังระดบัท่ีรับไมได 

เหลือง 

10-16 สูง ระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง

เพ่ือใหอยูในระดับท่ีรับได  

สม 

17-25 สูงมาก ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที 

แดง 
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5. การวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการวิเคราะห

และระบุความเสี่ยง โดยเริ่มจากการประชุมกลุมยอยของแตละกลุมงานเก่ียวกับปญหาตางๆ ในกลุมงานนั้น 

จากนั้นนําปญหา คํารองเรียนจากผูใชบริการของแตละกลุมงานนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหความถ่ี ความรุนแรง และ ความสําคัญของเหตุการณแตละเหตุการณ และระบุ

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และทําการประเมินความเสี่ยง  โดยการแสดงรายละเอียดดังนี้  

 

4.1 ตารางรายละเอียดของความเส่ียง (Description of Risk)  

1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ) หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ 

ความเส่ียง 

1.1. การจัดซื้อ/จาง ครุภณัฑ 

ลาชาไมเปนไปตามแผน 

- การตรวจสอบและการ

ดําเนินการไมเปนไปตาม

สัญญา/ขอตกลง 

- สถานการณการระบาดโควิด 

กลุมงานบริหาร

ท่ัวไป 

2 3 6 ปานกลาง 

1.2 ผูใชบริการหอสมดุมีจาํนวน

ลดลง 

 

พฤติกรรมการอานหนังสือ

เปลี่ยนแปลงไป 

กลุมงานวิทย

บริการ 

3 4 12 สูง 

1.3 การไมปฏิบัตติามกฎหมาย 

ขอบังคับทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผูใชขาดความเขาใจกฎหมาย

เก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุมงานระบบ

สารสนเทศ 

2 4 8 ปานกลาง 

1.4 ผูใชบริการกําหนดสงคืน

หนังสือไมตรงเวลา  หนังสือ

สูญหายจากการยืม 

- ผูยืมลืมกําหนดคืน 

- การแจงเตือนมเีพียงทางเดียว 

กลุมงานวิทย

บริการ 

2 4 8 ปานกลาง 

 
2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ 

ความเส่ียง 

2.1  การเบิกจายงบประมาณไม

ทันตามกําหนดเวลา 

ขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห 

การวางแผน การควบคมุ 

กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 
2 4 8 ปานกลาง 

2.2   การจัดซื้อจัดจางลาชา ขาดบุคลากรบันทึกขอมูลลงระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 

1 4 4 ปานกลาง 
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3. ความเสี่ยงดานบุคลากร (Personal Risks)    

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ 

ความเส่ียง 

3.1 การขาดแคลนบุคลากร

ทางดานคอมพิวเตอร 

- ขาดแคลนบุคลากรผูดูแล 

 ระบบและแกไขปญหา 

 ของระบบ 

- บุคลากรขาดทักษะ ความ

ชํานาญความรูความสามารถใน

การทํางานเฉพาะดาน 

 

กลุมงานระบบ

สารสนเทศ 

3 4 12 สูง 

3.2 บุคลากรขาดความรู

ความสามารถในการทํางาน 

บุคลากรขาดทักษะ ความชํานาญ

ความรูความสามารถในการทํางาน

เฉพาะดาน 

 

กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 

กลุมงาน

เทคโนโลยี

การศึกษา 

3 3 9 ปานกลาง 

 
 
 
4. ความเสี่ยงดานการทรัพยากร (Resource Risks) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ 

ความเส่ียง 

4.1  ทรัพยสินสูญหาย - ขาดการควบคุม การตรวจสอบ

และการเก็บรักษาพัสดุ/ครุภณัฑท่ีดี 
- การติดตามทวงทรัพยากร

สารสนเทศยังควบคุมไมด ี
- เจาหนาท่ีวางทรัพยสินโดยไมมี

ความระมัดระวัง 

- กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 

- กลุมงานวิทย

บริการ 

- กลุมงาน

ระบบ

เครือขาย 

2 4 8 ปานกลาง 

4.2 การใชโปรแกรมละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

การติดตั้งและใชงานซอฟตแวรท่ีไม

มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายบน

เครื่องคอมพิวเตอร 

ถูกฟองรอง 

- ศูนยการ

เรียนรู 

- กลุมงาน

เทคโนโลยี

การศึกษา 

2 4 8 ปานกลาง 

 



แผนบริหารความเส่ียง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 
 

5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Technology risk) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ 

ความเส่ียง 

5.1 ไมสามารถใหบริการระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย

ไดท้ังแบบมีสายและไรสาย 

กระแสไฟฟาขัดของ กลุมงาน

ระบบ

เครือขาย 

2 4 8 ปานกลาง 

5.2 ไมสามารถใหบริการระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย

แบบมีสาย 

แมลง หรือสตัวกัดแทะ 

คอมพิวเตอร อุปกรณ หรือ 

สายไฟฟา/ สายสญัญาณ 

กลุมงาน

ระบบ

เครือขาย 

2 4 8 ปานกลาง 

5.3 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร

จากการถูกโจมตีระบบ 

5.3.1 ผูใชงานสารสนเทศขาด

ความระมัดระวังและการตระหนัก

ถึงความสําคัญของความปลอดภัย 

ดานสารสนเทศ 

กลุมงาน

เครือขาย 

3 4 12 สูง 

5.3.2 Hacker พยายามเขาถึงและ

เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร

และขอมลู 

กลุมงาน

ระบบ

เครือขาย 

2 5 10 สูง 

 5.3.3 การทําลายของไวรสั

คอมพิวเตอร 

กลุมงาน

ระบบ

สารสนเทศ 

2 4 8 ปานกลาง 

 

