
ค «„&ความ
ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. ๑๕๓๔๑

ท ีอว ๘๗๓๐.๑/ Mb วันที ่3?/ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว ๘๗๐๒.๑/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานอธิการบด ี

ส่วนบริหารงานกลาง เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดทำรายงานผลดำเนินการบริหารความเลี่ยงและการควบคุม 

ภายใน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS ที่เว็บไซต์ 

http://fis.swu.ac.th/rmqa/ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มีการทบทวนหัวข้อประเด็น 

ความเสี่ยงที่พบ จึงขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อประเด็นความเสี่ยง จากเดิม “การให้บริการของห้องสมุดยังไม่ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใข้บริการ” เป็น “ไม่สามารถเข้าใข้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางได ้

(Website unable to usage)” และขอบันทึกในระบบ RMIS อีกครั้ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จำนวน ๑ ชุด โดยมอบหมายผู้ประสานงานหากต้องการข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที ่นายชินกร น้อยคำยาง โทร. ๑๕๓๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

A. ๛
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์) 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

http://fis.swu.ac.th/rmqa/


แผนการจัดการความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ชัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดำเนินการหรือ

ความเสี่ยงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตัวชวดความเสี่ยงหลัก (KRI) และ 

เป๋าหมาย
วิธีการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผู้รับผิดขอบโอกาสท่ีเกิดข้ึน 

(1)

ผลกระทบ

(2)

ระดับความ 

เสี่ยง (1)*(2)

การดำเนินงาน ไม่สามารถเขัาไซ้งาน 

เว็บไซต์สำนักหอสมุด 

กลางได ้(Website 

unable to usage)

1. เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางถูกโจมดีด้วยรูปแบบดังนี้

1.1 ฟิขฃิง (Phishing) ซอฟต์แวร์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลท่ีเป็นความลับ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบัตรประชาชน เพี่อล่ง 

ข้อมูลนั้นให้กับผู้ไม่หวังดี

1.2 ไวรัส (Virus) ซอฟต์แวร์โจมด ีขัดขวางเพื่อไม่ให้ระบบสามารถ 

ใช้งานได้

1.3 เวิร์ม (Worms) ซอฟต์แวร์ที่เชึ่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทั้ง 

ภายในและภายนอก โจมด ีขัดขวางการทำงานและขยายตัวส่งต่อ 

ภายในระบบเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้

1.4 โทรชัน (Trojan) ซอฟต์แวร์ที่มีการดักจับ เปล่ียนแปลง แกัไข 

ข้อมูล ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลภายในระบบสารสนเทศหรือ 

เกิดความเสียหายภายในระบบสารสนเทศ

1.5 สปายแวร ์(Spyware) ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายท่ีทำงานอย่าง 

ลับๆ บนคอมพิวเตอร์และรายงานกลับไปยังผู้ใข้ระยะไกล มุ่งเน้นเพ่ือ 

ขโมยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล

1.6 แอดแวร์ (Adware) ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลการใข้งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และแสดงโฆษณา เปลี่ยนแปลงเล้นทางการเช้าถึงเว็บไซต ์

ไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

5 5 25 จำนวนเวลาสูงสุดที่ผู้ใช้บริการไม ่

สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนัก 

หอสมุดกลางได้ (Maximum 

downtime) 1729 นาท ีหรือ 28 

ชั่วโมง 48 นาที/ป ีตาม

มาตราฐาน Data Center Tier 

ระดับ Tier 1 หรือ Tier 1 (Basic

Capacity) ไม่นับรวมกรณีปิด 

ปรับปรุงระบบ

- Monitoring ดำเนินการตรวจสอบ 

การทำงานของระบบ

- Policy จัดทำนโยบายด้าน

Cybersecurity

- Awareness จัดอบรบไห้ความรู ้

เกยวกับ Cybersecurity

- มีการรายงานผลตรวจสอบ 

downtime ทุกเดึอน

กันยายน 2564

- ตุลาคม 2565

ผู้จัดเก็บ : นายกันตพงศ์ 

พุ่มอยู่

ผู้ตรวจสอบ : นายทรงยศ 

ขันบุตรศรี

2. เครื่องแม่ข่าย (Server) ถูกโจมดีด้วยแรนซัมแวร์ (Ransomware) 

