
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMF 1.1 

RMF 1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร 
คณะวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลัก ...ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.... 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(วัดว่าความเสี่ยงลดลง) 
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ความเสีย่งจากปัจจัยภายใน RM1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ Data 
center จะหยดุทำงาน ส่งผลให้ข้อมูล
เสียหาย 

- มีระบบปรบัอากาศในหอ้งควบคมุระบบเครือขา่ยที่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

- มีการป้องกันน้ำรั่วซึมไปยังห้องควบคุมในกรณฝีนตก
หนัก 

- เสนอปรบัเปล่ียน/ติดตัง้ระบบปรบัอากาศใน
หอ้งควบคมุระบบเครือข่าย (VV304 และ บา้นพกั
นานาชาติภราดรภาพ) 
- เสนอปรบัเปล่ียนประตหูอ้งควบคมุระบบเครือขา่ย 

RM2 อุปกรณ์สูญหาย - ไม่มีอุปกรณ์ที่เกิดการสญูหาย 
- มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

- มีการกำหนดตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ และรายงาน
ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อหัวหนา้งานตามระยะเวลาที่
กำหนด 
- เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปดิ 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ - มีเจ้าหน้าที่ครบตามทีไ่ด้เสนอในโครงการ เพื่อ
สามารถให้บริการตามการร้องขอได้ไมเ่กิน 1 วันทำ
การ 

- เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าท่ี เพื่อตอบสนองต่อพันธ
กิจของสำนักงาน 

ความเสีย่งจากปัจจัยภายนอก RM4 ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนออนไลน ์

- สามารถให้บริการได้หลังจากท่ีผูใ้ห้บริการระบบ
เครือข่ายแจ้งภายใน 4 ช่ัวโมง หลังจากพบปัญหา 

- จัดทำแผนดำเนินการ  
1) แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยพายัพ 
2) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปญัหา 
3) แจ้งการใช้งานได้ตามปกต ิ

 
 

 

 



 

ตัวอย่าง PYU-ERM แบบประเมินความเสี่ยง  
ช่ือคณะวิชา/หน่วยงาน....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ....มหาวิทยาลยัพายัพ 

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) โครงการ/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

RM1 อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย และ Data 
center จะหยดุทำงาน 
ส่งผลให้ข้อมลูเสียหาย 

- อุณหภูมิภายในห้องไมไ่ด้
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

- เครื่องปรับอากาศไม่
ทำงาน 

- เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว 

- มีน้ำรั่วซมึเข้ามาในห้อง
กรณฝีนตกหนัก 

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ 
(Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก 5 คร้ังขั้นไป /ปี 

4 สูง 4 ครั้ง / ปี 

3 ปานกลาง 3 ครั้ง / ปี 

2 น้อย 2 ครั้ง / ปี 

1 น้อยมาก 1 ครั้ง / ปี 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก ข้อมูลสูญหายมากกวา่ 40% 

4 สูง ข้อมูลสูญหาย 31% - 40% 

3 ปานกลาง ข้อมูลสูญหาย 21% - 30% 

2 น้อย ข้อมูลสูญหาย 10% - 20% 

1 น้อยมาก ข้อมูลสูญหาย 3% 
 

4 5 20 1 - ทำการเสนอ
ปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องเครือข่าย 

- มีมาตรการป้องกัน
น้ำรั่วซึม 

กลุ่มงานบริหาร
ระบบเครือข่าย 

RM2 อุปกรณ์สูญหาย 
 
 

- ไม่มีการใช้งานในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 ทำให้

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ 
(Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก 3 ครั้งขั้นไป / เดือน 

4 

 

4 16 2 - มีการกำหนด
ตารางการตรวจเช็ค
อุปกรณ ์

กลุ่มสนับสนุนและ
บริการเทคโนโลย ี



ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) โครงการ/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

 อุปกรณ์บางอย่าง
เสื่อมสภาพ 

- ไม่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) 

