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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1.1 การคัดเลือกออกทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

3 4 12 
สูง 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกลักษณะ ประเภทของหนังสือ  
2. ท ารายการเปลี่ยนสถานะหนังสอืให้อยู่
ในสถานะคัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏใน
ระบบสบืค้นอัตโนมัต ิ
3. มีการจัดเก็บหนังสือท่ีคัดออกโดยแยก
เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 
4. ก าหนดให้ นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย 
สรุปรายชื่อจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ี
คัดออก 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นางสาวภัทรพร 
วงษ์น้อย 
 

 

1.2 การป้องกันการสูญหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3 4 12 
สูง 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปอ้งกัน 
การน าหนังสือออก 
2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณข์อง
ระบบป้องกันมีปัญหา 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถา่ยโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นายสุภรัตน์           
กรุดฉ่ า 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1.3 การจดัการกับทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสญูหาย 

3 5 15 
สูง 

1. ให้บุคลากรส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดหมู่ทีไ่ด้รบัผิดชอบ 
2. ก าหนดให้นายสภุรัตน์ กรุดฉ่ า 
สรุปรายการทรัพยากรทีสู่ญหาย  

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นายสุภรัตน์            
กรุดฉ่ า 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน : การจัดเก็บเงินรายได้ 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1.1 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับ
การให้บริการใช้ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์และห้องประชุม 

3 5 15 
สูง 

1. ก าหนดให้นางอัญชลีพร  แก้ววงษา
หน้าท่ีดูแลรับผดิชอบการจัดเกบ็เงนิรายได้  
2. ก าหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา 
ท าหน้าทีจ่ัดเก็บเงินรายได้ เช่น การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน ตลอดจนการน าส่งเงิน
รายได้ให้กับกลุม่งานทรัพย์สินและรายได ้
3. ก าหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา
จัดท ารายงานการรับ เ งินรายได้และ
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
4. ก าหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา            
มีหน้าที่จัดท ารายงานการใช้ใบเสรจ็รับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นางอัญชลีพร   
แก้ววงษา 
 

รายชื่อผู้เปดิ
บัญช ี
1. ผศ.จรรยา 
เหลียวตระกลู 
2. นายวรวิทย ์
พัฒนาอิทธิกุล 
3. นายภาสกร  
วรอาจ  
สามารถเบิกเงิน
ในบัญชีได้  
2 ใน 3 ของ 
ผู้เปิดบญัชี  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1.2 การจัดเก็บเงินรายได ้
งานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับ 
เกินก าหนดส่งหรือค่าชดใช้
ทรัพยากรสญูหาย  

3 5 15 
สูง 

1. ก าหนดบุคลากรและมอบหมายหน้าท่ี
ให้ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ
จัดเก็บเงินรายได้ เช่น การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การน าส่งเงินรายได้ และการ
เบิกจ่ายเงิน ไว้อย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
3. ก าหนดให้มีการจดัท ารายงาน รายรับ-
รายจ่ายของเงินรายได้และน าเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความโปรง่ใส 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ 
4.นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล 
 

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ 
ศูนย์วิทยบริการ 
ที่ดูแลโดย  
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลยัฯ 

1.3 การจัดเก็บเงินรายได้จากการ
สอบประกันคณุภาพด้าน
คอมพิวเตอร ์

3 5 15  
สูง 

1. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม 
เป็นผู้เบิกใบเสรจ็ 
2. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม 
และผู้ที่ปฏิบัติงานตามค าสั่ง เป็นผูดู้แล
และรับผิดชอบจัดเก็บเงินรายได้จากการ
สอบประกันคณุภาพด้านคอมพิวเตอร ์
3. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม 
และผู้ที่ปฏิบัติงานตามค าสั่ง จัดเกบ็เงิน
รายได้ เช่น การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง
เงินรายได้  
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่ายบริหาร 
2.หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3.นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม 
 
 
 

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน 
การสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร ์
ที่ดูแลโดย  
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลยัฯ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

4. ก าหนดให้นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ
และนางสาวกลุณฏัฐา ธัญรัฐวุฒินนท์            
ท าหน้าที่เบิก-จ่ายเงิน และจัดซื้อ-จัดจ้าง 
เงินรายได้ (เงินฝากถอนคืนประกนั
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์)และน าเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความโปรง่ใส 
5. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม  
มีหน้าที่จัดท ารายงานการใช้ใบเสรจ็รับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

1.4 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับ
การให้บริการวิชาการ 

3 5 15  
สูง 

1. ก าหนดให้นายสมุนฒ์  จิรพัฒน ท า
หน้าท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดให้นายสมุนฒ์  จิรพัฒนพร           
ท าหน้าทีน่ าเงินที่ได้จากการบริการ
วิชาการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3. ก าหนดให้นายสมุนฒ์  จิรพัฒนพร
จัดท ารายงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อความโปร่งใส 
4. ก าหนดให้นายสมุนฒ์  จิรพัฒนพร มี
หน้าท่ีจัดท ารายงานการใช้ใบเสรจ็รับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่ายบริหาร 
2.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
4.นายสุมนฒ์                  
จิรพัฒนพร 
 
 
 

รายชื่อผู้เปดิ
บัญช ี
1.นางสาวจริยา  
ทิพย์หทัย 
2.นางสาว
กุลณฏัฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
3.นางสาววรรณี 
คณฑา 
สามารถเบิกเงิน
ในบัญชีได้ 2 ใน 
3 ของผู้เปิด
บัญชี  
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

1. แนวนโยบายรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 

 

3 4 12 
สูง 

1. มีการก าหนดนโยบายและวัตถปุระสงค์
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อก าหนดทิศทางการสนับสนุน 
การด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ 
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการประกาศใช้นโยบายและแนว
ปฏิบัติทีส่อดคล้องกับพันธกิจ และ
ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
3. มีการแต่งตั้งคณะท างานและจดัท า
แผนการด าเนินงาน  
4. มีระบบตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่างเป็นระบบ  
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล                 
ทับแสง 
4.นายวิทยา   
สีระวตัร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

