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ค ำน ำ 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2558) ขึ้น เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณของส ำนักวิทย
บริกำรฯ โดยภำพรวมมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ  

ทั้งนี้ได้สรุปรำยงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ  2558 ซึ่งมีกระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีกำรตัดชี้วัดโครงกำร KPI เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของมหำวิทยำลัยฯ ต่อไป 

 

 
  

          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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สำรบัญ 
 
  เร่ือง  หน้ำ  
 

ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบและแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง (RM1_NSRU)  
  ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  
                1.1 กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับกำรให้บริกำรใช้ห้องเสนอรำคำ (e-Auction) และห้องประชุม 6 
                1.2 กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศเกี่ยวกับค่ำปรับหรือชดใช้ทรัพยำกร  8 
                1.3 กำรจัดเก็บเงินรำยได้จำกกำรสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์  11 
 
 ดำ้นที่ 2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริกำร  
                2.1 คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 14 
                2.2 กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย/อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยฯ  15 
                2.3 กระบวนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำรล่ำช้ำ 16 
 
 ด้ำนที่ 3 ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร  
                 3.1 ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในเรื่องระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ฯ 18 
                3.2 กำรด ำเนินกำรท ำข้อสอบคุณภำพคอมพิวเตอร์  19 
                3.3 ขำดทักษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  20 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (RM2_NSRU)  
  ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  
                1.1 กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับกำรให้บริกำรใช้ห้องเสนอรำคำ (e-Auction) และห้องประชุม 22 
                1.2 กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศเกี่ยวกับค่ำปรับหรือชดใช้ทรัพยำกร  25 
                1.3 กำรจัดเก็บเงินรำยได้จำกกำรสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์  28 
 
 ดำ้นที่ 2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริกำร  
                2.1 คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 31 
                2.2 กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย/อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยฯ 33 
                2.3 กระบวนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำรล่ำช้ำ 34 
 
 ด้ำนที่ 3 ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร  
                 3.1 ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในเรื่องระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ฯ 37 
                3.2 กำรด ำเนินกำรท ำข้อสอบคุณภำพคอมพิวเตอร์ 39 
                3.3 ขำดทักษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  41 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ  

และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

(RM1_NSRU) 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
 

ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

1. กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรใช้ห้องเสนอรำคำ  
(e-Auction) และห้องประชมุ 

3 5 15 
สูง 

1. ผู้บริหำรก ำกับดูแลกำรเก็บเงินรำยได้
อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสีย่ง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ
ฝ่ำยบรหิำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
 

 

    2. กำรน ำส่งเลม่ใบเสร็จให้กลุ่มงำน
ทรัพย์สินและรำยได้ของมหำวิทยำลัยฯ 
เป็นรำยปีงบประมำณ 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสีย่ง 
 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ
ฝ่ำยบรหิำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

    3. รำยงำนรำยรับและรำยจ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับเงินรำยได้ต่อผูบ้ริหำร
เป็นรำยเดือน 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสีย่ง 
 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ
ฝ่ำยบรหิำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



-8- 
 

ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

2. กำรจัดเก็บเงินรำยได้เกี่ยวกับ
กำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
เกี่ยวกับค่ำปรับหรือชดใช้
ทรัพยำกร 

3 5 15 1. จัดท ำแบบฟอร์มกรณีมีกำรลดหย่อน
ค่ำปรับ โดยมีผูบ้ริหำรร่วมลงนำมรับทรำบ
ในกำรลดหย่อนค่ำปรับ 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ 
พัฒนะสุธำดล 
 

 
 
 
 
 
 

    2.  จัดท ำสมุดเงินรำยได้จำกกำรยมื-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศเสนอหัวหน้ำศูนย์
วิทยบริกำร เพื่อก ำกับดูแลกำรเกบ็เงิน
รำยได้และลงนำมรับทรำบสัปดำหล์ะครั้ง 
 
 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ 
พัฒนะสุธำดล 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

    3. น ำเสนอสมดุเงินรำยไดจ้ำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศแก่รองผู้อ ำนวย
ส ำนักวิทยบริกำร(ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ) ก ำกับดูแลกำรเกบ็เงนิรำยได้
ทุกๆสิ้นเดือนก่อนส่งฝ่ำยกำรเงิน
มหำวิทยำลยั 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์          
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ 
พัฒนะสุธำดล 

