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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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. ผลักดันใหม้ีการประกาศใช้
แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2.   จัดให้มีการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัย
และมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
และได้รับการสนับสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาหากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการดูแล 
และบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอุณหภูมิห้องปฏิบตักิาร
ระบบเครือข่าย 

4.   จัดท าแผนและแนวทางการดแูล  
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

5.   จัดท าแผนและหาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจากสถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ

 
 
 
 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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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.   จัดหาระบบแจ้งเตือนกรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

2.   จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
เพิ่มเตมิและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดมิใน
จุดติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการฟื้นฟู
และแก้ไขปญัหาภายหลังการเกดิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

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 
 

 

 
  



-4- 

 
ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล            
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัยพากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที ่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  การควบคุมการเข้าใช้

บริการ ศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 

3 3 12 
ปาน
กลาง 

ก าหนดให้ผู้ใช้บริการที่จะเข้าใช้บริการที่
ศูนย์วิทยบริการ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้
บริการ ซึ่งการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
สามารถยืนยันตัวตนโดยวิธีการดังนี้ คือ 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

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 

 
 

1. การใช้บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรอื
บัตรประจ าตัวบคุลากรที่มีแถบรหสั
บาร์โคด้ 

2. การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเลตท่ีมี QR Code ที่สร้างให้
โดยส านักวิทยบริการฯ 

3. ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจ าตัวอื่น ๆ ท่ีทางราชการออกให้ 

 

 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
4. นางสาวภคมน เด่น
ประเสริฐ 

2.2 การติดตามทวงถามการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 2 6 
น้อย 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ค้างค่าปรับ/คา้ง
ส่งทรัพยากร ในระบบ Alist โดยแยก
หมวดหมูต่ามคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั โดย
มีนายสภุรัตน์ กรุดฉ่ า เป็นผู้ตรวจสอบ    

2. ก าหนดให้ นางสาวปรยีพัศ 
    พัฒนะสุธาดล สรุปรายชื่อผู้ที่คา้ง

ค่าปรับ/คา้งส่งทรัพยากร ในระบบ 
Alist โดยแยกหมวดหมู่ตามคณะ/
ส านัก/ศูนย์ หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั ส่งรองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ  (ฝ่ายทรัพยากร

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ 
    พัฒนะสุธาดล 
4. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

สารสนเทศ) และผู้อ านวยการส านกัฯ 
เพื่อท าการตรวจสอบตามล าดับ 

3. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการ
ติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศ
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ 

4.  จัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ท่ี
คัดออกไปยังคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามทวงถาม 

5.   มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการติดตามทรัพยากร
สารสนเทศออกตามระเบียบทาง
การเงินของมหาวิทยาลยัต่อไป 

2.3 การจัดเก็บเงินรายได้
เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากร
สารสนเทศ  กรณีคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ เกิน
ก าหนด 

2 1 5 
น้อย 

1. มีการจัดท าสมุดควบคุมเงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนยว์ิทยบริการ  

2. ก าหนดให้น าเงินส่งฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลยัก่อน 15.00 น. ของทุกวัน 

 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3. น าเสนอสมดุควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดแก่รองผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการฯ  (ฝา่ยทรัพยากรสารสนเทศ) 
เพื่อตรวจสอบและก ากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน 

4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร
วิเศษ เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูเงินค่าปรบัฯ 
และบันทึกข้อมูลเลขท่ีใบเสร็จจาก
การเงินหลังจากน าส่งเงินค่าปรับฯ ให้
ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อน า
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของศูนย์
วิทยบริการ เรียบร้อยแล้ว 

5.  มอบให้ นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธา
ดลจัดท าสรุปรายงานรายรับและยอด
จ านวนเงินน าฝาก จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากรเกินก าหนด เพื่อน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  

 
 

3. นางสาวปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. นางสาวรุ่งรัตน์   
อินทรวิเศษ 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่  3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ : การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 
3.1 การควบคุมและป้องกัน 
     การเกิดโรคระบาด 
     ของเชื้อไวรัสโคโรนา  
     2019 (โควิด-19)  
           

4 4 16 
สูง 

1. ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ  
   ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม   

โรคโควดิ-19 ของจังหวัดนครสวรรค์ 
และมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

1. ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. ประกาศ มาตรการในการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social distancing) ของ
รัฐบาล 