5. มีการก าหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคลากรและคณะท างาน 
ที่เกีย่วข้องอย่างชัดเจน 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. แนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านระบบ
สารสนเทศ 

3 4 12 
สูง 

1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
2. การรักษาความปลอดภยัด้านการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
3. การรักษาความปลอดภยัด้านขอ้มูล
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏบิัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลเิคช่ัน และ
สารสนเทศ 
5. การรักษาความปลอดภยัด้านการ
ส ารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ 
และมีแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉนิ  
6. มีการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ง
ระบบรักษาความมั่นคงฯ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล                 
ทับแสง 
4.นายวิทยา   
สีระวตัร 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (RM2_NSRU) 
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แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 การคัดเลือกออก
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. ก าหนด
หลักเกณฑ์ขั้นตอน
การพิจารณา
คัดเลือกลักษณะ 
ประเภทของ
หนังสือ  
2. ท ารายการ
เปลี่ยนสถานะ
หนังสือให้อยู่ใน
สถานะคัดออกเพื่อ
ไม่ให้ปรากฏใน
ระบบสบืค้น
อัตโนมัต ิ
3. มีการจัดเก็บ
หนังสือท่ีคัดออก
โดยแยกเป็น
หมวดหมูเ่พื่อ

1. พิจารณาคดัเลือก
ลักษณะ ประเภทของ
หนังสือ เช่น 
หนังสือช ารุด หนังสือ 
ปี พ.ศ. เก่า ฉบับcopy
ซ้ าจ านวนมากและไม่มี
การยืมออก 
2. ท ารายการเปลี่ยน
สถานะหนังสือในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) ให้อยู่ใน
สถานะคัดออกเพื่อ
ไม่ให้ปรากฏในระบบ
สืบค้นอัตโนมัต ิ
3. มีการจัดเก็บหนังสือ
ที่คัดออกโดยแยกเป็น
หมวดตัวอักษร  

- เพื่อให้การคัดเลือก
หนังสือออกเป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอน และ
ไม่ให้ทรัพยากร
สารสนเทศสญูหาย
ระหว่างด าเนินการ
คัดออก 
- เพื่อให้มีแนวทางใน
การจัดเก็บหนังสือท่ี
ชัดเจน 

- การจัดเรียงหนังสือ
เพื่อคัดออกให้เป็น
หมวดหมู่อยา่งถูกต้อง
และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3. นางสาวภัทราพร 
วงษ์น้อย 
 
 
 
 
 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

สะดวกในการ
ตรวจสอบ 
4. ก าหนดให้ 
นางสาวภัทราพร 
วงษ์น้อย สรุป
รายชื่อจ านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีคัด
ออก 
 

และจัดเก็บในห้องเก็บ
หนังสือเพื่อรอการคดั
ออก 
 4. ก าหนดให้ นางสาว
ภัทราพร วงษ์น้อย 
ดูแลรับผิดชอบ สรุป
รายชื่อจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
คัดออก 
 

1.2 การป้องกัน 
การสญูหาย 
ของทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

1. ตรวจสอบ
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกัน การน า
หนังสือออก 
2. ก าหนดให้
นางสาวภคมน เด่น
ประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือ
ในกรณีอุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมี
ปัญหา 
 
 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์
ของระบบป้องกัน การ
น าหนังสือออกอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ก าหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือใน
กรณีอุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหาหรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในกรณีทีร่ะบบ
ป้องกันทรัพยากร
สารสนเทศสญุหาย มี
ปัญหา 

- โอกาสที่ทรัพยากร
สารสนเทศสญูหาย
น้อยลง 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.3 การจดัการ 
กับทรัพยากร
สารสนเทศท่ี 
สูญหาย 

 

1. ให้บุคลากร
ส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศ
หมวดหมู่ทีไ่ด้
รับผิดชอบ 
2. ก าหนดให้         
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า
สรุปรายการ
ทรัพยากรที่สญูหาย  

1. ให้บุคลากรส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดหมู่ทีร่ับผดิชอบ 
2. เปลี่ยนสถานะ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้อยู่ในสถานะสญูหาย 
3. ก าหนดให้             
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
ดูแลรับผิดชอบสรุป
รายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสญูหาย 
 

- เพื่อให้ทราบจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สูญหาย  
 

- การส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศ มีความถูก
ตอ้งครบถ้วน สมบรูณ ์

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                          (ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)  
            รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน :  การจัดเก็บเงินรายได้  

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับ 
การให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม 

1. ก าหนดให้นาง
อัญชลีพร  
แก้ววงษา มี
หน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการ
จัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดให ้ 
นางอัญชลีพร 
แก้ววงษา  
ท าหน้าที่จัดเก็บ
เงินรายได้ เช่น 
การรับเงิน การ
เก็บรักษาเงิน 
ตลอดจนการ
น าส่งเงินรายได้
ให้กับกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและ

1. ก าหนดบุคลากรให้ดูแลรับผิดชอบและ 
การจัดเก็บเงินรายได้ค่าให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งประชุม ไว้
อย่างชัดเจน 
2. ผู้รับผดิชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจากกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้อง 
3. มีการเปิดสมดุบัญชีเงินรายได้  
ช่ือบัญชี “เงินรายได้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มรภ.นครสวรรค์”  
4. มีการจัดท ารายงาน รายรับ-รายจ่ายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้น าเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ และการประชุมของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีการน าส่งเงินรายได้ 40% ส่งให้กลุ่มงาน
ทรัพย์สินพร้อมการน าส่งเล่มใบเสร็จเมื่อสิ้น

-เพื่อให้การ
จัดเก็บเงินรายได้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
โปร่งใส 
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้  
 