 

    4. ผู้บริหำรศูนย์วิทยบริกำรมีกำร
ตรวจสอบโดยมีผู้ควบคมุกำรออกใบเสรจ็ 
เพื่อน ำส่งกำรเงินของมหำวิทยำลยั 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
พัฒนะสุธำดล 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

    5. จัดท ำแฟ้มกำรจัดเก็บใบเสร็จจำกฝ่ำย
กำรเงินมหำวิทยำลัย 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย์วิทย
บริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
พัฒนะสุธำดล 

 

    6. รำยงำนแบบฟอร์มกรณีมีกำรลดหย่อน
ค่ำปรับ และรำยรับจำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เกี่ยวกับค่ำปรับหรือ
ชดใช้ทรัพยำกรต่อที่ประชุมประจ ำศูนย์
วิทยบริกำรเป็นรำยเดือน 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ 
พัฒนะสุธำดล 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

3. กำรจัดเก็บเงินรำยได้จำกกำร
สอบประกันคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ 

3 5 15 
สูง 

1. มอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่จัดเกบ็ค่ำ
สมัครสอบ และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ค่ำสมัครสอบประกันคณุภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันควำม
ผิดพลำด 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

 
 
 
 
 
 

    2. มีระบบในกำรควบคมุ จัดเก็บเงิน
เกี่ยวกับกำรสอบประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร ์
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

    3. มีรำยงำนสรุปกำรรับเงินค่ำสมคัรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้นคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
วันท่ีมีกำรด ำเนินกำรสอบ มีกำรตรวจสอบ
โดยมผีู้ควบคุมกำรออกใบเสร็จ เพือ่น ำส่ง
กำรเงินของมหำวิทยำลยั 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ  
และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นกำรบริกำร 

(RM1_NSRU) 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริกำร 
 

ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

1. คุณธรรม จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

3 4 12 
สูง 

1. ส่งเสรมิให้บุคลำกรมีควำมซื่อสตัย์ มี
คุณธรรมและจรยิธรรมในกำรปฏบิัติงำน 
2. กำรเลือกปฏิบตัิต่อผู้รับบริกำร 
3. กำรขำดควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ที่ ขำด
วินัยในกำรปฏิบัติงำน 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรำงทิพย์ 
พึงไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

2. กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย/อุปกรณ์กระจำย
สัญญำณเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรือ
เส้นทำงเครือข่ำยขัดข้อง ท ำให้กำร
ใช้งำนสำรสนเทศบนระบบ 
เครือข่ำยฯ ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

3 4 12 สูง 1. มีอะไหลส่ ำรองของทุกๆอุปกรณ์ใน
ระบบเครือข่ำยภำยใน (เครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร ์สำยสญัญำณ 
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ) ที่พร้อมเปลีย่น
ทันทีท่ีเสื่อมสภำพหรือช ำรดุเสยีหำย 

2. อัพเกรดอุปกรณส์ำยสัญญำณให้รองรับ
กับควำมเร็วของอินเทอร์เนต็และจ ำนวน
ของผู้ใช้งำน 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสีย่ง 

1 ต.ค.57 -  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
- นำยนภดล  
แข็งกำรนำ 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

3. กระบวนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำ
รับบริกำรล่ำช้ำ 

4 2 8 1. ควบคุมด ำเนินกำรให้อำจำรย์แต่ละ 
คณะสำมำรถร่วมคดัเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำศูนย์วิทยบริกำร  ได้ตำม
งบประมำณที่ก ำหนด 
2. ควบคุมขั้นตอนกระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นไปตำม
ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
-นำงสำว 
เก็จกำญจน์  
เอี่ยมศร ี
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ  
และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นบคุลำกร 

(RM1_NSRU) 
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ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร 
 

ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

1. ขำดแคลนบุคลำกรที่ม ี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในเร่ือง
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3 5 15 
สูง 

1. ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของบุคลำกร
อย่ำงชัดเจนเพื่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. ส่งเสรมิบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน โดยกำรส่งเสริมในดำ้นต่ำงๆ 
เช่น ด้ำนอุปกรณ์ ดำ้นกำรศึกษำ  
3. ส่งเสรมิให้บุคลำกรมีควำมรักใน
หน่วยงำน  
4. จัดท ำเอกสำรหรือคู่มือในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้บุคลำกรที่รับผิดชอบ
สำมำรถด ำเนินงำนต่อได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57- 
30 ก.ย. 58  

