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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล            
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 
1.1 ความมั่นคงปลอดภยัในการ

ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 
 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. การจัดท าและประกาศใช้แนวนโยบาย
และแนวปฏิบตัิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2.   การจัดท าแผนและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั
เครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร ์

3.   การจัดท าแผนและหาแนวทางในการ
ดูแล และบ ารุงรักษาระบบส ารอง
ไฟฟ้าและระบบควบคมุอุณหภูมิหอ้ง
ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 

4.   การจัดท าแผนและแนวทางการดูแล  
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 

5.   การจัดท าแผนและหาแนวทางการ
ส ารองและกู้คืนข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

6.   การจัดท าแผนและหาแนวทางการ
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัต ิ

 
 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 

7. นายศักดา   
จตุพร   
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.2 ระบบไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลยัฯ ไม่เสถยีร
ส่งผลให้อุปกรณร์ะบบ
เครือข่ายช ารดุเสยีหาย 

 

4 4 16 
สูง 

1.   การมรีะบบแจ้งเตือนกรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

2.   การมีอุปกรณ์ป้องกันหรือส ารองไฟฟ้า
ตามจุดติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือขา่ย
ภายในมหาวิทยาลัย 

3.   การมีหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการฟื้นฟู
และบูรณะภายหลังการเกดิเหต ุ

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 

7. นายศักดา   
จตุพร   
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1.3 การใช้โปรแกรมละเมิด
ลิขสิทธิภ์ายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

4 5 20 
สูงมาก 

1.  การประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ทราบถึงบริการโปรแกรมลิขสิทธ์ิที่
มหาวิทยาลยัฯ  
มีให้ใช้งานและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง 

2.  การส ารวจข้อมลูการใช้งานโปรแกรม
ส าหรับส านักงานและการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลยัฯ เพื่อเปน็
แนวทางการจัดหาโปรแกรมที่
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 

7. นายศักดา   
จตุพร   
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล            
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 
2.1 การป้องกันการสูญหายของ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 

3 3 12 
ปาน
กลาง 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปอ้งกัน 
การน าหนังสือออก 

2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณข์อง
ระบบป้องกันมีปัญหา 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

 
 

3. ก าหนดให้มีการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อที่จะทราบจ านวนของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอาจจะสูญหาย 

 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน ์กรุดฉ่ า 

2.2 การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออกจากระบบ 

3 2 6 
น้อย 

1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัด 
   ทรัพยากรสารสนเทศออกโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ 

2. ก าหนดให้บรรณารักษ์ด าเนินการ
เปลี่ยนสถานะหนังสือให้อยู่ในสถานะ 
คัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสบืค้น
อัตโนมัต ิ

3. มีการจัดเก็บหนังสือเพื่อรอคดัออกโดย
แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

4. ก าหนดให้ นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย 
สรุปรายชื่อจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีคัดออก โดยแยกหมวดหมู่
ตามหลักเกณฑ์และคณะ/สาขาวิชา 

5. มีการจัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ  
ที่คัดออกไปยังแต่ละคณะเพื่อพิจารณา
ลงความเห็นชอบ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวภัทรพร  
วงษ์น้อย 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

6. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลยัเพื่อ
ด าเนินการจ าหน่ายออกตามระเบยีบ
ทางพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
2.3 การจัดเก็บเงินรายได้

เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากร
สารสนเทศ  กรณีคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ เกิน
ก าหนด 

3 2 6 
น้อย 

1. มกีารจัดท าสมุดควบคุมเงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดวิทยบริการ พร้อมทั้งน าเสนอ
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อตรวจสอบ
และลงนามรับทราบสัปดาห์ละครัง้  

2. น าเสนอสมดุควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดแก่รองผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการฯ  (ฝา่ยทรัพยากรสารสนเทศ) 
เพื่อตรวจสอบและก ากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือนก่อนส่งฝา่ย
การเงินมหาวิทยาลัย 

3. มอบให้ นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ 
จัดท าแฟ้มการจดัเก็บใบเสร็จการน าส่ง
เงินค่าปรับฯ จากฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลยัเพื่อน าฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากถอน-คืน ของศูนย์วิทยบริการ  

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. นางสาวรุ่งรัตน์   
อินทรวิเศษ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