4 สูง 1-2 ครั้ง / เดือน 

3 ปานกลาง 3 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

2 น้อย 1-2 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

1 น้อยมาก 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มูลค่าความเสียหายมากกว่า 
4,000 บาท 

4 สูง มูลค่าความเสียหาย 3,000 
บาทขึ้นไป 

3 ปานกลาง มูลค่าความเสียหาย 2,000 
บาทขึ้นไป 

2 น้อย มูลค่าความเสียหาย 1,000 
บาทขึ้นไป 

1 น้อยมาก มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า
1,000 บาทขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการเสนอ
โครงการเพิม่จุด
กล้องวงจรปิด 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีลาออก 

- อัตราเงินเดือนต่ำกวา่
เกณฑ์ ส่งผลใหไ้ม่มผีู้มา
สมัครงาน 

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ 
(Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะ
เกิด 

คำอธิบาย 

5 สูงมาก ทุกครั้งที่มีการร้องขอ 

4 สูง 80% ขึ้นไปจากการร้องขอ 

3 ปานกลาง 50% ขึ้นไปจากการร้องขอ 

2 น้อย 30% ขึ้นไปจากการร้องขอ 

1 น้อยมาก 10% ขึ้นไปจากการร้องขอ 

 

4 4 16 3 - เสนอโครงการขอ
เพิ่มเจ้าหน้าที ่เพื่อ
ตอบสนองต่อพันธ
กิจของสำนักงาน 
- ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี 

ผู้อำนวยการ 



ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) โครงการ/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 
1 สัปดาห ์

4 สูง ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 
4 วัน 

3 ปานกลาง ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 
3 วัน 

2 น้อย ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 
2 วัน 

1 น้อยมาก ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 
1 วัน  

RM4 ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได ้

 

-ระบบผู้ให้บริการเครือข่าย
เกิดความเสียหาย 

- ไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้
ให้บริการเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น 

- หอพักมีไฟฟ้าดับ 

 

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ 
(Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะ
เกิด 

คำอธิบาย 

5 สูงมาก 5 ครั้งขึ้นไป /ภาค
การศึกษา 

4 สูง 4 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

3 ปานกลาง 3 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

2 น้อย 2 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

1 น้อยมาก 1 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 3 15 4 - แจ้งข้อมูลผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลยัพายัพ 

- ประสานงานผู้
ให้บริการ  

- แจ้งปญัหาที่พบใน
กรณีหอพักไฟดับต่อ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

กลุ่มงานบริหาร
ระบบเครือข่าย และ 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 



ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) โครงการ/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

5 สูงมาก ไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 

4 สูง ไม่สามารถใช้งานได้ 18 ชั่วโมง 

3 ปานกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ 12 ชั่วโมง 

2 น้อย ไม่สามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมง 

1 น้อยมาก ไม่สามารถใช้งานได้ 4 ชั่วโมง 
 

 
หมายเหตุ  

ช่อง (1) ระบุความเสีย่ง ซึ่งนำมาจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 ช่องประเด็นความเสี่ยง 
ช่อง (2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้
ช่อง (3) กำหนดเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสีย่ง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
ช่อง (4) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่งต่างๆ และประเมินระดับความรนุแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นำระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งท่ีไดร้ะบไุว้ มาใส่ใน
ตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพจิารณาทีละความเสี่ยงกับ แผนภาพท่ี 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 
ช่อง (5) ระบุโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงจากแบบฟอร์ม RMF 1.1 
ช่อง (6) กำหนดผู้รับผดิชอบบริหารความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม 
  



ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM1 แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ช่ือคณะวิชา/หน่วยงาน.....สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 
(1) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสีย่ง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสีย่ง (5) การควบคุมที่ควรจะม ี
(6) 

การประเมินการ
ควบคุมภายใน  

(7) 

ผลการ
ประเมินการ

ควบคุมภายใน
ที่มีอยู่  
(8) 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสีย่ง 

ลำดับความ
เสี่ยง 

ความเสีย่งจาก
ปัจจัยภายใน 

- ทำการเสนอ
ปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้อง
เครือข่าย 
- มีมาตรการ
ป้องกันน้ำรั่วซึม 