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
-นำยวิชชำกร คูหำทอง 

 
 
 
 
 
 

 

RM1_NSRU 



-19- 
 

ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

2. กำรด ำเนินกำรท ำข้อสอบ
คุณภำพคอมพิวเตอร์  
 

2 
 

5 10 
สูงมำก 

1. กระบวนกำรได้มำของคณะกรรมกำรที่
ควบคุมเกี่ยวกับกระบวนกำรสอบ มี
เจ้ำหน้ำท่ีและคณำจำรย์จำกทุกภำคส่วน 
และระบบในกำรควบคมุ ดูแล จดัเก็บ
ตลอดกระบวนกำรสอบ 
2. ข้อสอบ 
3. กระบวนกำรสอบ/กำรด ำเนินกำรสอบ  
4. กำรประเมินตรวจสอบผลกำรสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
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ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทำงกำรป้องกัน/ 

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนอง 

ควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

โอกำส 
ควำม 
รุนแรง 

ระดับ 

3. ขำดทักษะควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

2 
 

5 10 
สูง 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลำกรเขำ้รับกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม
เพื่อจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมให้แกบุ่คลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรยอมรับ 
กำรลด/ควบคมุ 
กำรยกเลิก 
กำรถ่ำยโอน 
    ควำมเสี่ยง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยบรหิำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน 

(RM2_NSRU) 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. กำรจัดเก็บเงิน
รำยได้เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรใช้ห้อง
เสนอรำคำ  
(e-Auction) 
และห้องประชุม 

1. ผู้บริหำรก ำกับ
ดูแลกำรเก็บเงิน
รำยได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ  
 

1.รำยงำนสรปุเกี่ยวกับ
รำยรับของเงินรำยได ้
ในกำรให้บริกำรใช้ห้อง
เสนอรำคำ (e-Auction)  
เป็นประจ ำทุกเดือน 
ต่อผู้บริหำร 
 
 

1.เพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี 
2.เพื่อส่งเงินรำยได้
ให้กับกลุ่มงำน
ทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลยัฯ รำยปี
งบประมำณ 

- 1. รำยงำนสรุปรำยได้
ในกำรให้บริกำรใช้
ห้องเสนอรำคำ  
(e-Auction) ต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ทุกครั้งท่ีมีกำรประชุม 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯฝ่ำยบริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 

 2.กำรน ำส่งเล่ม
ใบเสร็จให้กลุ่ม
งำนทรัพย์สินและ
รำยได้ของ
มหำวิทยำลยัฯ 
เป็นรำย
ปีงบประมำณ 

2.น ำส่งเงินรำยได้ให้กับ
กลุ่มงำนทรัพยส์ินของ
มหำวิทยำลยัฯ ในอัตรำ
ร้อยละทีม่หำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนดเป็นรำย
ปีงบประมำณ 
หรือทุกครั้งท่ีมีกำรเบิก
เล่มใบเสร็จมำต้องน ำส่ง
ใบเสร็จเล่มเก่ำก่อนถึง
เบิกเลม่ใหม่มำใช้  

1. เพื่อป้องกันกำร
ทุกจริตในกำร
ปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

- 
 
 

1. ใบเสร็จกำรส่งเงิน
รำยได้ให้กลุม่งำน
ทรัพย์สินประจ ำปี
งบประมำณ ไมเ่กิน 
30 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 
2. กำรน ำส่งเลม่
ใบเสร็จไม่เกิน 15 วัน
หลังจำกใช้ใบเสร็จ
หมดเล่ม 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯฝ่ำยบริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 3. รำยงำนรำยรับ
และรำยจ่ำยใน
กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับเงินรำยได้
ต่อผู้บริหำรเป็น
รำยเดือน 

1.ท ำเรื่องเบิกจ่ำยตำม
ระเบียบรำชกำรทุกครั้ง
ที่มีกำรน ำเงินรำยได้จำก
กำรให้เช่ำห้องเสนอ
รำคำ (e-Auction)  
มำใช้ในกำรด ำเนินงำน
และต้องผำ่นกำรอนุมตัิ
จำกผู้บรหิำร พร้อมทั้ง
ส ำเนำหลักฐำนกำร
เบิกจ่ำยเก็บไว้เพื่อมีกำร
ตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลยัฯ 
2. รำยงำนให้ผู้บริหำร
รับทรำบเป็น
ประจ ำเดือนเกี่ยวกับ
รำยรับและรำยจ่ำยใน
กำรด ำเนินงำนกำรใช้
ห้องเสนอรำคำ  
(e-Auction) 
 