3. จัดให้มีจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภมูิ  
   ผู้เข้าใช้บริการห้องสมดุ ศูนย์วิทยบริการ 
4. จัดให้มีจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภมูิ  
    นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคุณภาพ 
    ด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลย ี
    สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การจัดให้ผูร้ับบริการห้องสมดุและ

นักศึกษาผู้เข้าสอบประกันคณุภาพด้าน
คอมพิวเตอร์นั่งโดยเว้นระยะห่างทาง
สังคม  

6. การรณรงค์ให้สวมหนา้กากอนามัยและ
ใช้เจล-แอลกอฮอล์ท าความสะอาด 

7. การจัดท าฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่   
    และผู้รับบริการเพื่อป้องกันการแพร ่
    กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  
    2019 (โควิด-19) 
 
 

3. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

8. การจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online  
   ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
   นครสวรรค์ และบุคคลภายนอก  
9. ส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยเีพื่อ 
   จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 
   ให้บุคลากรใช้ระบบ e-Office หรือ      
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  
   e-Meeting ในการปฏิบัติงานเพื่อ

เตรียมความในการเว้นระยะห่างทาง
สังคม โดยใหม้ีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

   สม่ าเสมอ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3.2 การเตรียมความพร้อม 
     ในการควบคุมและป้องกัน 
     การแพร่ระบาดของเชื้อ 
     ไวรัสโคโรนา 2019  
     (โควิด-19) รอบ 2 
 

4 4 16 
สูง 

1. มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ  
    การระบาดรอบที่ 2 หากมีประกาศ 
    จากทางราชการ โดยให้ปฏิบตัติาม  
    มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 
2. มรีะบบการลงทะเบียนท างานอยู่บ้าน  
    Work@Home หรือ Work from  
    home เพื่อรองรับการท างานของ 
    บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่ม ี
    ประกาศปิดท าการช่ัวคราวเพือ่ให้  
    บุคลากรท างานอยู่บ้าน เพื่อป้องกัน 
    การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการจัด 
    ตารางเวรให้บุคลากร มาปฏิบตัิงาน 
    ในหน้าท่ีตามความจ าเป็นเพื่อเว้น 
    ระยะห่างทางสังคม  
4. มีระบบการปฏิบัติงานออนไลนเ์พื่อ 
    ให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานจากท่ี

บ้านได้ ท้ังในส่วนของการให้บริการ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
และส านักงานผู้อ านวยการ เพื่อไม่ให้ 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

1. ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
3. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

    การปฏิบัติงานราชการเกิดความ
เสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อผู้มา 

    รับบริการ 
5.  มีการเตรยีมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานตามประกาศ มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคมุโรคโควิด-19 ของจังหวัด
นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และมาตรการของรัฐบาล 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ : การเกิดอัคคีภัย 
4.1 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.63 – 
30 ก.ย.64 

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. จนท. (ย่านมัทรี) 

4.2 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.63 – 
30 ก.ย.64 

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. จนท. (ย่านมัทรี) 
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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 

 
4.3 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.63 – 
30 ก.ย.64 

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. 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 

4.4 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.63 – 
30 ก.ย.64 

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. จนท. (ย่านมัทรี) 

 



-17- 

 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

4.5 สายไฟฟ้าเก่า ช ารดุ และ 
     เสี่ยงต่อการกัดแทะของ 
     หนูหรือสัตว์อื่น ๆ  
 
 

3 4 12 
ปาน
กลาง 

1. ตรวจสอบสายไฟ  
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
3. ระบบป้องกันไฟฟ้าลดัวงจร 
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.63 – 
30 ก.ย.64 

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. จนท. (ย่านมัทรี) 

 

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................................ 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 (RM2_NSRU) 

 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 



 

 
   สารบัญ 

 

    
               หน้า  
 

แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

ด้านที่  1  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  1.1  ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ           1 

  1.2  ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายช ารุดเสียหาย       7 
 

ด้านที่  2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 

  2.1  การควบคุมการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ            9 

  2.2  การติดตามทวงถามการคืนทรัพยากรสารสนเทศ           11

  2.3  การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ  กรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศ เกินก าหนด     14 

ด้านที่  3  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 

  3.1  การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)        18 

  3.2  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)            21 

3.3  การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2       26 

3.4  การเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2    30 

 