RM1 อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย 
และ Data 
center จะหยดุ
ทำงาน ส่งผลให้
ข้อมูลเสยีหาย 

- อุณหภูมิภายใน
ห้องไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

- เครื่องปรับอากาศ
ไม่ทำงาน 

- เครื่องปรับอากาศ 
มีน้ำรั่ว 

- มีน้ำรั่วซึมเข้ามา
ในห้องกรณีฝนตก
หนัก 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 20 1 - ติดตามคำร้องการ
ปรับปรุงเครื่องปรับ 
อากาศภายในห้อง
เครือข่าย 
- มีการทำแผนในการ
สลับเปิด
เครื่องปรับอากาศ และ
ทำการย้ายอุปกรณ์ที่มี
ความเสยีง 
- ทำการปิดช่องว่าง
ประตเูพื่อป้องกันน้ำ
รั่วซึม 
 

√ ? 



ประเด็นความ
เสี่ยง 
(1) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสีย่ง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสีย่ง (5) การควบคุมที่ควรจะม ี
(6) 

การประเมินการ
ควบคุมภายใน  

(7) 

ผลการ
ประเมินการ

ควบคุมภายใน
ที่มีอยู่  
(8) 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสีย่ง 

ลำดับความ
เสี่ยง 

ความเสีย่งจาก
ปัจจัยภายใน 

- เสนอโครงการ
ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ 
เพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจของ
สำนักงาน 

RM2 อุปกรณ์สูญ
หาย 

- ไม่มีการใช้งาน
ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19  

- ไม่มีระบบรักษา
ความปลอดภัย 
(กล้องวงจรปิด) 

4 4 16 3 - ติดตามโครงการ 
- ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี 
- ประเมินการทำงานใน
กรณีที่ได้รับเจ้าหน้าท่ี
เพิ่มเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 

√ ? 

ความเสีย่งจาก
ปัจจัยภายใน 

- เสนอโครงการ
ขอเพิ่มเจ้าหน้าที ่
เพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจของ
สำนักงาน 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีลาออก 

- อัตราเงินเดือนต่ำ
กว่าเกณฑ ์

4 4 16 3 - ติดตามโครงการ 
- ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี 
- ประเมินการทำงานใน
กรณีที่ได้รับเจ้าหน้าที่
เพิ่มเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 

√ ? 

ความเสีย่งจาก
ปัจจัย
ภายนอก 

- แจ้งข้อมูลผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลยั
พายัพ 
- ประสานงานผู้
ให้บริการ  

RM4 ผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่าย
ไม่สามารถ
ให้บริการได ้
 

-ระบบผู้ให้บริการ
เครือข่ายเกดิความ
เสียหาย 

5 3 15 4 - เก็บข้อมูลการใช้งาน
เครือข่าย 
- ติดตามผลการแก้ไข
ปรับปรุงกรณีที่ผู้
ให้บริการไม่สามารถ
ให้บริการได ้

√ ? 



ประเด็นความ
เสี่ยง 
(1) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสีย่ง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสีย่ง (5) การควบคุมที่ควรจะม ี
(6) 

การประเมินการ
ควบคุมภายใน  

(7) 

ผลการ
ประเมินการ

ควบคุมภายใน
ที่มีอยู่  
(8) 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสีย่ง 

ลำดับความ
เสี่ยง 

- แจ้งปัญหาที่พบ
ในกรณีหอพัก
ไฟดับต่อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