 
 

1. เพื่อป้องกันกำร
ทุกจริตในกำร
ปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี 
2.เพื่อเป็นหลักฐำน
ในกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับรำยรับและ
รำยจ่ำยของเงิน
รำยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รำยงำนสรุปรำยได้
ในกำรให้บริกำรใช้
ห้องเสนอรำคำ  
(e-Auction) ต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ทุกครั้งท่ีมีกำรประชุม 
 

1 .ต.ค.57 –  
30 ก.ย. 58 

-รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯฝ่ำยบริหำร 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
-นำงสำวกุลณฏัฐำ  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่กำรใช้ห้องเสนอ
รำคำ (e-Auction)  
ประจ ำปีงบประมำณใน
รำยงำนประจ ำปีของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

                 ชื่อผู้รำยงำน ...................................................................  
                                          (ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ)  
            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

2. กำรจัดเก็บเงิน
รำยได้เกี่ยวกับกำร
ยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
เกี่ยวกับค่ำปรับ 
หรือชดใช้ทรัพยำกร 

1. จัดท ำสมุดบัญชี
ธนำคำรในช่ือเงินรำยได้
จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
โดยเฉพำะ 

1. เปิดบัญชีธนำคำร เพื่อ
เก็บเงินรำยได้จำกกำร 
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
โดยเฉพำะ 

1. เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบเกี่ยวกับ
รำยรับของศูนย์วิทย
บริกำร 

- 1. ไม่มีจ ำนวนเงินที่
สูญหำยและสำมำรถ
ตรวจสอบเงินใน 
บัญชีได ้
 

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 

 

 2. มีแบบฟอร์มกรณีมี
กำรลดหย่อนค่ำปรับ 
โดยมผีู้บรหิำรร่วมลง
นำมรับทรำบในกำร
ลดหย่อนค่ำปรับ 
 

1. จัดท ำแบบฟอร์มกำรขอ
ลดหย่อนค่ำปรับที่มี
มำตรฐำน 

1.เพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี 
 

 1.ไม่มีจ ำนวนเงินท่ี 
สูญหำย 

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 

3.  จัดท ำสมุดเงิน
รำยได้จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
เสนอหัวหน้ำศูนย์วิทย
บริกำร เพื่อก ำกับดูแล
กำรเก็บเงินรำยได้และ
ลงนำมรับทรำบสัปดำห์
ละครั้ง 

1. สรุปค่ำปรบัรำยสัปดำห์
จำกระบบALIST พร้อม
เสนอสมุดเงินรำยได้จำกกำร
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
เพื่อเสนอหัวหน้ำศูนย์วิทย
บริกำร 

1. เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบเกี่ยวกับ
รำยรับของเงินรำยได้
จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 1. น ำเสนอสมดุเงิน
รำยได้จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทุกวันจันทร์ในแต่ละ
สัปดำห ์

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศฯ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 

 

 
 
 
 
 

4. น ำเสนอสมดุเงิน
รำยได้จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
แก่รองผู้อ ำนวยส ำนัก
วิทยบริกำร(ฝำ่ยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
ก ำกับดูแลกำรเก็บเงิน
รำยได้ทุกๆสิ้นเดือน
ก่อนส่งฝ่ำยกำรเงิน
มหำวิทยำลยั 

1. สรุปค่ำปรบัรำยเดือนจำก
ระบบALIST พร้อมเสนอ
สมุดเงินรำยได้จำกกำรยืม-
คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
เพื่อเสนอ รองผู้อ ำนวย
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ) 

1.เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบเกี่ยวกับ
รำยรับของเงินรำยได้
จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
 

 1. น ำเสนอสมดุเงิน
รำยได้จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ไม่เกินวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 5. จัดท ำแฟ้มกำร
จัดเก็บใบเสร็จจำกฝ่ำย
กำรเงินมหำวิทยำลัย 
 

1. ก ำหนดให้มีกำรส่งเงิน
รำยได้จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้
ฝ่ำยกำรเงิน มหำวิทยำลัย 
ด ำเนินกำรภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