ซอฟต์แวร์โจมดีข้อมูล ไฟล ์และเอกสารภายในระบบสารสนเทศ โดย 

วิธีการเข้ารหัสข้อมูล ไฟล์และเอกสารเพื่อไมให้สามารถใช้งานได้

Recovery Time Objective 

(RTO) ระยะเวลาสูงสุดในการผู้ 

ข้อมูลหลังจากเกิดการโจมดีไม่เกิน 

6 ชั่วโมง (ในกรณีที่สำนัก

หอสมุดกลางสามารถดำเนินการ 

ได้ด้วยตนเอง)

- สำรองข้อมูล (Backup) เว็บไซต์ 

สำนักหอสมุดกลางและรายงานผล 

การสำรองข้อมูลทุกเดึอน

- ทดสอบการกูคึอข้อมูลและ 

รายงานผลการทดสอบการกู’คืนข้อมูล 

2 ครั้งต่อปี

กันยายน 2564

- ตุลาคม 2565

ผู้จัดเก็บ : นายกันตพงศ ์

พุ่มอยู่

ผู้ตรวจสอบ : นายทรงยศ 

ขันบุตรศรี



แบบรายงานการบริหารความเส์ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.ร) 

สำหรับระยะการคำเนินงานสินสุด 30 กันยายน 2565 

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 

รายงานผลกาวดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เคึอน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัตหง 

หน่วยงานของรัฐหริอภารกิจ 

ตานแมนการตำเนินการหริอ

หน่วยงานของรัฐ/วัคคุประทงค

ความเลี่ยง หาเหทุความเลี่ยง

กาวปวะเนินความเล่ียง

ช้วง/ระยะเวหา 

ตำเนินการ
กิจกรรมควบทุมภายใน

การประเนินผหการควบทุมภายไน (บรรทุ/ 

ไม่บรรทุ)

ความเล่ียงท่ียังนิอยู่ การปรับปรุงการควบทุม
หน่วยงานผูรับมิคขอบ/ช่ีอกู้กำกับ 

ควบทุน/ช่ีอผู้รับมิคขอบ เบอร์ตตต่อ
หมายเหตุ

ผทกวะทบ โยกาทที ่

จะเกิค (2) เส่ยง (1)*(2)

กาวดำเนินงาน ไม่สามารถเข้าใข้ 

งานเวึบไซด์สำนัก 

หอสมุดกลางไค้ 

(Website unable 

to usage)

เวึบไซด์สำนักทอสมุดกลางถูกไจมดีด้วยรูปแบบดังนี้

- ฟิชชิง (Phishing) ซอฟต์แวร์หลอกไท้กรอกข้อมูลส่วนบุกกล 

ข้อมูลที่เปีนความลับ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบัตรประชาชน เพ่ีอ 

ส่งข้อมูลนั้นใท้กับผู้!ม่หวังดี

- ไวรัส (Virus) ซอฟต์แวร์ไจมด ีชัดชวางเพ่ือไม่ไท้ระบบสามารถไข้ 

งานไค้

- เวิร์ม (Worms) ซอฟต์แวร์ท่ีเข่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายทั้ง

ภายใบและภายนอก ไจมดี ขัดขวางการทำงานและขยายตัวส่งต่อ 

ภายในระบบเครือข่าย หำไท้ไม่สามารถไข้งานระบบสาวสนเทกไค้

- โหรจัน (Trojan) ซอฟต์แวร์ที่มีการตักจับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 

ข้อมูล ส่งผลต่อความถูกด้องของข้อมูลภายในระบบสารสนเทศหรือ 

เกิดความเสียหายภายในระบบสารสนเทศ

- สปายแวร ์(Spyware) ซอฟต์แวร์ประสงศ์ร้ายท่ีหำงานอย่างลับๆ 

บนศอมหิวเดอร์และวายงานกลับไปยังผู้ใชัระยะไกล มุ่งเน้นเพ่ือ 

ขไมยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคศล

- แอดแวร์ (Adware) ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลการใซังานระบบ 