 

 

ด้านที่  4  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ (การเกิดอัคคีภัย) 

  4.1  มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าและบางส่วนมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง       34 

  4.2  หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จ านวนมากท่ีอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย      37 

  4.3  มีห้องประชุมที่ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในการจัดอบรมประชุม สัมมนา จัดงาน สังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ   39 

  4.4  มีการใช้วัสดุส านักงานประเภทกระดาษเป็นจ านวนมากท่ีอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย      41 

  4.5  สายไฟฟ้าเก่า ช ารุด และเสี่ยงต่อการกัดแทะของหนูหรือสัตว์อ่ืน ๆ          43 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2564 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ  (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.1 ความมั่นคง

ปลอดภัยใน
การใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศ 

1. ผลักดันให้มี
การประกาศใช้
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง

1. เสนอร่างประกาศ
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน

1. เพื่อก าหนดทิศ
ทางการ
สนับสนุนและ
ด าเนินการด้าน
ความมั่นคง

- 1. มีประกาศและ
แนวนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
และมีการ 
ประกาศใช้งาน 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเข้าที่
ประชุมบรหิาร
มหาวิทยาลยั
พิจารณา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. .   จัดให้มีการ

ปรับปรุงระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายให้มี
ความทันสมัย
และมีความ
มั่นคง
ปลอดภัยอยู่
เสมอและ

3. ประกาศ
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตามประกาศ
แนวนโยบายฯ 

 
 
1. ด าเนินการต่อ

สัญญาการ
บ ารุงรักษาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่าย 

2. ด าเนินการทบทวน
สิทธิการเข้าถึง 
นโยบายการใช้
งานเครือข่ายและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อใหร้ะบบ

รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายมีข้อมลู
ที่ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากการ
ใช้งานเครือข่าย
และป้องภัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยเครือข่าย
ทันสมัยและ
สามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติจาก
การใช้งาน
เครือข่ายและป้อง
ภัยคุกคามจาก
ภายนอกได ้
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการ
สนับสนุนใน
การแก้ไข
ปัญหาหากเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
3. จัดให้มี

หน่วยงาน
สนับสนุนใน
การดูแล และ
บ ารุงรักษา
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย 

 
 

ค่าการปรับแต่ง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
1. ด าเนินการต่อ

สัญญาจ้างการ
บ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย 
หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 

คุกคามจาก
ภายนอกได ้

2. เพื่อใหร้ะบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายมีความ
มั่นคงปลอดภยั
อยู่เสมอ 

 
 
1. เพื่อใหร้ะบบ

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

 

2. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติจาก
ช่องโหว่ของระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย
ลดลงหรือสามารถ
ควบคุมได ้

 
 
 
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. จัดท าแผนและ

แนวทางการ
ดูแล  
และ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปรับปรุงแผนและ

แนวทางการดูแล  
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี

 
 
 
 

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

 
 
1. เพื่อให้อุปกรณ์

ระบบเครือข่าย
พร้อมใช้งานและ
มีความมั่นคง
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. จัดท าแผนและ
หาแนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณี
ฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหา
จาก
สถานการณ์
ความ 
ไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด าเนินการตาม
แผนและแนว
ทางการดูแล และ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.2 ระบบไฟฟ้า
ของ
มหาวิทยาลยั 
ไม่เสถียร
ส่งผลให้
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย
ช ารุดเสยีหาย 

 

1. จัดหาระบบ
แจ้งเตือนกรณี
เกิดเหตุระบบ
ไฟฟ้าขัดข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดหาอุปกรณ์

ป้องกัน/ส ารอง
ไฟฟ้าเพิ่มเติม
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เดิมใน
จุดติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

1. จัดท าแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัย
พิบัติ 

 
 
 
 
 
1. จัดหาและติดตั้ง

ระบบแจ้งเตือน
กรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้า
ขัดข้องตามจุด
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายที่ส าคัญ 

 
 
 

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

1. เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย
ทราบและ
สามารถเข้าถึง
จุดเกิดเหตุเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

 
 
 

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

 
 
 
1. ระยะเวลาในการ

เข้าตรวจสอบเหตุ
ที่เกิดขึ้นสั้นลง 
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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. จัดใหม้ี
หน่วยงาน
สนับสนุนใน
การฟื้นฟูและ
แก้ไขปัญหา
ภายหลังการ
เกิดเหต ุ