1.เพื่อควบคุม
ใบเสร็จรับเงินจำก
กำรเงินมหำวิทยำลัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 1. น ำส่งกำรเงินไมเ่กิน
วันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร 
สำรสนเทศ) 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 

 

 6. รำยงำนแบบฟอร์ม
กรณีมีกำรลดหย่อน
ค่ำปรับ และรำยรับจำก
กำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ เกี่ยวกับ
ค่ำปรับหรือชดใช้
ทรัพยำกรต่อที่ประชุม
ประจ ำศูนย์วิทยบริกำร
เป็นรำยเดือน 

1. รำยงำนให้ผู้บริหำร
รับทรำบเป็นประจ ำเดือน
เกี่ยวกับรำยได้จำกกำรยมื-
คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และรำยงำนกำรลดหย่อน
ค่ำปรับในกรณีมผีู้ขอ
ลดหย่อนค่ำปรับในแตล่ะ
เดือน 

1. เพื่อป้องกันกำรทุก
จริตในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ี 
2.เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบเงินรำยได้
จำกกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 1. มีกำรน ำเสนอให้
ผู้บริหำรรับทรำบเป็น
วำระกำรประชุม
ประจ ำเดือนของศูนย์
วิทยบริกำร 

 - รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรียพัศ  
  พัฒนะสุธำดล 
 

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน...................................................................... 

                                           (ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล)  
            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

3. กำรจัดเก็บเงิน
รำยได้จำกกำรสอบ
ประกันคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

1. มอบหมำยให้มี
เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บค่ำ
สมัครสอบ และ
ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินค่ำสมัคร
สอบประกันคณุภำพ
ด้ำนคอมพิวเตอร์ให้
ครบถ้วน เพื่อป้องกัน
ควำมผิดพลำด 
 

1. มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ
ค่ำสมัครสอบประกัน
คุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร ์
ในวันท่ีมีกำรด ำเนินกำรสอย 

เพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรรับเงินกำรสอบ
ประกันคณุภำพ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ไม่มีจ ำนวนเงินท่ีสูญ
หำย 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. มีระบบในกำร
ควบคุม จัดเก็บเงิน
เกี่ยวกับกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร ์

2. มีออกใบเสร็จค่ำสมัคร
สอบประกันคณุภำพด้ำน
คอมพิวเตอร ์โดยใช้ระบบ
สอบคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร ์

เพื่อควบคุม
ใบเสร็จรับเงินได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 จ ำนวนใบเสรจ็ที่สูญ
หำยหรือผิดพลำดไม่
เกินร้อยละ 10 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 

3. มีรำยงำนสรุปกำรรับ
เงินค่ำสมัครสอบ
ประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร์ในแตล่ะ
วันท่ีมีกำรด ำเนินกำร
สอบ มีกำรตรวจสอบ
โดยมผีู้ควบคุมกำรออก
ใบเสร็จ เพื่อน ำส่ง
กำรเงินของ
มหำวิทยำลยั 

3. ก ำหนดให้มีกำรส่ง
รำยงำนและเงินค่ำสมัคร
สอบให้ผู้รับเงิน (ฝ่ำย
กำรเงิน มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค)์ ด ำเนินกำร
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

เพื่อด ำเนินกำรน ำส่งเงิน
ได้ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 น ำส่งกำรเงินภำยใน
วันท่ีท ำกำรออก
ใบเสร็จ 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ- 
หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน...................................................................... 

                                         ( นำยภำสกร    วรอำจ)   
                                                                                                 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศด้ำนกำรบริกำร 

(RM2_NSRU) 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 

 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริกำร 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. คุณธรรมจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้บุคลำกรมี
ควำมซื่อสัตย์ มีคณุธรรม
และจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

1. รณรงค์ ส่งเสรมิด้ำน
กำรประพฤตติำม
มำตรฐำนคุณธรรม
จริยธรรมผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น เผยแพร่
ประกำศจรรยำบรรณของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
2. สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมจรยิธรรม เช่น 
ท ำบุญขึ้นปีใหม ่
3. จัดกิจกรรมเชิดชมูอบ
เกียรติบตัรแก่บุคลำกรทีม่ี
พฤติกรรมเหมำะสม และ
ที่มีผลกำรปฏิบตัิงำนดีเด่น 
เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 
 