- ไม่มีการแจ้งเตือน
จากผู้ให้บริการเมื่อ
มีปัญหาเกดิขึ้น 

- ระบบไฟฟ้าของ
หอพัก 

- จัดทำรายงานสรุป 

หมายเหตุ  

ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึง่นำมาจาก ช่องประเด็นความเสีย่ง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM  
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม  นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM 
ช่อง (3) ความเสี่ยง เป็นการวเิคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดจากโครงการ/กิจกรรม 
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปจัจัยเสีย่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสีย่งท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคโ์ครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
ช่อง (5) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่งต่างๆ และประเมินระดับความรนุแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นำระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งท่ีไดร้ะบไุว้ มาใส่ใน
ตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพจิารณาทีละความเสี่ยงกับ แผนภาพท่ี 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 
ช่อง (6)  การควบคุมที่ควรจะมี ตอ้งเป็นไปตามปจัจัยเสี่ยง ห้ามเว้นว่าง 
ช่อง (7)  การประเมินการควบคุมภายใน ประเมินว่าได้มีการดำเนินการตามทีร่ะบุในการควบคุมที่ควรจะมีหรือไม ่
             √ = มีการดำเนินการ  ,  × = ไม่มีการดำเนินการ  ,  ? = มีการดำเนินการแตไ่มส่มบรูณ ์
ช่อง (8)  ผลการประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ จากการดำเนินการในช่อง (7) มีผลการดำเนินการอย่างไรให้ระบ ุ
            √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย  ,  × = ไม่ไดผ้ล  ,  ? = ไดผ้ลแต่ไมส่มบรูณ ์

  



แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 

ผล
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ะท
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5      

4    RM2 
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2      

1      

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง  

น้อย  

  



 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง  
ช่ือคณะวิชา/หน่วยงาน....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ....มหาวิทยาลยัพายัพ 

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 

ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

กำหนดแล้วเสร็จ 

(7) 

RM1 อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย และ Data 
center จะหยดุ
ทำงาน ส่งผลให้ข้อมูล
เสียหาย 

- ทำการเสนอปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเครือข่าย 
- มีมาตรการป้องกันน้ำ
รั่วซึม 

- เครื่องปรับอากาศหยดุทำงาน 

- เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว 

- มีน้ำรั่วซมึเข้ามาในห้อง 

- อุณหภูมิภายในห้องไมไ่ด้ตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

- เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 

- เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว 

- มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้องกรณี
ฝนตกหนัก 

- ติดตามการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ 

- มีการแจ้งปัญหาที่พบต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

- ย้ายอุปกรณ์ทีส่ามารถ
เคลื่อนย้ายไดเ้พื่อให้เกิดผล
กระทบเมื่อเกดิการรั่วซึม และ
เตรียมอุปกรณ์สำหรับรองน้ำ
รั่วซึมเพื่อให้เกิดการเจิงนองใน
ห้องเครือข่าย 

- สำนักจัดการอาคาร
สถานท่ี และผู้สอน 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

31 พฤษภาคม 2565 

RM2 อุปกรณ์สูญหาย - มีการกำหนดตารางการ
ตรวจเช็คอุปกรณ ์
- มีการเสนอโครงการเพิ่ม
จุดกล้องวงจรปิด 

- มีอุปกรณ์บางส่วนสูญหาย 

- ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

- ไม่มีการใช้งานในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19  

- ไม่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) 

- มีการกำกับติดตามการ
ตรวจเช็คอุปกรณ ์

- ติดตามโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

31 พฤษภาคม 2565 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- เสนอโครงการขอเพิ่ม
เจ้าหน้าท่ี เพื่อตอบสนอง
ต่อพันธกิจของสำนักงาน 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีใหมไ่ม่ตรง
ตามแผนที่กำหนด 

- เจ้าหน้าท่ีลาออก 

- อัตราเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ ์

- ตดิตามการรับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

31 พฤษภาคม 2565 



ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

กำหนดแล้วเสร็จ 

(7) 

- สำนักทรัพยากร
บุคคล 

RM4 ผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายไม่
สามารถให้บริการได ้

- แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในมหาวิทยาลัยพายัพ 
- ประสานงานผู้ให้บริการ  
- แจ้งปัญหาที่พบในกรณี
หอพักไฟดับต่อผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- หอพักไฟฟ้าดับ -ระบบผู้ให้บริการเครือข่ายเกิด
ความเสยีหาย 

- ไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้
ให้บริการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