- การจัดเก็บเงิน
รายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ 
สามารถ
ตรวจสอบได้   

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ     
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นางอัญชลีพร              
แก้ววงษา 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เปดิ
บัญช ี
1. ผศ.จรรยา 
เหลียวตระกลู 
2. นายวรวิทย ์
พัฒนาอิทธิกุล 
3. นายภาสกร  
วรอาจ  
เงื่อนไขใน 
การเบิกเงิน 
สามารถเบิก
เงินในบัญชีได้ 
2 ใน 3 ของ 
ผู้เปิดบญัชี  

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

รายได ้
3. ก าหนดให้นาง
อัญชลีพร แก้ว
วงษาจัดท า
รายงานการรับ
เงินรายได้และ
น าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
4. ก าหนดให ้
นางอัญชลีพร 
แก้ววงษา มี
หน้าท่ีจัดท า
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย 
ไตรมาส 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ เพื่อเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
6. จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อผู้บริหาร
เป็นราย         ไตรมาส 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.2 การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ 
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ
เกี่ยวกับค่าปรับ
หรือชดใช้
ทรัพยากร 

1. ก าหนด 
นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ และ
นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล       
ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนด 
นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษท า
หน้าท่ีจัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การ
รับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน 
ตลอดจนการ
น าส่งเงนิรายได้
ให้กับกลุ่มงาน
การคลังและพัสดุ 
ส านักงาน
อธิการบดีทุก
สัปดาห ์
 
 

1. ก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการยมื-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเงิน
รายได้งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
เกี่ยวกับค่าปรับ 
เกินก าหนดส่งหรือค่าชดใช้ทรัพยากร 
สูญหาย 
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในการ
จัดการค่าปรับเกินก าหนดส่ง และค่า 
ชดใช้ทรัพยากรสูญหาย 
3. มีแบบฟอร์มใช้ในกรณีมีการร้องขอลดหย่อน
ค่าปรับ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารเพื่อ
ร่วมลงนามรับทราบในการลดหย่อนค่าปรับ 
4. จัดท าสมุดเงินรายได้จากการบริการยมื-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศเสนอหัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ เพื่อก ากับดูแลการจัดเก็บเงินรายได้และ
ลงนามรับทราบสัปดาหล์ะครั้ง 
5. น าส่งเงินรายได้จากงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ให้งานการเงิน กลุ่มงาน
คลังของ 
มหาวิทยาลยั ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อ
น าเข้าบัญชีเงินฝากถอนคืนของศนูย์วิทยบริการ  
6. ในส่วนของเงินรายได้จากงานบริการยมื-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศฯ ของห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี  

- เพือ่ให้การ
จัดเก็บเงินรายได้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
โปร่งใส 
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้   
 

- การจัดเก็บเงิน
รายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ 
สามารถ
ตรวจสอบได้   

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.นางสาวรุ่งรัตน์               
อินทรวิเศษ 
 

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ 
ศูนย์วิทย
บริการ 
ที่ดูแลโดย  
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลยัฯ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. ก าหนดให้
นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ 
จัดท ารายงาน 
การเก็บเงิน
ค่าปรับเกิน
ก าหนดส่ง เพื่อ
น าเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส 
4. ก าหนดให้
นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล          
มีหน้าที่จัดท า
รายงานการ
ค่าปรับเกิน
ก าหนดส่งเสนอ
ต่อที่ประชุมศูนย์
วิทยบริการทุก
เดือน 

ให้น าส่งเงินรายได้เป็นรายเดือนโดยเสนอผ่าน
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อก ากบัดูแลการ
จัดเก็บเงินรายได้และลงนามรับทราบก่อนการ
น าส่งให้งานการเงิน กลุ่มงานคลังของ
มหาวิทยาลยั เพื่อน าเข้าบัญชีเงินฝากถอนคืนของ
ศูนย์วิทยบริการในล าดับต่อไป 
7. มีการจัดท ารายงานการจดัเก็บเงินรายได้ จาก
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยบริการ 
และเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.3 การจัดเก็บเงิน
รายได้จากการ
สอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร ์

1. ก าหนดให้
นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม เป็นผู้
เบิกใบเสรจ็ 
2. ก าหนดให้
นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม และผู้ที่
ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง เป็นผูดู้แล
และรับผิดชอบ
จัดเก็บเงินรายได้
จากการสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์  
3. ก าหนดให้
นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม และผู้ที่
ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การ
เก็บรักษาเงิน 
การน าส่งเงิน
รายได้  
4. ก าหนดให้

1. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่จัดเกบ็ค่าสมัครสอบ 
และตรวจสอบใบเสรจ็รับเงินค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้ครบถว้น เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด 
2. ผู้รับผดิชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจาก 
กลุ่มงานการคลัง ของมหาวิทยาลยัเพื่อ 
ใช้ในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีระบบในการควบคมุ จัดเก็บเงินเกี่ยวกับการ
สอบประกันคณุภาพด้านคอมพิวเตอร ์
4. มีรายงานสรุปการรับเงินค่าสมคัรสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันท่ีมีการ
ด าเนินการสอบ มีการตรวจสอบโดยมผีู้ควบคุม
การออกใบเสร็จ เพื่อน าส่งการเงิน กลุ่มงานการ
คลังของมหาวิทยาลัย 
5. มีการจัดท ารายงานการจดัเก็บเงินรายได้การ
สอบประกันคณุภาพด้านคอมพิวเตอร์ และ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ 
6. มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินส่งให้
การเงิน กลุ่มงานการคลังของมหาวิทยาลัย 
7. จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาส 

- เพื่อให้การ
จัดเก็บเงินรายได้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
โปร่งใส 
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้   
 

- การจัดเก็บเงิน
รายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ 
สามารถ
ตรวจสอบได้   

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่าย
บริหาร 
2.หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3.นางสาวไพรสุดา                
ปานพรม 
 