1. ตรวจสอบการ
ท างานของ
อุปกรณ์ป้องกัน/
ส ารองไฟฟ้าที่
ติดตั้งเดิมและ
จัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารอง
ไฟฟ้าเพิ่มเติมใน
จุดที่ช ารุดเสียหาย
และยังไม่มีการ
ติดตั้ง 

 
 

1. เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั
ท างานอย่างได้
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จ านวนของ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารดุ
เสียหายลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 

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

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
 

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 การควบคุม

การเข้าใช้
บริการ  

      ศูนย์วิทย
บริการ 

1. ก าหนดให้ผู้เข้าใช้
บริการศูนย์วิทย
บริการทุกคนต้อง
ท าการยืนยันตัวตน
ก่อนเข้าใช้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการที่เป็น 
นักศึกษา หรือ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 
สามารถยืนยัน

เพื่อตรวจสอบขอ้มลู
ของผู้เข้าใช้บริการได้ 
ในกรณีที่เกิดปญัหา
การใช้บริการ หรือ
ปัญหาอื่น ๆ ภายใน

- บันทึกข้อมูลผู้เข้า
ใช้บริการ ศูนย์วิทย
บริการทุกคน 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

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 

 
 

โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังนี้  
1)   การใช้บัตร

ประจ าตัว
นักศึกษา หรือ
บัตรประจ าตัว
บุคลากรที่มี
แถบรหัส
บาร์โคด้ 

2) การใช้
โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเลตท่ี
มี QR Code 
ที่สร้างให้โดย
เข้าเว็บไซต์ 
https://deve
lopers.nsru.a
c.th/qrnow 
เพื่อยืนยัน
ตัวตน 

 
 

ตัวตนได้โดยใช้บัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 
หรือบัตรประจ าตัว
บุคลากร ท่ีมีแถบ
รหัสบาร์โคด้/ RFID 
ที่ออกให้โดย
มหาวิทยาลยั  
หรือใช้ QR Code 
มาท าการสแกนที่
เครื่องอ่าน ตรง
ประตูทางเข้าศูนย์
วิทยบริการ 

2. ผู้เข้าใช้บริการแสดง
บัตร หรือ QR 
code ตามข้อ 1 ต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานบรเิวณ
ประตูทางเข้า เพื่อ
ท าการบันทึกข้อมูล 
วัน เวลา การเข้าใช้
บริการลงในระบบ 

 
 

ศูนย์วิทยบริการ 2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์        
กรุดฉ่ า 

4. นางสาวภคมน   
    เด่นประเสริฐ 
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3) การใช้บัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 
หรือบัตรอื่น ๆ 
ที่ทางราชการ
ออกให้ 

2.  ท าตรวจสอบ
ระบบกล้องวงจร
ปิด (ทุกจุด) ให้
ท างานเป็นปกต ิ

3. มอบหมายให้ นาย
สุภรตัน์ กรุดฉ่ า เป็น
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
การท างานของ
ระบบกล้องวงจรปดิ
ภายในศูนย์วิทย
บริการ (ทุกจุด) ไม่
น้อยกว่า 5 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

 
 

2.2 การติดตาม

ทวงถามการ

คืนทรัพยากร

สารสนเทศ 

 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ค้างค่าปรับ/
ค้างส่งทรัพยากร 
ในระบบ Alist 
โดยแยก
หมวดหมูต่าม
คณะ/ส านัก/
ศูนย์ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั 
โดยม ี

 

1. ตรวจดรูายชื่อผู้ที่
ค้างค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร ในระบบ 
Alist 

2. มอบหมายให้นาย
สุภรตัน์ กรุดฉ่ า เป็น
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
รายชื่อผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร    

 
 

เพื่อติดตามทวงถาม
การขอคืนทรัพยากร
ของผู้เข้าใช้บริการที่
ค้างค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร 

- ข้อมูลของผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร ใน
ระบบ Alist โดย
แยกหมวดหมู่ตาม
คณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
ฯ (ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ 
    พัฒนะสุธาดล 
4. นายสุภรตัน ์
    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  
กรุดฉ่ า เป็นผู้
ตรวจสอบ    