- ระบบไฟฟ้าของหอพัก 

- แจ้งปัญหาที่พบ เพื่อเสนอให้
มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในหอพัก 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา 
(กลุ่มงานเครือข่าย) 

- ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

31 พฤษภาคม 2565 

 

หมายเหตุ  

ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึง่นำมาจาก ช่องประเด็นความเสีย่ง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM  
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม  นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM 
ช่อง (3) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ นำความเสีย่งท่ีวิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM1 โดยดูว่าอะไรที่เป็น x หรอื ? จาก (8) ใน PYU-ERM1  หยิบมาเป็นความเสีย่งท่ีเหลืออยู่  
ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปจัจัยเสีย่ง ที่เป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ทีจ่ะทำให้ไม่บรรลุวัตถปุระสงคโ์ครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว ้
ช่อง (5) การจัดการความเสี่ยง เลอืกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดำเนินงาน 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take)  เป็นการตกลงท่ีจะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ

ควบคุม และความเสี่ยงน้ันมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ 
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat)  เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสีย่งให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน

กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 



4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate)  เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้อง ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน 
ช่อง (6) กำหนดผู้รับผดิชอบ  
ช่อง (7) กำหนดวันท่ีคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  



ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ช่ือคณะวิชา/หน่วยงาน.....สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 

 

ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดำเนินงาน  

(6) 

วิธีการติดตามและปัญหา
อุปสรรค  

(7) 

กำหนดแล้วเสร็จ 
 

(8) 

RM1 อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย และ Data 
center จะหยดุ
ทำงาน ส่งผลให้
ข้อมูลเสยีหาย 

- ทำการเสนอ
ปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้อง
เครือข่าย 
- มีมาตรการป้องกัน
น้ำรั่วซึม 

- เครื่องปรับอากาศหยดุ
ทำงาน 

- เครื่องปรับอากาศมีน้ำ
รั่ว 

- มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้อง 

- ติดตามการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ 

- มีการแจ้งปัญหาที่พบ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

- ย้ายอุปกรณ์ทีส่ามารถ
เคลื่อนย้ายไดเ้พื่อให้
เกิดผลกระทบเมื่อเกดิ
การรั่วซึม และเตรียม
อุปกรณ์สำหรับรองน้ำ
รั่วซึมเพื่อให้เกิดการเจิง
นองในห้องเครือข่าย 

- สำนักจัดการอาคาร
สถานท่ี และผู้สอน 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

* - รายงานสรุปปญัหาที่
เกิดขึ้น  
- ปัญหาเครื่องปรับอากาศ 
ได้รับการเปลี่ยนบางส่วน 
แต่ยังคงมี
เครื่องปรับอากาศหยุด
ทำงาน เครื่องปรับอากาศ
มีน้ำรั่ว และฝนตกหนักยัง
มนี้ำรั่วซึมจากประต ู

31 พฤษภาคม 
2565 

RM2 อุปกรณ์สูญ
หาย 

- มีการกำหนด
ตารางการตรวจเช็ค
อุปกรณ ์
- มีการเสนอ
โครงการเพิม่จุด
กล้องวงจรปิด 

- มีอุปกรณ์บางส่วนสูญ
หาย 

- ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

- มีการกำกับติดตาม
การตรวจเช็คอุปกรณ ์

- ติดตามโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

* - รายงานสรุปการ
ตรวจเช็คอุปกรณ ์
- ได้มีการนำเสนอการ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิต่อ
ผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัตโิครงการ 
แต่อยู่ระหว่างการอนุมตัิ
งบประมาณต่อไป 

31 พฤษภาคม 
2565 



ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดำเนินงาน  

(6) 

วิธีการติดตามและปัญหา
อุปสรรค  

(7) 

กำหนดแล้วเสร็จ 
 

(8) 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- เสนอโครงการขอ
เพิ่มเจ้าหน้าที ่เพื่อ
ตอบสนองต่อพันธ
กิจของสำนักงาน 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีใหมไ่ม่
ตรงตามแผนท่ีกำหนด 