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน 
การสอบ
ประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร ์
ที่ดูแลโดย  
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลยัฯ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

นางสาววิภารตัน์  
อ่อนละออ และ
นางสาวกุลณัฏฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
ท าหน้าที่เบิก-
จ่ายเงิน และ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
เงินรายได ้
(เงินฝากถอนคืน
ประกันคณุภาพ
ด้าน
คอมพิวเตอร์) 
และน าเสนอ
รายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส 
5. ก าหนดให้
นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม มี
หน้าท่ีจัดท า
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย
ไตรมาส 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

/KPI 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.4 การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ 

1. ก าหนดให ้
นายสุมนฒ์  
 จิรพัฒนพร     
ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดให ้
นายสุมนฒ์  จิ
รพัฒนพร ท า
หน้าท่ีน าเงินที่ได้
จากการบริการ
วิชาการเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร 
3. ก าหนดให ้
นายสุมนฒ์  จิ
รพัฒนพรจัดท า
รายงาน เพื่อ
น าเสนอรายงาน
ตอ่ผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส 
4. ก าหนดให ้
นายสุมนฒ์   
จิรพัฒนพร มี
หน้าท่ีจัดท า

1. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแตล่ะโครงการที่
จัดบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บเงินรายได้ในการ
ให้บริการวิชาการ 
โดยท ารายงาน รายรับ-รายจา่ย ของโครงการ  
2. ผู้รับผดิชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจากกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้อง 
3. มีการเปิดสมดุบัญชีเงินรายได้  
ช่ือบัญชี “เงินรายได้งานบริการวิชาการ ส านัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์”  
4. หลักเกณฑ์ในการจัดการเงินรายได ้
การให้บริการวิชาการ มีจ านวนดังนี้ 
- ร้อยละ 80 ใช้ด าเนินงานตามโครงการ 
- ร้อยละ 15 น าส่งเข้าบัญชีเงินรายได้งานบริการ
วิชาการฯ เพื่อใช้จ่ายในหน่วยงาน  
- ร้อยละ 5 น าส่งให้กลุม่งานทรัพย์สินพร้อมการ
น าส่งเลม่ใบเสร็จหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 
วันท าการ  
5. มีการจัดท ารายงาน รายรับ-รายจ่ายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้น าเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ  
6. มีการน าส่งเงินรายได้ร้อยละ 5ส่งให้กลุ่มงาน
ทรัพย์สินพร้อมการน าส่งเล่มใบเสร็จเมื่อสิ้น

- เพื่อให้การ
จัดเก็บเงินรายได้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
โปร่งใส 
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้   
 

 การจัดเก็บเงิน
รายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ 
สามารถ
ตรวจสอบได้   

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ  
ส านักฯ ฝ่าย
บริหาร 
2.หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3.นางสาว
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4.นายสุมนฒ์                  
จิรพัฒนพร 

รายชื่อผู้เปดิ
บัญช ี
1.นางสาว
จริยา   
ทิพย์หทัย 
2.นางสาว
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
3.นางสาว
วรรณี คณฑา 
เงื่อนไขใน 
การเบิกเงิน 
สามารถเบิก
เงินในบัญชีได้ 
2 ใน 3 ของ 
ผู้เปิดบญัชี  
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รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย 
ไตรมาส 

ปีงบประมาณ  
เพือ่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                         (ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ)   

           รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



-22- 
 

แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :  การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. แนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ 

 
 
 

1. มีการก าหนด
นโยบายและ
วัตถุประสงค์ใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อก าหนด
ทิศทางการ
สนับสนุน 
การด าเนินการ
ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตาม
หรือสอดคล้องกับ 
พันธกิจ และ

1. มีการจัดท านโยบาย 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และประกาศเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ใช้งาน บุคคลที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานภายนอก
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รบั
ทราบและใช้เป็น 
แนวทางปฏิบัต ิ
2. การก าหนดนโยบาย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศต้องระบ ุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต
และผูร้ับผดิชอบตาม
นโยบายในด้านต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน 
3. มีขั้นตอนหรือวิธี
ปฏิบัติเพื่อรองรับใหม้ี
การปฏิบัตติามนโยบาย

เพื่อก าหนดทิศทาง 
และให้การสนับสนุน
การด าเนินการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย 
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

 -มีนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ 
มีการประกาศใช้ 
-มีแนวปฏิบัติใน 
การควบคุมความ
เสี่ยง 
ด้านต่าง ๆ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดท านโยบาย 
รายละเอียดของ
นโยบาย และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย 
 

1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล                 
ทับแสง 
4.นายวิทยา   
สีระวตัร 
 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีการ
ประกาศใช้
นโยบายและแนว
ปฏิบัติทีส่อดคล้อง
กับพันธกิจ และ
ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
3. มีการแต่งตั้ง
คณะท างานและ
จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  
4. มีระบบตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่าง
เป็นระบบ  
 
 
 
 
 

ที่ได้ก าหนดไว ้
4. มีระบบตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่างเป็น
ระบบ  
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. มีการก าหนด
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของ
บุคลากรและ
คณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 
 

2. แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ 

1. การรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั
ทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- มีการควบคุมการ
เข้าถึงและการควบคุม
ในการใช้งาน
สารสนเทศ 
- มีการก าหนดสิทธ์ิใน
การเข้าถึงสอดคล้องกับ
การอนุญาตและการ
มอบอ านาจ 
- มีการจัดประเภท ช้ัน
ความลับ ช้ันการเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 

- เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร ์จาก
ผู้ใช้งานและความ
เสียหายจากปัจจยั
สภาวะแวดล้อม 
หรือภัยพิบัตติ่าง ๆ  
 

  1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล ทับแสง 
4.นายวิทยา  สีระวตัร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการ
ใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย  
 

- มีการควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศตาม
ภารกิจ 
- จัดให้มีการบรหิารการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน 
 