4. มอบให้ นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล
จัดท าสรุปรายงานรายรบัและยอด
จ านวนเงินน าฝาก จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากรเกินก าหนด เพื่อน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ
เป็นประจ าทุกเดือน 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที ่1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล            
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ : การเกิดอัคคีภัย 
3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ ์
     คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า  
     และบางส่วนมีการเปดิ 
     ใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ระบบฉีดน้ าดับเพลิง  
2. ถังดับเพลิง 
3. ตรวจสอบสารเคมดีับเพลิง 
4. ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักฯฝ่ายบรหิาร 

2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

5. ระบบตรวจสอบความร้อน 
    (Heat Detector) 
6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
7. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทาง       

หนีไฟที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรูด้้านการป้องกัน บรรเทา 

และระงับอัคคีภัย 
9. ให้มีการส ารวจและทดสอบโครงสร้าง

ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 

3.2 หอสมดุมีหนังสือ และ 
     ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์  
     จ านวนมากที่อาจเป็น 
     เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด 
     อัคคีภัยได้ง่าย 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ตรวจสอบความปลอดภัยในการเกบ็
หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และป้องกัน
สิ่งของไวไฟ 

2. ระบบฉีดน้ าดับเพลิง  
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบสารเคมดีับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้
6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักฯฝ่ายบรหิาร 

2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

7. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ 
ที่ชัดเจน 

8. มีสื่อให้ความรูด้้านการป้องกัน บรรเทา 
และระงับอัคคีภัย 

9. ให้มีการส ารวจและทดสอบโครงสร้าง
ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.3 มีห้องประชุมที่ให้บริการ 
     แก่บุคคลภายนอกที่มาใช้ 
     บริการในการจัดอบรม  
     ประชุม สัมมนา จัดงาน 
     สังสรรค์ และกิจกรรม 
     อื่น ๆ  

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ระบบฉีดน้ าดับเพลิง  
2. ถังดับเพลิง 
3. ตรวจสอบสารเคมดีับเพลิง 
4. ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้
5. ระบบตรวจสอบความร้อน 
    (Heat Detector) 
6. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
7. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทาง       

หนีไฟที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรูด้้านการป้องกัน บรรเทา 

และระงับอัคคีภัย 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ  ฝ่าย
บริหาร 

2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นางอัญชลีพร            
    แก้ววงษา 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

9. ให้มีการส ารวจและทดสอบโครงสร้าง
ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.4 มีการใช้วัสดุส านักงาน   
     ประเภทกระดาษเป็น 
     จ านวนมากที่อาจเป็น 
     เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด 
     อัคคีภัยได้ง่าย 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัย 
   ในการเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ 
2. ระบบฉีดน้ าดับเพลิง 
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้
6. ระบบตรวจสอบความร้อน  
    (Heat Detector) 
7. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
8. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ 

ที่ชัดเจน 
9. มีสื่อให้ความรูด้้านการป้องกัน บรรเทา 

และระงับอัคคีภัย 
10. ให้มีการส ารวจและทดสอบโครงสร้าง

ของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านกัฯ  ฝ่าย
บริหาร 

2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3.5 สายไฟฟ้าเก่า ช ารดุ และ 
     เสี่ยงต่อการกัดแทะของ 
     หนูหรือสัตว์อื่น ๆ  
 
 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ตรวจสอบสายไฟ  
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
3. ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
4. ระบบฉีดน้ าดับเพลิง  
5. ถังดับเพลิง 
6. ตรวจสอบสารเคมดีับเพลิง 
7. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟที่

ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรูด้้านการป้องกัน 
   บรรเทา และระงับอัคคีภยั 
9. ให้มีการส ารวจและทดสอบ 
   โครงสร้างอาคาร และระบบ  
   สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 

 

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................................. 
                            (นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล           
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

 

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ  (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.1 ความมั่นคง

ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

1. การจัดท าและ
ประกาศใช้
แนวนโยบาย
และแนว
ปฏิบัติในการ

1. เสนอร่างประกาศ
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน

1. เพื่อก าหนดทิศ
ทางการ
สนับสนุนและ
ด าเนินการด้าน
ความมั่นคง

- 1. มปีระกาศและ
แนวนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
และมีการ 
ประกาศใช้งาน 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

รักษาความ
มั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเข้าที่
ประชุมบรหิาร
มหาวิทยาลยั
พิจารณา 

2. ปรับปรุงร่าง
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเพื่อส่ง
ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
พิจารณา 

3. ประกาศ
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

 
 

ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

2. เพื่อให้ผู้ใช้งาน
รับทราบและให้
ความส าคญักับ 
ความปลอดภัยของ
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 

7. นายศักดา   
จตุพร   
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
2. การจัดท าแผน

และหา
แนวทางใน
การปรับปรุง
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
เครือข่ายและ
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจร
ทาง
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 

4. ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตามประกาศ
แนวนโยบายฯ 

 
1. ด าเนินการต่อ

สัญญาการ
บ ารุงรักษาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่าย 

2. จัดหาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมกับการ
ใช้งานเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. เพื่อใหร้ะบบ

รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายมีข้อมลู
ที่ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากการ
ใช้งานเครือข่าย
และป้องภัย
คุกคามจาก
ภายนอกได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยเครือข่าย
ทันสมัยและ
สามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติจาก
การใช้งาน
เครือข่ายและป้อง
ภัยคุกคามจาก
ภายนอกได ้

2. มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับการ
ใช้งานเครือข่าย
และเป็นไปตาม
กฎหมาย พรบ.
คอมพิวเตอร์2560 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด าเนินการทบทวน
สิทธิการเข้าถึง 
นโยบายการใช้
งานเครือข่ายและ
ค่าการปรับแต่ง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อให้มีระบบ
จัดเก็บข้อมลู
จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับการ
ใช้งานเครือข่าย
และเป็นไปตาม
กฎหมาย พรบ.
คอมพิวเตอร์ 
2560 

3. เพื่อใหร้ะบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายมีความ
มั่นคงปลอดภยั
อยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

3. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติจาก
ช่องโหว่ของระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย
ลดลงหรือสามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. การจัดท าแผน
และหา
แนวทางใน
การดูแล  
และ
บ ารุงรักษา
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบ
เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างการ
บ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย 
หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหร้ะบบ
ส ารองไฟฟ้า
สามารถท างาน
ได้เป็นปกติ ใน
กรณีเกดิเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้องและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย 
สามารถท างาน
ได้เป็นปกต ิ

2. เพื่อให้มี
ผู้เชี่ยวชาญใน
การให้ค าแนะน า
และแก้ไขปญัหา
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย ใน
กรณีฉุกเฉิน 

1. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติของ
ระบบส ารองไฟฟ้า
และระบบควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายลด
น้อยลงหรือ
สามารถควบคุมได ้
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. การจัดท าแผน
และแนว
ทางการดูแล 
และ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงแผนและ
แนวทางการดูแล  
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี
2. ด าเนินการตาม
แผนและแนว
ทางการดูแล และ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
พร้อมใช้และมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติจาก
การเข้าถึงอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
โดยไม่ได้รับ
อนุญาตลดน้อยลง
หรือสามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. การจัดท าแผน
และหาแนว
ทางการส ารอง
และกู้คืน
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนและ
แนวทางการ
ส ารองและกู้คืน
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

2. จัดหาอุปกรณห์รือ
ระบบส ารอง
ข้อมูลเพิ่มเติมให้
รองรับกับบริการ
สารสนเทศท่ีมีอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้มแีผนและ
แนวทางการ
ส ารองและกู้คืน
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศท่ี
ชัดเจนและ
สามารถน าไป
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติได ้

2. เพื่อให้สามารถ
ส ารองและกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส าคัญได้
รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนและแนว
ทางการส ารองและ
กู้คืนข้อมูลระบบ
สารสนเทศได ้

2. ปริมาณความ
ผิดพลาดของ
กระบวนการ
ส ารองและกู้คืน
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

    และความเสีย่งท่ี
ระบบสารสนเทศ
เสียหายลดลงหรือ
สามารถควบคุมได ้
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. การจัดท าแผน
และหา
แนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณี
ฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหา
จาก
สถานการณ์
ความไม่
แน่นอนและ
ภัยพิบัต ิ

 
 

1. จัดท าแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัย
พิบัติ 

1. เพื่อให้มีแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณี
ฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจาก
สถานการณ์
ความไม่แน่นอน
และภยัพิบัติที่
ชัดเจนและ
สามารถน าไป
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติได ้

 

1. ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัย
พิบัติได ้

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน........................................................................................................  
                               (นายภูริพัศ   เหมือนทอง) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล           
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 
2.1 การป้องกัน

การสญูหาย

ของทรัพยากร

สารสนเทศ 

1. ตรวจสอบ
อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกัน 
การน าหนังสือ
ออก 