- ตดิตามการรับสมัคร
เจ้าหน้าท่ี 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สำนักทรัพยากรบุคคล 

* - สำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่
และงานท่ีรับผิดชอบ 
- ข้อมูลการแจ้งซ่อม 
- โครงการผ่านการอนุมตัิ
สำหรับเจ้าหน้าท่ี IT แต่มผีู้
มาสมัครไม่ตรงตามความ
ต้องการทีค่าดหวังไว ้

31 พฤษภาคม 
2565 

RM4 ผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายไม่
สามารถให้บริการได ้

- แจ้งข้อมูลผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลยัพายัพ 
- ประสานงานผู้
ให้บริการ  
- แจ้งปัญหาที่พบใน
กรณีหอพักไฟดับต่อ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

- หอพักไฟฟ้าดับ - แจ้งปัญหาที่พบ เพื่อ
เสนอให้มีการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
หอพัก 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา (กลุ่มงาน
เครือข่าย) 

- ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

√ - รายงานสรุปการเกิด
ปัญหาการให้บริการ แยก
ตามสาเหต ุ
- ทางสำนักฯ ได้แจ้ง
ปัญหาหอพักไฟฟ้าดับบ่อย 
เพื่อเสนอให้มีการ
ปรับปรุง/ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าภายในหอพัก 

31 พฤษภาคม 
2565 

หมายเหตุ แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อติดตามการบรหิารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-
ERM3) คณะกรรมการตดิตามผลการบริหารความเสี่ยงบันทึกวิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกำหนดวันแล้วเสร็จของการจดัการความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน 

 
ลงนาม ..................................................... กรรมการติดตามความเสีย่ง 

       (อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์) 
                                                                    วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 



ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึง่นำมาจาก ช่องประเด็นความเสีย่ง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2  
ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม  นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2 
ช่อง (3) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ นำความเสีย่งท่ีวิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM2  
ช่อง (4) การจัดการความเสี่ยง เลอืกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดำเนินงาน จาก PYU-ERM2 
ช่อง (5) ผู้รับผิดชอบ จาก PYU-ERM2 
ช่อง (6) เลือกสถานะการดำเนินการ ดังนี้  

√  = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด 
*  = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด 
×  = ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
o  = อยู่ระหว่างดำเนินการ  



แบบฟอร์ม PYU-ERM4 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ก่อนทำ
แผน 
(3)  

ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจดัการ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(6) 

ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(7) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

RM1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
และ Data center จะหยดุ
ทำงาน ส่งผลให้ข้อมูล
เสียหาย 

- ทำการเสนอปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศภายในห้อง
เครือข่าย 
- มีมาตรการป้องกันน้ำรั่วซึม 

20 4 5 20  - ไม่มีปัญหา
เครื่องปรับอากาศ
หยุดทำงาน ระบบ
ปรับอากาศเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ไม่มีปัญหาน้ำรั่วซมึ 
ส่งผลให้ข้อมลูสญู
หาย 

ผลการดำเนินงาน 
- ได้รับการเปลีย่นเครื่องปรับอากาศ
บางเครื่อง แต่ความเสี่ยงยังคงเดมิ เช่น 
เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน มีอาการ
น้ำรั่ว หรือกรณีฝนตกหนักมีน้ำรั่วซึม
เข้ามาภายในห้อง 
แนวทางการแก้ไข 
- เสนอขอเปลี่ยนเครื่อง
เครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนประตู
ห้องใหม ่ 
หรือ เสนอโครงการย้าย Data center 
ไปยังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้สิ
รินธร 

RM2 อุปกรณ์สูญหาย - มีการกำหนดตารางการตรวจเช็ค
อุปกรณ ์
- มีการเสนอโครงการเพิ่มจุดกล้อง
วงจรปิด 

16 2 2 4 ☺ - ไม่มีอุปกรณ์ที่เกิด
การสญูหาย 
- มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