2. ก าหนดให้ 
นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล 
สรุปรายชื่อผู้ที่
ค้างค่าปรับ/คา้ง
ส่งทรัพยากร ใน
ระบบ Alist โดย
แยกหมวดหมู่
ตามคณะ/
ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 
ส่งรอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ  
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) และ
ผู้อ านวยการ
ส านักฯ  
 

3. มอบหมายให้
นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล สรุป
รายชื่อผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร โดยแยก
หมวดหมูต่ามคณะ/
ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ส่ง
รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ  
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) และ
ผู้อ านวยการส านักฯ 
เพื่อท าการ
ตรวจสอบ
ตามล าดับ 
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เพือ่ท าการ
ตรวจสอบ
ตามล าดับ 

3. ก าหนด
หลักเกณฑ์และ
กระบวนการ
ติดตาม ทวงถาม
ทรัพยากร
สารสนเทศโดย
ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
วิทยบริการฯ 

4. จัดส่งรายชื่อ
ทรัพยากร
สารสนเทศ  ท่ี
คัดออกไปยัง
คณะ/ส านัก/
ศูนย์ หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อ
ติดตามทวงถาม 

 

4. จัดส่งรายชื่อไปยัง
คณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อติดตามทวงถาม 
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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. มีการเสนอเรื่อง
ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อด าเนินการ
ติดตาม
ทรัพยากร
สารสนเทศออก
ตามระเบียบทาง
การเงินของ
มหาวิทยาลยั
ต่อไป 
 

2.3 การจัดเก็บ

เงินรายได้เกี่ยวกับ

ค่าปรับทรัพยากร

สารสนเทศ  กรณี

คืนทรัพยากร

สารสนเทศ เกิน

ก าหนด 

1. มีการจัดท าสมดุ
ควบคุมเงินรายได้
จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  

2. ก าหนดให้น าเงิน
ส่งฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลยั  
ก่อน 15.00 น. 
ของทุกวัน 

1. ในแต่ละวันจะมีการ
สรุปค่าปรับให้แก่ศูนย์
วิทยบริการ โดยดสูรุป
ค่าปรับผา่นระบบ 
Alist 

2. มอบหมายให้นางสาว
รุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ 
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเงิน
ค่าปรับฯ และบันทึก
ข้อมูลเลขท่ีใบเสรจ็
จากการเงินหลังจาก
น าส่งเงินค่าปรับฯ ให้

เพื่อตรวจสอบการจัด
การเงินค่าปรับทีเ่กิน
ก าหนดส่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  

 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
ฯ (ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. นางสาวรุ่งรัตน์   
    อินทรวิเศษ 
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. น าเสนอสมุด
ควบคุมเงิน
รายได้จาก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศเกิน
ก าหนดแก่รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ  
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) เพื่อ
ตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการ
เก็บเงินรายได ้
ทุก ๆ สิ้นเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลยั ทุกวัน 
ก่อน 15.00 น. เพื่อ
น าฝากเข้าบญัชีเงิน
ฝากถอน-คืน ของ
ศูนย์วิทยบริการ  

3. มอบหมายให้ นางสาว
ปรียพัศ  พัฒนะสุธา
ดลจัดท าสรุปรายงาน
รายรับและยอด
จ านวนเงินน าฝาก ลง
ในสมุดควบคมุเงิน
รายได้จากค่าปรับการ
คืนทรัพยากร
สารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนยว์ิทย
บริการ  
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ปัจจัย 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. มอบหมายให้ 
นางสาวรุ่งรัตน์  
อินทรวิเศษ เป็น
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เงินค่าปรับฯ 
และบันทึกข้อมูล
เลขท่ีใบเสร็จจาก
การเงินหลังจาก
น าส่งเงินค่าปรับ
ฯ ใหฝ้่ายการเงิน
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อน าฝากเขา้
บัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน ของ
ศูนย์วิทยบริการ 
เรียบร้อยแล้ว 
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ชื่อผู้รายงาน........................................................................................................  
                      (ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. มอบให้ นางสาว
ปรียพัศ  พัฒนะ
สุธาดลจัดท า
สรุปรายงาน
รายรับและยอด
จ านวนเงินน า
ฝาก จากค่าปรบั
การคืน
ทรัพยากรเกิน
ก าหนด เพื่อ
น าเสนอต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 
ทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
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  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2564 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่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 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 
3.1 การเฝ้าระวัง 
     การระบาด 
     ของเชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019  
     (โควิด-19)  