1. ก าหนดให้ นางสาว 
ภคมน  เด่นประเสริฐ 
น าตัวอย่างหนังสือ 10 
เล่มทีผ่่านขั้นตอนการ
ขึ้นช้ันหนังสือ

1. เพื่อวางระบบและ
แนวทางป้องกัน
ทรัพยากร
สารสนเทศสญู
หาย 

- 1. จ านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ           
สูญหายลดลง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 

2. ก าหนดให้
นางสาวภคมน 
เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบ
หนังสือในกรณี
อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมี
ปัญหา 

3. ก าหนดให้มีการ
ส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อที ่
จะทราบจ านวน 
ของทรัพยากร 
สารสนเทศท่ี 
อาจจะสญูหาย 

เรียบร้อยแล้วมาท า
การทดสอบผ่าน
เครื่องตรวจสอบ
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันเป็นประจ าทุก
วัน และน าข้อมูลการ
ตรวจสอบระบบ
ป้องกันรายงานให้ 
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
ทราบและท าการสุม่
ตรวจทานเพิ่มเติม
อย่างน้อย 4 ครั้ง/
เดือน 

2. ก าหนดให้ นางสาว      
ภคมน เด่นประเสริฐ 
ท าการตรวจสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ในกรณีอุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมีปัญหา
หรือระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง กรณีที่แก้ไข
ไม่ได้ ให้แจ้ง ให้  

 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์        
กรุดฉ่ า 
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
ทราบและด าเนินการ 

3. ก าหนดให้มีการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นประจ าทุกปี         
(ปีละครั้ง)  

4. ให้ นายสุภรตัน์ กรุด
ฉ่ า จัดท ารายงาน
สรุปผลการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประจ าปี เพื่อรายงาน
ข้อมูลจ านวนการมีอยู่
และจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสญูหาย  
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ 
เพื่อท าการวิเคราะห์
สาเหตุการสูญหาย
ของทรัพยากร
สารสนเทศและวาง
แนวทางการป้องกัน
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน........................................................................................................  
                      (ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2563 
 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล           
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ: การเกิดอัคคีภัย 
3.1 มีเครื่องมือ 
     อุปกรณ์ 
     คอมพิวเตอร์  
     ที่ใช้ไฟฟ้า  
     และบางส่วน 

1. ระบบฉีดน้ า 
    ดับเพลิง  
2. ถังดับเพลิง 
 
 

1. จัดให้มีคณะท างาน  
    ร่วมกันศึกษา 
    ความปลอดภัย 
    ด้านอัคคีภัย 
    ภายในหน่วยงาน 

1. เพี่อป้องกันและ 
    ควบคุมการเกิด 
    อัคคีภัยภายใน 
    หน่วยงาน 
 

- 1. มีผู้รับผิดชอบในการ 
   ติดต่อประสาน 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     มีการเปิด 
     ใช้งานตลอด  
     24 ช่ัวโมง 

3. ตรวจสอบ 
    สารเคม ี
    ดับเพลิง 
4. ระบบสญัญาณ 
    เตือนเพลิงไหม ้
5. ระบบ 
    ตรวจสอบ 
    ความร้อน 
    (Heat  
    Detector) 
6. ระบบ 
    ตรวจสอบ 
   ความปลอดภัย 
   ของเครื่องมือ 
   และอุปกรณ ์
   ที่ใช้ไฟฟ้า  
7. มีป้ายบอกช้ัน 
   และป้ายบอก  
   ทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน 
 
 
 

2. ประสานกับฝ่าย 
    อาคารสถานท่ี  
    ของส านักงาน 
    อธิการบดีเพื่อ 
    ขอให้ตรวจสอบ 
    การท างานของ 
    อุปกรณ์ เครื่องมือ 
    และระบบดับเพลิง 
    อย่างสม่ าเสมอ 
3. มอบหมายหน้าที ่
   ความรับผิดชอบ 
   ให้มีผู้ดูแลตรวจสอบ 
   เครื่องมืออุปกรณ ์
   ที่ใช้ไฟฟ้าและ 
   ระบบดับเพลิงใน 
   แต่ละอาคารที่อยู ่
   ในการดูแลของ 
   ส านักวิทยบริการฯ  
   ร่วมกับฝ่ายอาคาร 
    สถานท่ี (สนอ.)  
    ดังนี้ 
   นายพิเชษฐ  อยู่เย็น  
   (อาคารหอสมุด) 