- เพื่อเป็นการ
ควบคุมการเข้าใช้
งานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งานตามภารกิจ 

  1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล  ทับแสง 
4.นายวิทยา  สีระวตัร 
 

 

 3. การรักษาความ
ปลอดภัยด้าน
ข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร ์และ
ระบบเครือข่าย  
 

- จัดให้มีการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน 
- จัดให้มีการควบคมุ
การเข้าถึงระบบ
เครือข่าย  
- การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการใช้
งานระบบอินเทอร์เนต็ 
(internet) และการ
รักษาความปลอดภัย
ด้านการจดัเก็บข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร ์ 
 

- เพื่อควบคุมบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้
เข้าถึง ล่วงรู้ หรือ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลหรือการ
ท างานของระบบ
คอมพิวเตอร ์ 
- เพื่อป้องกันการบุก
รุกผ่านระบบ
เครือข่ายที่จะมา
สร้างความเสียหาย 
แก่ข้อมูลหรือการ
ท างานของระบบ
คอมพิวเตอร ์
 
 

  1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล ทับแสง 
4.นายวิทยา  สีระวตัร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- เพื่อให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร ์ 

 4. การควบคุม 
การเข้าถึง
ระบบปฏิบตัิการ 
โปรแกรมประยุกต์ 
หรือแอพพลิเคช่ัน 
และสารสนเทศ 
 

- มีการควบคุมการ
เข้าถึงระบบปฏิบตัิการ 
ด้วยวิธีการยืนยันตัวตน
ตามความเหมาะสม 
- มีการควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศ และ
ฟังก์ช่ันต่าง ๆ ของ
โปรแกรมประยุกต์  
- มีการควบคุม
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการเข้าถึงสารสนเทศ 
 

- เพื่อป้องกันบุคคล 
ไวรัส รวมทั้ง 
malware ต่างๆ มิ
ให้เข้าถึง หรือสร้าง
ความเสยีหายแก่
ข้อมูลหรือการ
ท างานของระบบ
คอมพิวเตอร ์
ตลอดจนความ
ปลอดภัยของข้อมลู 

  1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล  ทับแสง 
4.นายวิทยา สีระวตัร 
 

 

 5. การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการ
ส ารองข้อมูลและ
ระบบ
คอมพิวเตอร ์
และมีแผน
เตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน  

- มีการจัดท าระบบ
ส ารองที่เหมาะสม  
- มีแผนการเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน 
 

- เพื่อให้มีข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับการใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง มี 
ประสิทธิภาพ และ
พร้อมใช้งานในกรณ ี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในเวลาที่ต้องการ 

มีงบประมาณ
สนับสนุน 
59AC20100005 
โครงการจดัการ
วงจรสื่อสารและ
บริการอินเทอร์
เน็ท 

 1 ต.ค.58 –  
30 ก.ย. 59 

1.รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล ทับแสง 
4.นายวิทยา  สีระวตัร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - เพื่อใหม้ีแนว
ทางการส ารองข้อมูล
และระบบ
คอมพิวเตอร ์รวมทั้ง
การทดสอบและการ
เก็บรักษา 
- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร ์เครื่อง
แม่ข่าย และระบบ
เครือข่าย 
- เพือ่ให้มีการจัดท า
และการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โดยประมาณ ปี
ละ 15,000 
บาท) พร้อมใช้
งานในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในเวลาที่ต้องการ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการ 
ป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 

/KPI 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 6. มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความ
เสี่ยงระบบรักษา
ความมั่นคงฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
 

- จัดให้มีการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน
หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก ปีละ 1 ครั้ง  
- มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการ 
 

- เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง
ระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
ระบบสารสนเทศ  
- เพื่อรายงาน
สรุปผล ข้อดี ข้อเสีย 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ
ของการด าเนินการ
ตามแผนบริหาร
ความเสีย่งต่อ
ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

 -มีการตรวจสอบ และ
ประเมินความเสี่ยง
ระบบรักษาความ
มั่นคงฯ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  

   

 
 

   ชื่อผู้รายงาน ...................................................................  
                                         (นายภาสกร   วรอาจ)   

           รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



-29- 
 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี  30 กันยายน 2559 
          

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ                      
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับ 
การให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม 
 

1. ก าหนดให ้นางอัญชลีพร               
แก้ววงษา หน้าท่ีดูแลรับผดิชอบ
การจัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดให ้นางอัญชลีพร               
แก้ววงษา ท าหน้าทีร่ับผดิชอบ
การจัดเก็บเงินรายได้ เช่น การ
รับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
ตลอดจนการน าส่งเงินรายได้
ให้กับกลุ่มงานทรัพยส์ินและ
รายได้ของมหาวิทยาลยัฯ 
3. ก าหนดให ้นางอัญชลีพร     
แก้ววงษา จัดท ารายงานการ    
รับเงินรายไดเ้ป็นรายเดือน และ
น าเสนอต่อผู้บริหารและที่
ประชุมของศูนย์เทคโนโลยี

-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ 
ห้องประชุมเป็นราย
ไตรมาส และน าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทย
บริการ สารสนเทศ 
ในทุก 2 ไตรมาส 
หรือในรอบ 6 เดือน
ของปีงบประมาณ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้อง
ประชุม ต่อท่ีประชุม
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นรายเดือน 
-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ 
ห้องประชุม และ

ไม่พบ -จัดท าสรุป
รายงานสรุปเงิน
รายได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็น
รายเดือน 
รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
และ ห้อง
ประชุม และ

1 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
4. ก าหนดให ้นางอัญชลีพร      
แก้ววงษา  มีหน้าท่ีจัดท ารายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาส และให้
รายงานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในทุก 2 ไตรมาส 
หรือในรอบ 6 เดือนของ
ปีงบประมาณ 
 

รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินเป็น
รายไตรมาส และ
น าเสนอรายงานต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักวิทยบริการ 
สารสนเทศ ในทุก 2 
ไตรมาส หรือในรอบ 
6 เดือนของ
ปีงบประมาณ 
 

รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน
เป็นรายไตรมาส 
และน าเสนอ
รายงานต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก
วิทยบริการ 
สารสนเทศ ใน
ทุก 2 ไตรมาส 
หรือในรอบ 6 
เดือนของ
ปีงบประมาณ 
เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส
และลดความ
เสี่ยง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ 
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ค่าปรับหรือชดใช้
ทรัพยากร 

1. ก าหนดให ้นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ และนางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการจดัเก็บเงิน
รายได้  
2. ก าหนดให ้นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ ท าหน้าที่จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน ตลอดจนการน าส่งเงิน
รายได้ให้กับกลุม่งานการคลัง
และพัสดุ ส านักงานอธิการบดี 
ทุกสัปดาห ์
3. ก าหนดให ้นางสาวรุ่งรัตน์ 
อินทรวิเศษ จัดท ารายงาน การ
เก็บเงินค่าปรับเกินก าหนดส่ง 
เพื่อน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
เพื่อความโปร่งใส 
4. ก าหนดให ้นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล  มีหน้าที่จัดท า
รายงานการจดัเก็บค่าปรับเกิน
ก าหนดส่งเสนอต่อที่ประชุมศูนย์
วิทยบริการทุกเดือน 

1. ก าหนดให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการยมื-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เงินรายได้งานบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ เกี่ยวกับ
ค่าปรับ 
เกินก าหนดส่งหรือค่า
ชดใช้ทรัพยากร 
สูญหาย 
2. มีระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิALIST ใน
การจัดการค่าปรับ
เกินก าหนดส่ง และ
ค่าชดใช้ทรัพยากร
สูญหาย 

3. มีแบบฟอร์มใช้ใน
กรณีมีการร้องขอ
ลดหย่อนค่าปรับ โดย
ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บรหิาร และให้

ด าเนินการ
แล้ว 

-มีแนวทางปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้

ไม่พบ - ก าหนดให้มี
การจัดท า
รายงาน 
น าเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน 

1 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 
3.นางสาว 
รุ่งรัตน ์ 
อินทรวิเศษ 
4.นางสาว
ปรียพัศ พัฒนะ
สุธาดล 

บัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ 
ศูนย์วิทย
บริการ 
ที่ดูแลโดย 
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลยัฯ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ร่วมลงนามรับทราบ
ในการลดหย่อน
ค่าปรับ 
4. จัดท าสมุดเงิน
รายได้จากการบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเสนอ
หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ เพื่อก ากับ
ดูแลการจัดเก็บเงิน
รายได้และลงนาม
รับทราบสัปดาห์             
ละ 1 ครั้ง 
5. น าส่งเงินรายได้
จากงานบริการยมื-
คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ให้งาน
การเงิน กลุ่มงานคลัง
ของมหาวิทยาลัยฯ 
ในทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห ์เพื่อน าเข้า 
บัญชีเงินฝากถอนคนื
ของศูนย์วิทยบริการ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6. ในส่วนของเงิน
รายได้จากงานบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศฯ ของ
ห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาย่านมัทร ี
ให้น าส่งเงินรายได้
เป็นรายเดือนโดย
เสนอผ่านหัวหน้า
ศูนย์วิทยบริการ เพื่อ
ก ากับดูแลการจัดเกบ็
เงินรายได้และลงนาม
รับทราบก่อนการ
น าส่งให้งานการเงิน 
กลุ่มงานคลังของ
มหาวิทยาลยั เพื่อ
น าเข้าบัญชีเงินฝาก
ถอนคืนของศูนย์วิทย
บริการในล าดับต่อไป 
7. มีการจัดท า
รายงานการจดัเก็บ
เงินรายได ้จากงาน
บริการยมื-คืน 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์วิทย
บริการ และเสนอต่อ
ที่ประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทย
บริการฯ 

3. การจัดเก็บเงิน
รายได้จากการสอบ
ประกันคณุภาพดา้น
คอมพิวเตอร ์

1. ก าหนดให ้นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม เป็นผู้เบิกใบเสร็จ 
2. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม และผู้ที่ปฏิบตัิงานตาม
ค าสั่ง เป็นผูดู้แลและรับผดิชอบ
จัดเก็บเงินรายได้จากการสอบ
ประกันคณุภาพดา้นคอมพิวเตอร์  
3. ก าหนดให ้นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม และผู้ที่ปฏิบตัิงานตาม
ค าสั่ง จัดเก็บเงินรายได้ เช่น การ
เก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน
รายได้  
 
 

- รายงานสรุปรับเงิน
ค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เป็น
ประจ าทุกวันที่มีการ
สอบ 
- รายงานสรุปการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย 
ไตรมาส 

ด าเนินการ
แล้ว 

-ไม่มีจ านวนเงินท่ีสูญ
หายและสามารถ
ตรวจสอบเงินใน 
บัญชีได ้

ไม่พบ ไม่ม ี 1 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 

- รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
บริหาร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4. ก าหนดให ้นางสาววิภารตัน์  
อ่อนละออ และนางสาว
กุลณฏัฐา ธัญรัฐวุฒินนท์  
ท าหน้าที่เบิก-จ่ายเงิน และ
จัดซื้อ-จัดจ้าง เงินรายได้             
(เงินฝากถอนคืนประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์) และน าเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความ
โปร่งใส 
5. ก าหนดให้นางสาวไพรสุดา 
ปานพรม มีหน้าท่ีจดัท ารายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอ 
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

4. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ 

1. ก าหนดให้ นายสุมนฒ์   
จิรพัฒนพร ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บเงินรายได้  
2. ก าหนดให ้นายสุมนฒ์   
จิรพัฒนพร ท าหน้าท่ีน าเงินที่ได้
จากการบริการวิชาการเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคาร 
 