1. ผู้รับบริกำรมีควำม
เชื่อมั่นในกำรให้บริกำร 
ไม่เกดิกำรร้องเรียน
หน่วยงำนให้ได้รบัควำม
เสียหำย 
 

งปม. 1. บุคลกรภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ไม่เกดิเป็นข่ำว
ปรำกฏให้เห็น 
ตำมสื่อ เรื่อง ควำม
เสื่อมเสียด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรำงทิพย์ 
พึงไชย 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 

2. กำรเลือกปฏิบตัิต่อ
ผู้รับบริกำร 
 

1. จัดอบรมทักษะด้ำนกำร
บริกำรให้แก่บุคลำกร เช่น 
มีควำมยุติธรรมไมเ่ลือก
ปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร ให้
ควำมเสมอภำคเท่ำเทียม
กัน 

1. ผู้รับบริกำรได้รับ
ควำมเป็นธรรมและเกดิ
ควำมเชื่อมั่นต่อองค์กร 

งปม. 1. มีกำรปฏิบัติงำนท่ี
เสมอภำค เท่ำเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริกำร โดยมี
กำรรำยงำนสรุป
ควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริกำรอยู่ใน
ระดับมำก 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ) 
- หัวหน้ำศูนย์วิทย
บริกำร 
- นำงสำวปรำงทิพย์ 
พึงไชย 

 

 
 
 
 
 

3. กำรขำดควำม
รับผิดชอบต่อหนำ้ที่  
ขำดวินัยในกำรปฏิบตัิงำน 

1. จัดอบรมสร้ำงเสริมให้
บุคลำกรมีควำมรับผดิชอบ
ต่อหน้ำท่ี และมรีะเบียบ
วินัยในกำรปฏิบัติงำน 
 

1. สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้มำ
รับบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่ท ำให้
สิ้นเปลืองงบประมำณ 

งปม. 1. บุคลำกรมีควำม
รับผิดชอบต่อหนำ้ที่  
และมีวินัยในกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้ำง
บุคลิกภำพให้
บุคลำกร อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
- นำงสำวปรำงทิพย์ 
พึงไชย 
 

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน................................................................... 

                                       (ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล)   
                                                                                          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  



-33- 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

2. กำรให้บริกำร
ระบบสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย/
อุปกรณ์กระจำย
สัญญำณเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หรือ
เส้นทำงเครือข่ำย
ขัดข้อง ท ำให้กำรใช้
งำนสำรสนเทศบน
ระบบเครือข่ำยฯ             
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

1. มีอะไหลส่ ำรองของ
ทุกๆอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ำยภำยใน (เครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร ์
สำยสญัญำณ อุปกรณ์
กระจำยสัญญำณ) ที่
พร้อมเปลีย่นทันทีท่ี
เสื่อมสภำพหรือช ำรุด
เสียหำย 

2. อัพเกรดอุปกรณ์
สำยสญัญำณใหร้องรับ
กับควำมเร็วของ
อินเทอร์เน็ตและจ ำนวน
ของผู้ใช้งำน 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดหำอะไหลส่ ำรองของ
ทุกๆอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
จัดเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉิน 
2. จัดหำสำยสัญญำณที่มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นจำกเดิม
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนระบบ
เครือข่ำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เพื่อให้ระบบเครือข่ำย
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ
และลดควำมเสียหำยจำก
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝัน 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

130,000 บำท 

1. นักศึกษำ และ
บุคลำกรสำมำรถใช้งำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำตำมควำม
ต้องกำรไดโ้ดย 
สะดวก และมี
ประสิทธิภำพ โดยเกิด
ปัญหำไม่เกิน 10 ครั้ง
ต่อปีงบประมำณ 

1 ต.ค.57 -  
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
-หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
- นำยนภดล  
แข็งกำรนำ 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

3.กระบวนกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มำรับ
บริกำรล่ำช้ำ 
 
 
 
 
 

1. ควบคุมด ำเนินกำรให้
อำจำรย์แตล่ะคณะ
สำมำรถร่วมคดัเลือก
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
เข้ำศูนย์วิทยบริกำร  ได้
ตำมงบประมำณที่
ก ำหนด 
 

1. กิจกรรม Books & IT  
Fair  

2. ผู้ใช้สำมำรถแนะน ำ
หนังสือผ่ำนระบบ 
ALIST 
http://search.library.
nsru.ac.th/Patron_R
equestBook.aspx 