2. เพื่อตรวจสอบ 
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ์และ 
    ประสิทธิภาพของ 
    ระบบดับเพลิงให ้
    สามารถใช้งาน 
    ได้ตลอดเวลา 
3. ก าหนดให้ม ี
    ผู้รับผิดชอบและ 
    มอบหน้าที ่
    ความรับผิดชอบ 
    ให้บุคลากร 
    ในการเตรียม 
    ความพร้อมและ 
    ท าหน้าที่ในการ 
    ติดต่อประสาน 
    เบื้องต้นเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
4. จัดท าป้าย 
    บอกทาง แผนผัง  
    และสื่อแนะน า 
    ให้ความรู้เมื่อเกิด 
    เหตุอัคคีภัย 

2. มีป้ายบอกช้ันและ 
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน  
3. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8. มีสื่อให้ความรู ้
  ด้านการป้องกัน  
  บรรเทา และ 
  ระงับอัคคีภัย 
9. ให้มีการส ารวจ 
   และทดสอบ 
   โครงสร้างของ 
   อาคาร และ 
   ระบบ 
   สาธารณูปโภค 
   โดยผู้เชี่ยวชาญ 

   นายวิทยา สีระวัตร 
   (อาคาร 15) 
   นายศักดิ์ดา  จตุพร  
  (อาคาร11 ย่านมัทรี) 
4. มอบหมายให ้
    น.ส.สุณสิา อ่อนฉ่ า  
    จัดท าป้ายบอกช้ัน  
    ป้ายบอกทางหนีไฟ 
    และจัดท าสื่อ   
    แนะน าที่ชัดเจน   
5. จัดท าแนวทาง 
    ปฏิบัติในการ 
    ป้องกันและระงับ 
    อัคคีภัย 
6. อบรมให้ความรู ้
    ความเข้าใจเรื่อง 
    การป้องกันอัคคีภัย 
    แก่บุคลากร 
 
 
 

5. เพื่อให้มีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติ 
    ที่ชัดเจนเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
6. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.2 หอสมดุม ี
     หนังสือ และ 
     ทรัพยากร 
     สื่อสิ่งพิมพ์  
     จ านวนมาก 
     ที่อาจเป็น 
     เชื้อเพลิง 
     ที่ก่อให้เกิด 
     อัคคีภัยได้ง่าย 

1. ตรวจสอบ 
   ความปลอดภัย 
   ในการเกบ็   
   หนังสือ 
   เอกสารสิ่งพิมพ์ 
   และป้องกัน 
   สิ่งของไวไฟ 
2. ระบบฉีดน้ า  
    ดับเพลิง  
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบ 
  สารเคมีดับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณ 
  เตือนเพลิงไหม ้
6. ระบบ 
   ตรวจสอบ 
   ความปลอดภัย 
   ของเครื่องมือ 
   และอุปกรณ ์
   ที่ใช้ไฟฟ้า  
 
 
 

1. มีการแจ้งระเบียบ 
    ข้อก าหนดในการ 
    ใช้ห้องประชุม  
    อบรม สัมมนา 
    และจัดกิจกรรม 
    อื่น ๆ ให้แก่ 
    ผู้มาขอรับบริการ 
    ที่ชัดเจน  
2. จัดให้มีคณะท างาน 
    ร่วมกันศึกษา 
    ความปลอดภัย 
    ด้านอัคคีภัย 
    ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย 
    อาคารสถานท่ีของ 
    (สนอ.) เพื่อขอให้ 
    ตรวจสอบ 
    การท างานของ 
    อุปกรณ์ เครื่องมือ 
    และระบบดับเพลิง 
    อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

1. เพื่อป้องกันและ 
    ควบคุมไม่ให้เกิด 
    อัคคีภัยจาก 
    หนังสือ เอกสาร 
    สิ่งพิมพ์ สิ่งของ 
    ไวไฟท่ีอาจเป็น 
    เชื้อเพลิงที่อาจ 
    ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
    ได้ง่ายภายใน 
    หน่วยงาน 
2. เพื่อตรวจสอบ 
    เครื่องมืออุปกรณ ์
    และประสิทธิภาพ 
    ของระบบดับเพลิง 
    ให้สามารถใช้งาน 
    ได้ตลอดเวลา 
3. ก าหนดให้ม ี
    ผู้รับผิดชอบและ 
    มอบหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้บุคลากร 
    ในการเตรียม 
    ความพร้อมและ 