 
 

-รายงานสรุปเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

ด าเนินการ
แล้ว 

-ไม่มีจ านวนเงินท่ีสูญ
หายและสามารถ
ตรวจสอบเงินในบัญชี
ได ้

ไม่พบ ไม่ม ี 1 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 

- รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
บริหาร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3. ก าหนดให้ นายสุมนฒ์   
จิรพัฒนพร จัดท ารายงาน เพื่อ
น าเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส 
4. ก าหนดให ้นายสุมนฒ์   
จิรพัฒนพร  มีหน้าท่ีจัดท า
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาส และ
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินจาก
การให้บริการวิชาการ เพื่อความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 

       
    

 

 

 

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน                        
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
ต าแหน่ง      รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
          

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ                      
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. แนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 

1. มีการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ก าหนดทิศทางการสนับสนุน 
การด าเนินการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อให้
เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ 
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีการประกาศใช้นโยบายและ
แนวปฏิบัติทีส่อดคล้องกับ 
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด าเนินการรา่ง
แนวนโยบายการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ 
2. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท า
นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ด าเนินการ
แล้ว  

 -ร่างแนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศ
ยังไม่ถูกน าไป
ประกาศและ
บังคับใช้จึงยังไม่
สามารถ
ประเมินผลการ
ควบคุมได ้
 

 

-ให้น าร่าง
แนวนโยบาย
รักษาความ
มั่นคงปลอดภยั
ด้านระบบ
สารสนเทศ
ประกาศและ
บังคับใช้ภายใน
มหาวิทยาลยั 

 

1 .ต.ค.58– 30 
เม.ย. 59 

1.รอง
ผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล  
ทับแสง 
4.นายวิทยา   
สีระวตัร 
 

 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3. มีการแต่งตั้งคณะท างานและ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  
4. มีระบบตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏบิัติงาน
ตามแนวนโยบายอย่างเป็นระบบ  
5. มีการก าหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคลากรและ
คณะท างานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

2. แนวปฏิบัติใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
ระบบสารสนเทศ 

1. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการควบคุมการ
เข้าถึงห้องระบบ
เครือข่ายด้วยเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือและ
เก็บข้อมูลการเข้าใช้
งานห้องระบบ
เครือข่ายจาก
บุคคลภายนอก  
2.  มีการก าหนดสิทธ์ิ
ในการเข้าถึง
สอดคล้องกับการ
อนุญาตและการมอบ
อ านาจ 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

-การควบคุมการ
เข้าถึงห้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคง
ปลอดภัยต่อระบบ
สารสนเทศภายใน
ห้องระบบเครือข่าย 
 

ไม่พบ ไม่ม ี 1 .ต.ค.58– 30 
เม.ย. 59 

1.รอง
ผู้อ านวยการ 
ส านักฯ ฝ่าย
เทคโนโลย ี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.นายสุวิศาล  
ทับแสง 
4.นายวิทยา   
สีระวตัร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 2. การรักษาความปลอดภยัด้าน
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

1. จัดใหม้ีการ
ควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศตาม
ภารกิจ 

2. จัดให้มีการบริหาร
การเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

-ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

-ด้วยเทคโนโลยีที่
มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
ระบบ  

-จัดให้มี
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย  

 

  

 3. การรักษาความปลอดภยัด้าน
ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร ์และ
ระบบเครือข่าย  
 

1. จัดให้มีการ
ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน 
และควบคมุการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย  
2. จัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัยดา้น
การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต และการ
จัดเก็บข้อมลูจราจร
ทางคอมพิวเตอร ์ 
 
 

 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 -คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

อาจจะล้าสมัยไม่
สามารถจะดักจับ 
หรือป้องกันภัยที่
อาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลาได ้
 

-ระบบ
คอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย
ทุกป ี
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 4. การควบคุม 

การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ หรือ
แอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ 
 

1.จัดใหม้ีการควบคุม
การเข้าถึง
ระบบปฏิบตัิการ 
ด้วยวิธีการยืนยัน
ตัวตนตามความ
เหมาะสม 
และควบคมุการ
เข้าถึงสารสนเทศ 
และฟังก์ช่ันต่าง ๆ 
ของโปรแกรม
ประยุกต์  
2. จัดให้มีการเก็บ
ข้อมูลหมายเลข
อุปกรณ์เคลื่อนที่ใน
การเข้าถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

ด าเนินการ
แล้ว 

-สามารถควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เข้าถึง
ระบบปฏิบตัิการ
โปรแกรมประยุกต์ 
และระบบสารสนเทศ
ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

-อุปกรณ์ที่
สามารถเข้าถึงมี
ความหลากหลาย
ไม่สามารถจะ
ควบคุมการเข้าถึง
ได้ทุกประเภท 
 

ไม่ม ี   

 5. การรักษาความปลอดภยัด้าน
การส ารองข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร ์
และมีแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน 

1. จัดให้มีระบบการ
ส ารองข้อมูลทีส่ าคัญ
ตามความเหมาะสม
ของข้อมูลแต่ละ
ประเภท 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

-มีความมั่นคงของ
ข้อมูลที่มากข้ึนใน
กรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน
กับข้อมลูสารสนเทศ 

- การส ารอง
ข้อมูลที่ส าคญับน
ระบบเครือข่ายยัง
ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด 

-งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดซื้อระบบหรือ
อุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูลเพิ่มเติม 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 6. มีการตรวจสอบและประเมิน
ความเสีย่งระบบรักษาความ
มั่นคงฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

- ไม่ได้
ด าเนินการ 

- -ระบบรักษา
มั่นคงปลอดภยั
ด้านระบบ
สารสนเทศขาด
ความน่าเชื่อ
เนื่องจากยังไม่มี
การตรวจสอบ
และประเมินจาก
ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้
ตรวจสอบ
ภายนอก 
 
 