3. กรอกข้อมูลหนังสือท่ี
ต้องกำรได้ในแบบฟอรม์
เสนอรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ ที่เค้ำเตอร์
ให้บริกำร 

4. ประชำสมัพันธ์ให้ผู้ใช้
สำมำรถเสนอรำยชื่อ
ทรัพยำกรได้ตรงตำม
ควำมต้องกำร ลงใน
รูปแบบ web site 
(ALIST) 

 
 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ  สำมำรถ
เสนอรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีตรงต่อ
ควำมต้องกำรเข้ำในศูนย์
วิทยบริกำร 

 1 ครั้ง/ปี 
 

1 ครั้ง/เดือน 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง/เดือน 
 
 
 
 
2 ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
-นำงสำวเก็จกำญจน์  
เอี่ยมศร ี
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 

2. ควบคุมขั้นตอน
กระบวนกำรจดัซื้อ
จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้เป็นไป
ตำมก ำหนด 
 

1. แต่งตั้งอนุกรรมกำรด้ำน
กำรพัฒนำงำนบริกำร
ห้องสมุด 
 

2. ตรวจสอบทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีผู้ใช้ได้
เสนอรำยชื่อตำม  (ร่ำง) 
เกณฑ์กำรคัดเลือก
หนังสือเข้ำห้องสมดุ ที่
ก ำหนด 

 
 
 

3. ประชุมจัดสรร
งบประมำณแตล่ะคณะ 

เพื่อให้ด ำเนินกำรจดักำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีผู้
ใช้ได้เสนอมำแล้วนั้น ได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
เป็นไปตำมควำม
ต้องกำร ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั และ
เป็นไปตำมเกณฑ์กำร
คัดเลือกหนังสือ 

 1 ครั้ง /ปี  
 
 
 

งำน Books & IT Fair  
ระยะเวลำ 1 เดือน 

-เสนอรำยชื่อผำ่น
ระบบ ALIST 
และ เสนอรำยชื่อ
ผ่ำนแบบฟอร์ม 
ระยะเวลำ 1 
สัปดำห ์
 

1 ครั้ง/ 
ปีงบประมำณ 

 
 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
วิทยบริกำร 
-นำงสำวเก็จกำญจน์  
เอี่ยมศร ี

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน.................................................................... 

                                         ( ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล)  
                                                                                          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 
(RM2_NSRU) 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 

 

   ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ขำดแคลน
บุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนในเร่ืองระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และ
เชี่ยวชำญด้ำนกำร
พัฒนำโปรแกรม
ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. ก ำหนดขอบเขต
หน้ำท่ีของบุคลำกร
อย่ำงชัดเจนเพื่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
(Job Description) โดย
อำศัยมำตรฐำน  
ISO 9001 : 2008 

มีกำรก ำหนดหน้ำที่
อย่ำงชัดเจน 

- ตำมมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2008 

1 ต.ค. 57 
- 

30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
-หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
-นำยวิชชำกร คูหำทอง 

 

RM2_NSRU 



-38- 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสรมิบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน โดยกำรส่งเสรมิใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำน
อุปกรณ์ ด้ำนกำรศึกษำ  
 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
และศึกษำดูงำน 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพและ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

เฉลี่ย 3,529 
บำทต่อคน 

หรือ 120,000 
บำทต่อป ี

บุคลำกรไดร้ับกำร
พัฒนำควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำน 1 
คนต่อป ี

1 ต.ค. 57 
- 

30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
-หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
-นำยวิชชำกร คูหำทอง 

 

 
 
 
 
 

3. ส่งเสรมิให้บุคลำกรมี
ควำมรักในหน่วยงำน  
 

จัดงำนปีใหม ่ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีต่อบุคลำกรใน
องค์กร และสร้ำงควำม
ผูกพันธ์กับองค์กร 

- อย่ำงน้อย 1 
โครงกำรต่อปี 

1 ต.ค. 57 
- 

30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
-หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
-นำยวิชชำกร คูหำทอง 
 
 

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน...................................................................... 