- 1. มีผู้รับผิดชอบในการ 
   ติดต่อประสาน 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ันและ 
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน  
3. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7. มปี้ายบอกช้ัน 
   และป้ายบอก 
   ทางหนีไฟ   
   ที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรู ้
  ด้านการป้องกัน 
  บรรเทา และ 
  ระงับอัคคีภัย 
9. ให้มีการส ารวจ 
   และทดสอบ 
   โครงสร้างของ 
   อาคาร และ 
   ระบบ 
   สาธารณูปโภค 
   โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

4. มอบหมายให ้
    น.ส.สุณสิา อ่อนฉ่ า  
    จัดท าป้ายบอกช้ัน  
    ป้ายบอกทางหนีไฟ 
    และจัดท าสื่อ   
    แนะน าที่ชัดเจน   
5. จัดท าแนวทาง 
    ปฏิบัติในการ 
    ป้องกันและระงับ 
    อัคคีภัย 
6. อบรมให้ความรู ้
    ความเข้าใจเรื่อง 
    การป้องกันอัคคีภัย 
    แก่บุคลากร 

    ท าหน้าที่ในการ 
    ติดต่อประสาน 
    เบื้องต้นเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
4. จัดท าป้าย 
    บอกทาง แผนผัง  
    และสื่อแนะน า 
    ให้ความรู้เมื่อเกิด 
    เหตุอัคคีภัย 
5. เพื่อให้มีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติ 
    ที่ชัดเจนเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
6. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.3 มีห้องประชุม 
     ที่ให้บริการ 
     แก่บุคคล 
     ภายนอกท่ี 
     มาใช้บริการ 
     ในการจัด 
     อบรม ประชุม 
     สัมมนา 
     จัดงาน             
     สังสรรค์  
     และกิจกรรม 
     อื่น ๆ 

1. ระบบฉีดน้ า
ดับเพลิง  

2. ถังดับเพลิง 
3. ตรวจสอบ

สารเคมี
ดบัเพลิง 

4. ระบบสญัญาณ
เตือนเพลิงไหม ้

5. ระบบ
ตรวจสอบ
ความร้อน 

    (Heat 
Detector) 

6. ระบบ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่
ใช้ไฟฟ้า  

7. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟ  

   ที่ชัดเจน 

1. มีการแจ้งระเบียบ 
   เงื่อนไข ข้อก าหนด   
   ในการใช้ห้อง 
   ประชุม อบรม  
   สัมมนา และการจดั 
   กิจกรรมต่าง ๆ    
   ให้แก่ผู้มาขอรับ 
   บริการที่ชัดเจน  
2. จัดให้มีคณะท างาน  
   ร่วมกันศึกษา 
   ความปลอดภัย 
   ด้านอัคคีภัย 
   ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย 
    อาคารสถานท่ี 
    (สนอ.) เพื่อขอให้ 
    ตรวจสอบ 
    การท างานของ 
    อุปกรณ์  เครื่องมือ 
    และระบบดับเพลิง 
    อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

1. เพื่อป้องกันและ 
    ควบคุมไม่ให้เกิด 
    อัคคีภัยจากการ 
    ใช้บริการห้อง 
    ประชุม อบรม  
    สัมมนาและ 
    การจัดกิจกรรม 
    อื่น ๆ ภายใน 
    หน่วยงาน 
2. เพื่อตรวจสอบ 
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ์และ 
    ประสิทธิภาพ 
    ของระบบ 
    ดับเพลิงให้ 
    สามารถใช้งาน 
    ได้ตลอดเวลา 
3. ก าหนดให้ม ี
    ผู้รับผิดชอบและ 
    มอบหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้บุคลากร 
    ในการเตรียม 

- 1. มีผู้รับผิดชอบในการ 
   ติดต่อประสาน 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ันและ 
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน  
3. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ทีชั่ดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นางอัญชลีพร  
    แก้ววงษา 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายพิเชษฐ  อยูเ่ย็น 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการ
ป้องกัน 

    บรรเทา และ
ระงับอัคคีภัย 

9. ให้มีการส ารวจ 
   และทดสอบ 
   โครงสร้าง 
   ของอาคาร   
   และระบบ 
   สาธารณูปโภค 
   โดยผู้เชี่ยวชาญ 

4. มอบหมายหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้ นางอัญชลีพร   
    แก้ววงษา เป็น 
    ผู้ควบคุม ก ากับ  
    ดูแลการใช้ 
    ห้องประชุม แก ่
    บุคคลภายนอก  
5. มอบหมายให ้
    น.ส.สุณสิา อ่อนฉ่ า  
    จัดท าป้ายบอกช้ัน  
    ป้ายบอกทางหนีไฟ 
    และจัดท าสื่อ   
    แนะน าที่ชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง 
    ปฏิบัติในการ 
    ป้องกันและระงับ 
    อัคคีภัย 
7. อบรมให้ความรู ้
    ความเข้าใจเรื่อง 
    การป้องกันอัคคีภัย 
    แก่บุคลากร 

    ความพร้อมและ 
    ท าหน้าที่ในการ 
    ติดต่อประสาน 
    เบื้องต้นเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
4. จัดท าป้าย 
    บอกทาง แผนผัง  
    และสื่อแนะน า 
    ให้ความรู้เมื่อเกิด 
    เหตุอัคคีภัย 
5. เพื่อให้มีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติ 
    ที่ชัดเจนเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
6. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.4 มีการใช้วัสด ุ
     ส านักงาน   
     ประเภท 
     กระดาษเป็น 
     จ านวนมาก 
     ที่อาจเป็น 
     เชื้อเพลิงที่   
     ก่อให้เกิด 
     อัคคีภัย 
     ได้ง่าย 

1. ควบคุม 
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย 

   ในการเก็บและ
ป้องกันสิ่งของ
ไวไฟ 

2. ระบบฉีดน้ า
ดับเพลิง 

3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบ

สารเคมี
ดับเพลิง 

5. ระบบสญัญาณ
เตือนเพลิงไหม ้

6. ระบบ
ตรวจสอบ
ความร้อน  

    (Heat 
Detector) 

 
 
 
 

1. จัดกิจกรรม 5 ส.  
    เพื่อจัดเก็บเอกสาร  
    กระดาษ สิ่งของ  
    เครื่องใช้ใน 
    ส านักงานให้เป็น 
    ระเบียบและน า 
    วัสดุติดไฟง่าย 
    ออกจากจุดเสี่ยง  
    เพื่อป้องกัน 
    การเกิดอัคคีภัย 
2. ให้บุคลากร 
    ร่วมกันศึกษา 
    ความปลอดภัย 
    จากอัคคีภัยภายใน 
    หน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย 
   อาคารสถานท่ีของ 
   สนอ. เพื่อขอให้ 
   ตรวจสอบ 
   การท างานของ 
   อุปกรณ์  เครื่องมือ 
   และระบบดับเพลิง 
   อย่างสม่ าเสมอ 

1. เพื่อป้องกันและ 
    ควบคุมไม่ให้เกิด 
    อัคคีภัยจาก 
    หนังสือ เอกสาร 
    สิ่งพิมพ์ สิ่งของ 
    ไวไฟท่ีอาจเป็น 
    เชื้อเพลิงที่อาจ 
    ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
    ได้ง่ายภายใน 
    หน่วยงาน 
2. เพื่อตรวจสอบ 
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ์และ 
    ประสิทธิภาพ 
    ของระบบ 
    ดับเพลิงให้ 
    สามารถใช้งาน 
    ได้ตลอดเวลา 
3. ก าหนดให้ม ี
    ผู้รับผิดชอบและ 
    มอบหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้บุคลากร 

- 1. มีผู้รับผิดชอบในการ 
   ติดต่อประสาน 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ันและ 
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน  
3. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กุลณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7. ระบบ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่
ใช้ไฟฟ้า  

8. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟ 

   ที่ชัดเจน 
9. มีสื่อให้ความรู้

ด้านการ
ป้องกัน 
บรรเทา และ
ระงับอัคคีภัย 

10. ให้มีการ 
    ส ารวจและ 
    ทดสอบ 
    โครงสร้าง 
    ของอาคาร  
    และระบบ       
    สาธารณูปโภค 
    โดยผู้เชี่ยวชาญ 

5. มอบหมายให ้
    น.ส.สุณสิา อ่อนฉ่ า  
    จัดท าป้ายบอกช้ัน  
    ป้ายบอกทางหนีไฟ 
    และจัดท าสื่อ   
    แนะน าที่ชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง 
    ปฏิบัติในการ 
    ป้องกันและระงับ 
    อัคคีภัย 
7. อบรมให้ความรู ้
    ความเข้าใจเรื่อง 
    การป้องกันอัคคีภัย 
    แก่บุคลากร 