-จัดให้มีผูต้รวจ
สอบภายในหรือ
ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก 
ด าเนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความ
เสี่ยงระบบ
รักษาความ
มั่นคงฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  

       
    

 

 

 

 

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน                    
                   (นายภาสกร  วรอาจ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
          

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ                      
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 
1. การคัดเลือกออก
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน
การพิจารณาคัดเลือกลักษณะ 
ประเภทของหนังสือ  
2. ท ารายการเปลี่ยนสถานะ
หนังสือให้อยู่ในสถานะคดัออก
เพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสืบค้น
อัตโนมัต ิ
3. มีการจัดเก็บหนังสือท่ีคัดออก
โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบ 
4. ก าหนดให้ นางสาวภัทราพร 
วงษน์้อย สรุปรายช่ือจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีคัดออก 
 

1. ก าหนดให้
บรรณารักษ์เป็นผู้
พิจารณาคัดเลือก
หนังสือออกตาม
ลักษณะและประเภท
ของหนังสือ 
2.ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST และ
ระบบสบืค้น OPAC 
ในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3.มีการแยกหนังสือท่ี
คัดออกโดยก าหนด
เป็นหมวดหมู่ตาม
ตัวอักษร (A-Z) ตาม

ด าเนินการ 
แล้ว 

1.มีระบบอัตโนมัติ
ที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบ
ได ้
2.มีแนวทางการ
จัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
ชัดเจนและสะดวก
ต่อการตรวจสอบ 

1.ระยะเวลาการ
จัดเก็บและ
สภาพแวดล้อม 
เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะทาง
กายภาพของ
หนังสือ 
2.จ านวน
ทรัพยากรคัดออก
ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้
พื้นที่ท่ีจัดเก็บไม่
เพียงพอ 

ด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบและ
คัดออกให้แล้ว
เสร็จเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 

    1 ต.ค.58 –  
   30 ก.ย. 59 

1.รอง
ผู้อ านวยการ 

ส านักฯ ฝ่าย 

ทรัพยากรฯ 

 2.หัวหน้าศูนย์
วิทย บริการ  

3. นางสาวภัทรา
พร วงษ์น้อย 

 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ด้วยตัวเลข และ
จัดเก็บเรียง
ตามล าดับ เพื่อ
สะดวกในการ
ตรวจสอบ 
4.นางสาวภัทราพร 
วงษ์น้อย จัดท า
รายการสรุป 
รายชื่อและจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คัดออก  
5. รองผู้อ านวยการ 

ส านักฯ ฝ่าย 

ทรัพยากรฯ และ
หัวหน้าศูนย์วิทย 

บริการ พิจารณาคดั
กรองรายการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คัดออก และให้
นางสาวภัทราพร 
วงษ์น้อย จัดท า
รายการสรุป 
รายชื่อและจ านวน 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เพื่อรอคณะกรรมการ
จากทุกคณะ
ด าเนินการพิจารณา
คัดออก 

2. การป้องกัน 
การสญูหาย 
ของทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ
ป้องกัน การน าหนังสือออก 
2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่น
ประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือใน
กรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี
ปัญหา 
 
 
 

1. ก าหนดให้นางสาว 
ภคมน  เด่นประเสริฐ 
เป็นผู้ตรวจสอบโดย
การน าตัวอย่าง
หนังสือ 10 เล่มที่
ผ่านขั้นตอนการขึ้น
ช้ันหนังสือเรียบร้อย
แล้ว น ามาผา่นเครื่อง
ตรวจสอบอุปกรณ์
ของระบบป้องกันทุก 
วันศุกร์ 
2. ก าหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือ
ด้วยตัวเองในกรณีที่
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหา หรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 

ด าเนินการ 
แล้ว 

เพื่อตรวจสอบการ
ท างานของระบบ
ป้องกันให้ท างาน
เป็นปกต ิ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับกรณีที่
ระบบป้องกันเกิด
ขัดข้อง 

 

- อาจจะมีหนังสือ
บางเล่มที่ระบบ
ป้องกันไม่สามารถ
ตรวจสอบไดเ้ช่น 
หนังสือหนา
เกินไป หรือไมไ่ด้
ผ่านกระบวนการ
เพิ่มแม่เหล็กของ
หนังสือ 

 

- ถ้าตรวจสอบ
พบหนังสือท่ี
หนาเกินไปและ
ระบบป้องกันไม่
สามารถ
ตรวจจับได้ ให้
ท าการเพิ่มแถบ
สัญญาณ
แม่เหล็กเพิ่มใน
หนังสือเล่มนั้นๆ 
หรือน าหนังสือ
ผ่านเครื่องเพิ่ม
สัญญาณ
แม่เหล็กซ้ า 

 

1 .ต.ค.58– 30 

ก.ย. 59 

1.รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 
3.นายสุภรัตน์ 
กรุดฉ่ า 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพื่อลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3. การจัดการ 
กับทรัพยากร
สารสนเทศท่ี 
สูญหาย 

1. ให้บุคลากรส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่ทีไ่ด้
รับผิดชอบ 
2. ก าหนดให้ นายสุภรัตน์          
กรุดฉ่ า  สรปุรายการทรัพยากร 
ที่สูญหาย 
 
 
 
 

1. ให้บุคลากรแตล่ะ
คนส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่
ที่รับผิดชอบ 

2. ให้บุคลากรแตล่ะ
คนเปลี่ยนสถานะ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ส ารวจแล้วแต่ไม่
พบ ให้ทรัพยากรอยู่
ในสถานะสญูหาย 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- เพื่อตรวจสอบ
ทรัพยากรที่
ให้บริการว่ายังมี
ให้บริการอยู่
หรือไม ่

ไม่พบ ไม่ม ี 1 .ต.ค.58– 30 
ก.ย. 59 

1.รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 
3.นายสุภรัตน์ 
กรุดฉ่ า 

 

       

    หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน            
                   (ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

   