                                      (นำยภำสกร  วรอำจ)   
                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

2. กำรด ำเนินกำร
ท ำข้อสอบคุณภำพ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

1. กระบวนกำรได้มำ
ของคณะกรรมกำรที่
ควบคุมเกี่ยวกับ
กระบวนกำรสอบ มี
เจ้ำหน้ำท่ีและ
คณำจำรย์จำกทุกภำค
ส่วน และระบบในกำร
ควบคุม ดูแล จดัเก็บ
ตลอดกระบวนกำรสอบ 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรสอบประกัน
คุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จำกทุกภำคส่วน  เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตใน
กระบวนกำรสอบ 

1. เพื่อป้องกันกำรทุจริต  
เพื่อควำมโปร่งใส และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร์ให้เป็น
มำตรฐำน 

- 1. ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร์  

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย์ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
-  นำงสำวกชกร  
พิเดช  

 

 
 
 
 
 
 

2. ข้อสอบ 2. มีกำรเปลีย่นข้อสอบเป็น
จ ำนวน 6 ชุด และเปลีย่น 
Version กำรทดสอบ
ภำคปฏิบตัิเป็น Version 
2013  
 

2. ควบคุมกำรทุจรติโดย
กำรลอกข้อสอบ 
เนื่องจำกจัดให้ชุด
ข้อสอบมีควำม
หลำกหลำย ถึง  6 ชุด
ข้อสอบ ใช้เทคโนโลย ี
Version ที่ทันสมัยช่วย
ในกำรป้องกัน และ
ตรวจสอบได้   
 

- 2. ข้อสอบใช้ส ำหรับ
จัดสอบประกัน
คุณภำพคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 6 ชุด 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- นำงสำวกชกร  
พิเดช  
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 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 

3. กระบวนกำรสอบ/
กำรด ำเนินกำรสอบ 
 

3. มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด
ทั้งในและนอกห้องสอบเพื่อ
ช่วยในกำรตรวจสอบ และ
ยังมีระเบยีบกำรสอบประกัน
คุณภำพคอมพิวเตอร์ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ รองรับ 
มีกำรห้ำมน ำอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่เข้ำไปในห้องสอบ 
และมีกำรตดัสญัญำณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตข้อสอบ
ผ่ำนทำงกำรสื่อสำรทุก
ช่องทำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพื่อให้กำรสอบได้
มำตรฐำน มีระเบียบกำร
ปฏิบัติที่ชัดเจน ป้องกัน
กำรทุจริตและเชื่อถือได้  
 

งบประมำณ 
ส ำหรับกำร
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ประมำณ 

4,000 บำท 

3. ไม่พบกำรทุจรติ 
เป็นอัตรำส่วนร้อยละ 
100 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- นำงสำวกชกร  
พิเดช  
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 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 4. ประเมินตรวจสอบ
ผลกำรสอบ 

4. มีกระบวนกำรตรวจสอบ
ผลของกำรตรวจผลข้อสอบ
ที่รัดกุม โดยสุม่ตรวจสอบ
จำกผลกำรสอบ และได้รับ
กำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนแล้วจำก 
ระบบ ISO 9001 : 2008 
 

4.เพื่อควำมโปร่งใสและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้น
คอมพิวเตอร ์

- 4. ผลกำรสุ่ม
ตรวจสอบผลกำรสอบ 
มีควำมถูกต้องแม่นย ำ
เป็นอัตรำส่วนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80  

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
- นำงสำวกชกร  
พิเดช  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                 ชื่อผู้รำยงำน...................................................................... 

                                      (นำยภำสกร  วรอำจ)   
                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำร 
ป้องกัน/แก้ไข 
ควำมเสี่ยง 

กระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัดโครงกำร 

/KPI 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

3. ขำดทักษะ
ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 

1. กำรส่งเสริมให้
บุคลำกรมีประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน มีทักษะ
ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ให้มีศักยภำพมำกยิ่งข้ึน 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรใน
กำรฝึกอบรมเพื่อจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรมให้แก่
บุคลำกร 

1. กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดและ
ตรงตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ ไม่ก่อให้เกดิควำม
สูญเสียหรือสิ้นเปลือง
ทรัพยำกร 

- 1. กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมแผนท่ี
ก ำหนดและตรงตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้  
โดยมีกำรเข้ำร่วม
ฝึกอบรม และประชุม
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ 

1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 

- รองผู้อ ำนวย
ส ำนักวิทย 
บริกำรฯ (ฝ่ำย
บริหำร) 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ชื่อผู้รำยงำน...................................................................... 
                                      (ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ)   

                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 