ศอมพิวเตอร์และแสดงไรเษณา เปลี่ยนแปลงเสนทางการเข้าถึง 

เวึบไซด์!ปสู'เวิบไซด์ท่ีไม่ปลอดภัย

จำนวนเวลาสูงสุดท้ 

ผู้ใข้บริการไม่สามารถเข้า 

ใช้งานเวิบไซด์สำนัก 

หอสมุดกลางได้ 

(Maximum 

downtime) 1729 นาท 

หรือ 28 ขัวไมง 48 

นาที/ปี ดามมาตราฐาน 

Data Center Tier 

ระดับ Tier 1 หรือ Tier 1 

(Basic Capacity) ไม่

กันยายน

2564 -

ตุลาคม 2565

- Monitoring ดำเนินกาวดรวจสอบ 

การทำงานของระบบ

- Policy จัดทำนไยบายด้าน

Cybersecurity

- Awareness จัดอบรบใท้ความรู 

เกี่ยวกับ Cybersecurity

บรรล ุเวลาท่ีผู้ใชับริการไม่สามารถเข้า 

ไข้งานเวึบไซด์สำนักหอสมุดกลางได้ 

ตงแต่วับท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 

กุมภาพันธ ์2565 จำนวน 27 นาหิ 

57 วินาที

ไม่ทามาวทข้าใช้งาน 

แบไขค์สำนักหอหมุตกทาง 

ไค้ (Website unable to 

usage)

downtime ทุกเตือน

หนายงานมู้รันมิตรอบ สำนัก

หอขมุตกทาง

รึพุ่!กำกับคาบทุม นัวหน้าม่าย

เทคโนโทรห้อ!ทมุต

รึอน้รันมิตรอบ นายกันตพงค์ ทุมอผู 

เบอร์ค้คตอน้รัตเกิบ 11981

เศว่ืองแม่ข่าย (Server) ถูกใจมดีด้วยแรบขัมแวร ์(Ransomware) 

ซอฟต์แวร์ไจมดีข้อมูล ไฟล ์และเอกสารภายในระบบสาวสนเทศ 

ไดยวิธืการเข้ารหัสข้อมูล ไฟล์และเอกสารเพ่ือไมไท้สามารถใช้งานได้

Recovery Time 

Objective (RTO) 

ระยะเวลาสูงสุดในการกู ้

ข้อมูลหลังจากเทิดการ 

ไจมดี!ม’เกิน 6 ชั่วไง!ง 

(ในกรณีท่ีสำนัก 

หอสมุดกลางสามารถ 

ดำเนินการได้ด้วยดนเอง)

กันยายน

2564 -

ตุถาคม 2565

- สำรองข้อมูล (Backup) เวึบไซด ์

สำนักทอสมุดกลางและรายงานผล 

การสำรองข้อมูลทุกเดือน

- ทดสอบกาวกู้ดือข้อมูลและ 

วายงาบผลการหดสอบการกู้คึน 

ข้อมูล 2 คร้ังต่อปี

บรรลุ ความสำเรึจในการสำรองข้อมูล 

(Backup) เวึบไซด์สำนักหอสมุดกลาง 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 

กุมภาพันธ ์2565 สามารถสำรองข้อมูล 

ได้สำเรึจ จำนวน 150 ครั้ง จาก 

เป๋าหมาย 151 ครั้ง ทิดเปีน

ความสำเริจร้อยถะ 99.33

ไม่ทามารโ'เข้าใช้งาน 

แบไขต์สำนักหอทมุตกทาง 

ไค้ (Website unable to

usage)

- นิวายงาบผลการ 

สำรองข้อมูลทุกเดือบ

- มีวายงาบผลการ 

ทดสอบการกู้ดืนข้อมูล

2 ครั้งต่อปี

- น่าข้อมูลมา 

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง 

และพัดเนา

กวะบวนกาวหำงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนัก 

หอสมุดกลาง 

ขื่อผู้กำกับควบกุม - หัวหน้า 

ฝ่ายเทศไนใลยีหัองสมุด 

ขื่อผู้รับผิดชอบ นายกับตพงศ ์

ทุ่มอยู่เบอร์ดีดต่อผู้จัดเทิบ 

11981

ลงช่อ...................... ๚โ.โ..............

(ผู้ช่วยคาสตราจารบ์นายแพทย์วศาล มหาสิทธิวัฒน์) 

ผูอ้ำ!□ยการสำนักหอสมุดกลาง

วับท........12 มี.ค 75fi5....