1. ประกาศ 
มาตรการ และ
การเฝา้ระวัง
การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั

1. แจ้งให้บุคลากร 
   ทุกคนปฏิบัติตาม

ประกาศ 
มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ  

1. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    ตนเองจากโรค 

ใช้งบประมาณค่า
วัสดุในการจดัหา 
เจล แอลกอฮอล์ 
และจัดท าฉากกั้น
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเองจาก 
   โรคระบาด 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

1. ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
 

เกิดโรคระบาด 
ในหลาย
ประเทศ 
ทั่วโลก รวมทั้ง 
ประเทศไทย 

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 

 โคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
นครสวรรค์  

2. ประกาศ 
มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ 
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โค
วิด-19) ของ
จังหวัด
นครสวรรค์ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และ
มาตรการของ
รัฐบาล 

 
 
 

    ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสั 

    โคโรนา 2019  
    (โควิด-19) ของ

จังหวัดนครสวรรค์
และมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครดั 

2. ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรใช้เจล-
แอลกอฮอลล์้างมือ
ท าความสะอาด 
และสวมหน้ากาก
อนามัย 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอล์

ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้า และหน้า
ประตลูิฟต์ ภายใน
อาคารท าการ 

     
 

    ระบาด 
2. เพื่อป้องกัน 
    ควบคุมการแพร ่
    ระบาดของโรค 
    ติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019  
    (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน  
 

กับผู้รับบริการเพื่อ
ควบคุมป้องกัน   
การแพร่กระจายของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) ภายใน   
   หน่วยงาน 

3. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 

และองค์การ
อนามัยโลก 
(WHO) ได ้
ประกาศเป็น  
สถานการณ ์
ฉุกเฉินด้าน 
สาธารณสุข 
ระหว่าง
ประเทศ และ
กระทรวง
สาธารณสุข
ประกาศให้เป็น
โรคตดิต่อ
อันตราย 
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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. ประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ให้ใช้
เจล
แอลกอฮอล์
ล้างมือและท า
ความสะอาด 

4. ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้สวม
หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผา้ 
ก่อนออกจาก
บ้านและตดิต่อ
กับบุคคลอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-21- 

 
ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.2 การแพร่ 
     ระบาดของ 
     เชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019 
     (โควิด-19)  
 

1. มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ 
และประกาศ 
ค าสั่ง ในการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค   
โควิด-19 ของ
จังหวัด
นครสวรรค์ 
และ
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏ
นครสวรรค ์

2. ประกาศ
มาตรการใน
การเว้น
ระยะห่าง 

   ทางสังคม 
(Social 
distancing) 

 
 

1. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
ประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติใน
การเฝา้ระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
ของจังหวัด
นครสวรรค์ และ
ประกาศของ
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏนครสวรรค ์

2. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
ประกาศของ
มหาวิทยาลยัฯ  

   ในการปิดท าการ
ช่ัวคราว เพื่อให้
บุคลากรท างาน 

    อยู่บ้านและห้าม
ไม่ให้เดินทาง  

1. เพื่อให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    ตนเองจากโรค 
    ระบาด 
2. เพื่อป้องกัน 
    ควบคุมการแพร ่
    ระบาดของโรค 
    ติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019  

      (โควิด-19) 
ภายในหน่วยงาน     

 

- 1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเองจาก 
   โรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) ภายใน

หน่วยงาน 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

1. ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
3. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 
 

- กระทรวง
สาธารณสุข 
ประกาศให้โรค
โควิด-19 เปน็
โรคตดิต่อ
อันตราย 
- ประกาศ  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ในช่วง
สถานการณ์
ระบาดของ 
โคโรนาไวรสั  
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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. มหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศปดิท า
การชั่วคราว
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยู่บ้าน
และห้ามไม่ให้
เดินทางออก
นอกท่ีพักโดย
ไม่จ าเป็น เพื่อ
ป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 

4. การจัดตาราง
เวรให้บุคลากร 
สลับวันมา
ท างาน ให้มา
ปฏิบัติงานตาม
ความจ าเป็น
เพื่อเว้นระยะ 
ห่างทางสังคม 

 
 

ออกนอกท่ีพัก  
โดยไม่จ าเป็น 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอล์

ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้า และหน้า
ประตลูิฟต์ ภายใน
อาคารท าการ 