6. แผนบริหารความเส่ียง 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในความเสี่ยงท่ี

มีคาอยูในระดับความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสหรือผลกระทบมาก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนบริหารความเส่ียงของปงบประมาณ 2564 

ประจําปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ ยอมรับ 

ควบคุม 

หลีกเลี่ยง 

ถายโอน 

1.2 ผูใชบริการหอสมดุมีจํานวน

ลดลง 

พฤติกรรมการอานหนังสือเปลี่ยนแปลงไป     - ปรับเปลีย่นรูปแบบการใหบริการ เชน บริการ e-book กอนสิ้นปงบประมาณ 

2564 /กลุมงานวิทย

บริการ 
3.1 การขาดแคลนบุคลากร

ทางดานคอมพิวเตอร 

จํานวนบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอตอระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามความ

ตองการของผูใชงาน 

    - เพ่ิมการประชาสมัพันธหลายชองทางในการสรรหาบุคลากร 
- ฝกสอนบุคลากรในกลุมงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแทนได 

กรณีท่ีบุคลากรผูรับผิดชอบไมสามารถ มาปฏิบัติงานได 
- ใหบุคลากรเขารวมอบรมความรู เพ่ือใหมีความรูเพ่ิมเติม 

กอนสิ้นปงบประมาณ 

2564 
/กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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แผนบริหารความเส่ียงของปงบประมาณ 2564 

ประจําปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ ยอมรับ 

ควบคุม 

หลีกเลี่ยง 

ถายโอน 

5.4 ภัยคุกคามระบบ

คอมพิวเตอรจากการถูก

โจมตรีะบบ 

5.4.1 ผูใชงานสารสนเทศขาดความ

ระมัดระวังและการตระหนักถึงความสําคญั

ของความปลอดภัยดานสารสนเทศ ทําใหถูก

บุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงคดี หรอืถูกดักจับ

ขอมูลสําคญั 

    - เผยแพรขอมลูการใชงานสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชสารสนเทศ 

ดําเนินการทุก 6 

เดือน/กลุมงานระบบ

เครือขาย 

5.4.2 Hacker พยายามเขาถึงและ

เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอรและขอมลู 

    - บํารุงรักษาอุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) 
- สํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
- อัปเดตโปรแกรมและระบบปฏิบัตกิารอยูเสมอ 
- ตรวจสอบการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอรอยูเสมอ 
- การกําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอร 

ดําเนินการทุก 3 เดือน/
กลุมงานระบบเครือขาย 
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5.2 มาตรการจัดการความเส่ียง 

เม่ือพิจารณานําความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียังไมสามารถยอมรับได (ระดับสูงและสูงมาก)  รวมท้ังสิ้น 4 

เรื่อง โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นใหลด 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง 

1.2 ผูใชบริการหอสมุดมีจํานวนลดลง - พฤติกรรมการอานหนังสือเปลี่ยนแปลงไป - ปรับเปลีย่นรูปแบบการใหบริการเปนลักษณะ

ออนไลน เชน e-book 
3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางดาน

คอมพิวเตอร 

- เพ่ิมการประชาสมัพันธในการสรรหา
บุคลากร 

- ปรับปรุงโครงสรางสํานักเพ่ือรองรบังาน
อยางเหมาะสม 

 

- จัดทําแผนการประชาสัมพันธสรรหาบุคลากร 

และเผยแพรไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

ภายนอก 

- จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถ

ทํางานแทนกันได 

 

4.2 การใชโปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ิ - สรางความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
และการใชงานซอฟตแวรท่ีมลีิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

- กระตุนใหเกิดการปฏิบัตติามแนวนโยบายหรือ
ระเบียบดานสารสนเทศอยางจริงจัง 

- เผยแพรเรื่องนโยบายและแนวปฏบัิติดาน

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ช้ีแจง

นโยบายดานการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 

- ประชาสมัพันธการตระหนักการใชซอฟตแวร

ลิขสิทธ 

5.3  ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรจาก

การถูกโจมตีระบบ 

5.4.1 ผูใชงานสารสนเทศขาดความ

ระมัดระวังและการตระหนักถึง

ความสําคญัของความปลอดภัยดาน

สารสนเทศ ทําใหถูกบุกรุกโจมตโีดย

ผูไมประสงคดี หรือถูกดักจับขอมลู

สําคัญ 

- สรางความตระหนักและความระมดัระวังใน
การใชสารสนเทศท่ีเกิดความปลอดภัย 

- เผยแพรขอมลูการใชงานสารสนเทศ เพ่ือให

เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช

สารสนเทศ 

5.4.2 Hacker พยายามเขาถึงและ

เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอรและ

ขอมูล 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมสม่ําเสมอ - บํารุงรักษาอุปกรณรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) 

- สํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
- อับเดทโปรแกรมและระบบปฏิบัตกิารอยูเสมอ 
- ตรวจสอบการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอรอยู

เสมอ 
- การกําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบ

คอมพิวเตอร 
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