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-2การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สาหรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ปัจจัย
แนวทางการป้องกัน/
ความเสี่ยง
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการ
3
5
15
- การจัดทาและประกาศใช้นโยบาย
ใช้งานระบบสารสนเทศ
สูง
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. นายสุวิศาล
ทับแสง
5. นายวิทยา
สีระวัตร
6. นายปิยพนธ์
ปั้นนาค
7. นายศักดา
จตุพร

หมายเหตุ

-4การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สาหรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ปัจจัย
แนวทางการป้องกัน/
ความเสี่ยง
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)
2.1 การป้องกันการสูญหายของ
3
4
12
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
สูง
ป้องกัน การนาหนังสือออก
2. กาหนดให้ นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือใน
กรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี
ปัญหา

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ

1. รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ)

หมายเหตุ
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

3. มีการสารวจตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศทีส่ ูญหาย ไม่ให้ปรากฏ
สถานะในระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศเป็นรายปี

2.2 การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออกจากระบบ

3

2

6
น้อย

1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์การคัด
ทรัพยากรสารสนเทศออก โดย ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิทยบริการฯ
2. กาหนดให้บรรณารักษ์ดาเนินการ
เปลี่ยนสถานะหนังสือให้อยู่ในสถานะ
คัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสืบค้น
อัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บหนังสือเพื่อรอคัดออกโดย
แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ
4. กาหนดให้ นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่คัดออก โดยแยก
หมวดหมูต่ ามหลักเกณฑ์และคณะ/
สาขาวิชา

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า
4. นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ
1. รองผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯ
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ)
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นางสาวภัทรพร
วงษ์น้อย

หมายเหตุ
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

2.3 การจัดเก็บเงินรายได้
เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากร
สารสนเทศ กรณีคืนทรัพยากร
สารสนเทศ เกินกาหนด

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

3

2

6
น้อย

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
5. มีการจัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คัดออกไปยังแต่ละคณะเพื่อพิจารณา
ลงความเห็นชอบ
6. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนินการจาหน่ายออกตามระเบียบ
ทางพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป
1. มีการจัดทาสมุดควบคุมเงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
กาหนดวิทยบริการ พร้อมทั้งนาเสนอ
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อตรวจสอบ
และลงนามรับทราบสัปดาห์ละครัง้
2. นาเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้
จากค่าปรับการคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินกาหนดแก่รองผู้
อานวยการสานักวิทยบริการฯ
(ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อ
ตรวจสอบและกากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือนก่อนส่ง
ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1. รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ)
2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3. นางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล
4. นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ

หมายเหตุ
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3. มอบให้ นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ จัดทาแฟ้มการจัดเก็บ
ใบเสร็จการนาส่งเงินค่าปรับฯ จาก
ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย เพื่อนา
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของ
ศูนย์วิทยบริการ
4. มอบให้ นางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล จัดทาสรุปรายงานรายรับ
และยอดจานวนเงินนาฝาก จากค่าปรับ
การคืนทรัพยากรเกินกาหนด เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสานักฯ เป็นประจาทุกเดือน

ชื่อผู้รายงาน.................................................................................
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
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สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สาหรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ
ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.1 ความมั่นคง การจัดทาและ
1. แต่งตั้งคณะทางาน 1. เพื่อกาหนดทิศ
ปลอดภัยในการใช้ ประกาศใช้
และจัดทาแผนการ
ทางการสนับสนุน
งานระบบ
นโยบายความ
ดาเนินงาน
และดาเนินการด้าน
สารสนเทศ
มั่นคงปลอดภัย
ความมั่นคง

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- มีนโยบายเป็น
ลายลักษณ์
อักษร และ
มีการ

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ

-9ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
2. จัดทานโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
3. ประกาศใช้
นโยบายฯ ประกาศ
และแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
งานระบบสารสนเทศ
4. ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายฯ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้ใช้งาน
รับทราบและให้
ความสาคัญกับ
ความปลอดภัยของ
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI
ประกาศใช้งาน
- มีแนวปฏิบัติ
ในการควบคุม
ความเสีย่ งด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. นายสุวิศาล
ทับแสง
5. นายวิทยา
สีระวัตร
6. นายปิยพนธ์
ปั้นนาค
7. นายศักดา
จตุพร

ชื่อผู้รายงาน .......................................................................................
(นายภูริพัศ เหมือนทอง)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สาหรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของ
ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)
2.1 การป้องกัน 1. ตรวจสอบ
1. กาหนดให้
เพื่อวางระบบและ
แนวทางป้องกัน
การสูญหายของ อุปกรณ์ของระบบ นางสาวภคมน
ป้องกัน การนา
เด่นประเสริฐ
ทรัพยากร
ทรัพยากร
หนังสือออก
ตรวจสอบทรัพยากร สารสนเทศสูญหาย
สารสนเทศ

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ
สูญหายลดลง

1 ต.ค.61 –
30 ก.ย. 62

1.รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ
ฝ่ายทรัพยากรฯ

หมายเหตุ
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แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2. กาหนดให้
นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือ
ในกรณีอุปกรณ์
ของระบบป้องกัน
มีปัญหา
3.กาหนดให้มีการ
สารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อที่
จะทราบจานวน
ของทรัพยากร
สารสนเทศที่
อาจจะสูญหาย

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
สารสนเทศ โดยสุม่ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านเครื่องป้องกัน
การนาทรัพยากร
สารสนเทศออก และ
บันทึกลงใน
แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศและเครื่อง
ป้องกันการนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ออก ทุกสัปดาห์โดย
ให้ นายสุภรัตน์
ตรวจสอบแบบฟอร์ม
และเครื่องป้องกัน
การนาทรัพยากร
สารสนเทศทุกเดือน

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3.นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ

-12ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
2. กาหนดให้
นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศในกรณี
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหาหรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
3. มีการประชุม
วางแผนสารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของศูนย์วิทยบริการ
เป็นประจาทุกปี
4. กาหนดให้
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
จัดทารายงานสรุป
รายการทรัพยากร
สารสนเทศที่สารวจ
พบและที่คาดว่า
อาจจะสูญหาย

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
5. จัดประชุมเพื่อทา
การวิเคราะห์หา
สาเหตุการสูญหาย
ของทรัพยากร
สารสนเทศ และหา
แนวทางแก้ไข/
ป้องกันทรัพยากร
สารสนเทศสูญหายใน
อนาคตร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชื่อผู้รายงาน .......................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