ผลการดำเนินงาน 
- ได้มีการตรวจเช็คอุปกรณต์ามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด พบอปุกรณส์ญู
หายบางส่วน เช่น รีโมท LCD เปน็ต้น 
ซึ่งมูลค่าที่สญูหายไมเ่กิน 2,000 บาท 
- ได้มีการเสนอโครงการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดต่อคณะผู้บริหาร ได้รับอนุมัติ



ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ก่อนทำ
แผน 
(3)  

ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจดัการ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(6) 

ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(7) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

โดยหลักการ และรออนุมตัิงบประมาณ
ในการดำเนินการต่อไป 
แนวทางการแก้ไข 
รอการอนุมัติงบประมาณ และแผนการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

RM3 เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

- เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของ
สำนักงาน 

16 3 3 9 ☺ - มีเจ้าหน้าทีค่รบ
ตามที่ได้เสนอใน
โครงการ เพื่อ
สามารถให้บริการ
ตามการร้องขอไดไ้ม่
เกิน 1 วันทำการ 

ผลการดำเนินงาน 
ได้เสนอโครงการรับเจ้าหน้าท่ี โดย
ได้รับอนมุัติเป็นสัญญาจ้างรายปี และมี
เจ้าหน้าท่ีเพิ่ม ดังนี ้
- โปรแกรมเมอร์ 3 คน 
- เจ้าหน้าท่ี IT Support 2 คน 

แนวทางการแก้ไข 
นำเสนอโครงการรับเจ้าหน้าท่ีสำหรับปี
2566 และ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ี
เพิ่ม  

RM4 ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายไม่สามารถให้บริการ
ได ้

- แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลยัพายัพ 
- ประสานงานผู้ให้บริการ  
- แจ้งปัญหาที่พบในกรณีหอพัก
ไฟดับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

15 5 2 10 ☺ - สามารถให้บริการ
ระบบเครือข่าย
ภายใน 4 ช่ัวโมง
หลังจากพบปัญหา 

ผลการดำเนินงาน 
มีการสรุปรายละเอียดปญัหาที่เกดิจาก
ระบบเครือข่ายของบริษัทซิมโพนีฯ 
โดยแยกประเภทสาเหตุจาก 
1) ปัญหาการเชื่อมต่อจากภายนอก 



ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ก่อนทำ
แผน 
(3)  

ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจดัการ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(6) 

ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(7) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

2) ปัญหาจากระบบไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลยัขัดข้อง/ดับ 

พบว่า  
- ปัญหาจากระบบภายนอกไดร้ับการ
แจ้งเตือนและแกไ้ขให้สามารถใช้งานได้
ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง  
- ปัญหาจากระบบไฟฟ้าภายในหอพกั
เกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อภาค
การศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่
สามารถใช้บริการได้และส่งผลต่อ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ 
เสื่อมสภาพ 
แนวทางการแก้ไข 
นำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 
และเสนอให้ทำการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา  

 
 

ลงนาม ..................................................... ผู้บริหารหน่วยงาน 
              (อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ)์ 

                                                                    วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำ แบบสรุปรายงานความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม PYU-ERM4 โดย 
ช่องที่ (1) ช่องที่ (2) และช่องที่ (3)  คัดลอกประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ระดับความเสีย่งก่อนทำแผน จากแบบฟอร์ม PYU-ERM มาบันทึกในแบบสรุปรายงานความเสีย่งท่ีเหลืออยู่จากการบรหิารความ

เสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM4)  
ช่องที่ (4) ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการความเสีย่งอีกครั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ช่องที่ (3) จากแบบฟอร์ม PYU-ERM  แล้วจึงสรุป สถานะการดำเนินงาน  
ช่องที่ (5) สถานะการดำเนินงานโดยเลือกระหว่าง  
☺ : ความเสี่ยงลดลง หรือ  
 : ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/เท่าเดิม  

ช่องที่ (6) คัดลอกตัวช้ีวัดความสำเร็จของความเสี่ยงจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 มาบันทึกไว้ในแบบสรุปรายงานความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM4)  
ช่องที่ (7) อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข ให้ครบถ้วน 

 

 