    ในการเตรียม 
    ความพร้อมและ 
    ท าหน้าที่ในการ 
    ติดต่อประสาน 
    เบื้องต้นเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
4. จัดท าป้าย 
    บอกทาง แผนผัง  
    และสื่อแนะน า 
    ให้ความรู้เมื่อเกิด 
    เหตุอัคคีภัย 
5. เพื่อให้มีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติ 
    ที่ชัดเจนเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
6. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.5 สายไฟฟ้าเก่า 
     ช ารุด และ 
     เสี่ยงต่อการ   
     กัดแทะของ 
     หนูหรือสัตว์   
     อื่น ๆ  
 

1. ระบบฉีดน้ า
ดับเพลิง  

2. ถังดับเพลิง 
3. ตรวจสอบ

สารเคมี
ดบัเพลิง 

4. ระบบสญัญาณ
เตือนเพลิงไหม ้

5. ระบบ
ตรวจสอบ
ความร้อน 

    (Heat 
Detector) 

6. ระบบ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่
ใช้ไฟฟ้า 

 
 
 
  

1. ท าการตรวจสอบ 
   สายไฟฟ้า และ 
   อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   อย่างสม่ าเสมอ 
2. ให้คณะท างาน 
   ร่วมกันศึกษา 
   ตรวจสอบ 
   ความปลอดภัย 
   ด้านอัคคีภัย 
   ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย 
    อาคารสถานท่ีฯ  
    ของ สนอ. เพื่อ 
    ขอให้ตรวจสอบ 
    การท างานของ 
    อุปกรณ์  เครื่องมือ 
    และระบบดับเพลิง 
    อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 

1. เพื่อตรวจสอบ 
    สายไฟฟ้าหรือ 
    วัสดุอื่น ๆ  
     ให้อยู่ในสภาพ 
     ที่ดีพร้อมใช้งาน 
2. เพื่อตรวจสอบ 
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ์และ 
    ประสิทธิภาพ 
    ของระบบ 
    ดับเพลิงให้ 
    สามารถใช้งาน 
    ได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. มีผู้รับผิดชอบในการ 
   ติดต่อประสาน 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ันและ 
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 
   ที่ชัดเจน  
3. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.กลุณัฏฐา  
    ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  สีระวัตร 
7. นายศักดิ์ดา  จตุพร 
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟ  

   ที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรู้

ด้านการ
ป้องกัน 

    บรรเทา และ
ระงับอัคคีภัย 

9.  ให้มีการ 
    ส ารวจและ 
    ทดสอบ 
    โครงสร้าง 
    ของอาคาร   
    และระบบ 
    สาธารณูปโภค 
    โดยผู้เชี่ยวชาญ 

4. มอบหมายหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้นายวิทยา  
    สีระวัตร และ 
    นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
    ดูแลตรวจสอบ 
    สายไฟฟ้า อุปกรณ ์
    ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
    และตรวจสอบ 
    ระบบดับเพลิง 
    ร่วมกับฝ่ายไฟฟ้า  
    และฝ่ายอาคาร 
    สถานท่ี ของ สนอ. 
5. มอบหมายให ้
    น.ส.สุณสิา อ่อนฉ่ า  
    จัดท าป้ายบอกช้ัน  
    ป้ายบอกทางหนีไฟ 
    และจัดท าสื่อ   
    แนะน าที่ชัดเจน   
 
 
 
 

3. ก าหนดให้ม ี
    ผู้รับผิดชอบและ 
    มอบหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้บุคลากร 
    ในการเตรียม 
    ความพร้อมและ 
    ท าหน้าที่ในการ 
    ติดต่อประสาน 
    เบื้องต้นเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
4. จัดท าป้าย 
    บอกทาง แผนผัง  
    และสื่อแนะน า 
    ให้ความรู้เมื่อเกิด 
    เหตุอัคคีภัย 
5. เพื่อให้มีแนวทาง 
    ในการปฏิบัติ 
    ที่ชัดเจนเมื่อเกิด 
    อัคคีภัย  
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. จัดท าแนวทาง 
    ปฏิบัติในการ 
    ป้องกันและระงับ 
    อัคคีภัย 
7. อบรมให้ความรู ้
    ความเข้าใจเรื่อง 
    การป้องกันอัคคีภัย 
    แก่บุคลากร 
 
 
 
 
 
 

6. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 
 

 

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  
                               (ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