4. รณรงค์ให้บุคลากร  
    ใช้เจลแอลกอฮอล์

ล้างมือและท า
ความสะอาด และ
สวมหน้ากาก
อนามัย 

5. จัดตารางเวรให้
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ผลัดเปลีย่นกัน มา
ปฏิบัติงานภายใน
อาคาร 15 เพื่อ
เว้นระยะห่างทาง
สังคม 
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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. มรีะบบการ
ลงทะเบียน
ท างานอยู่บ้าน 
Work@Home 

6. มีจุดคัดกรอง 
ตรวจวัด
อุณหภูมิ ผู้ผ่าน
ประตเูข้า-ออก
มหาวิทยาลยั 

7. ฉีดพ่นฆ่าเชือ้
โรคและท า
ความสะอาด
บริเวณภายใน
อาคาร 

8. การรณรงค์   
ให้สวมหน้ากาก
และใช้เจล 
แอลกอฮอล์  
ท าความสะอาด 

9. การงดกิจกรรม
การจัดอบรม 
ประชุม สมัมนา 
เพื่อหลีกเลี่ยง

6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้
มีตารางเวร
ปฏิบัติงานจาก    
ที่บ้านและผา่น
ระบบการ
ลงทะเบียนท างาน
อยู่บ้าน 
Work@Home 

7. ใหง้ดกิจกรรมการ
จัดอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อ
หลีกเลี่ยงการ
รวมตัวและการ
ชุมนุมของคน   
หมู่มาก โดยให ้

    ปรับเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมออนไลน์
แทน 

8. ให้มกีารจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การรวมตัวและ 
   การชุมนุมของ

คนหมู่มาก โดย
ให้ปรับเปลีย่น
เป็นกิจกรรม
ออนไลน์แทน 

10. การจัดอบรม
ออนไลน์ 
NSRU Online  

    ส าหรับ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

   นครสวรรค์ 
และบุคคล
ทั่วไป  

11. ปิดบริการ
ห้องสมุดตาม
ประกาศของ    

   มหาวิทยาลัยฯ 
และมาตรการ
ของรัฐบาล 

 

ราชภัฏนครสวรรค์ 
/บคุคลทั่วไป  

9. ใหป้ิดบริการ
ห้องสมุดตาม
ประกาศของ    

    มหาวิทยาลัยฯ 
และมาตรการ 
ของรัฐบาล 

10. ใหง้ดการจดัสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร ์

11. งดการให้บริการ
ห้องประชุม-
สัมมนา และ
ห้องปฏิบัติการ
เพื่อการจัดอบรม  

   ประชุม สัมมนา  
12. จัดท าฉากกั้น

ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กับผู้รับบริการเพื่อ
ควบคุมป้องกัน 
การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคไวรสั
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

12. การงดการจัด
สอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร ์

13. การงดให้ 
บริการห้อง
ประชุม-สัมมนา 

   และ
ห้องปฏิบัติการ
เพื่อการจัด
อบรม ประชุม 
สัมมนา  

14. การจัดท าฉาก
กั้นระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี   

   และผู้รับบริการ
เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา  

   2019 (โควิด-
19) 

 

โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) และ

จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการ 
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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 การควบคุม 
     และป้องกัน 
     การเกิดโรค 
     ระบาดของ 
     เชื้อไวรัส 
     โคโรนา  
     2019  
     (โควิด-19)  
           

1. ประกาศ 
มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ  

   ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด  
-19 ของจังหวัด
นครสวรรค์ และ
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏ
นครสวรรค ์

2. ประกาศ 
มาตรการในการ
เว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social 
distancing) ของ
รัฐบาล 

3. จัดให้มีจุดคดั
กรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ  

   ผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ศูนย์
วิทยบริการ 

1. ก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัติ
ตามประกาศ
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
ของจังหวัด
นครสวรรค์ และ
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏนครสวรรค ์

2. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ มาตรการ
ในการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social 
distancing) ของ
รัฐบาลให้บุคลากร
ได้รับทราบ 

3. จัดให้มีจุดบริการ 

1. เพือ่ป้องกัน 
    ควบคุมการแพร ่
    ระบาดของโรค 
    ติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019  
    (โควิด-19)  
   ภายในหน่วยงาน 
2. เพ่ือลดความ

เสี่ยงและลด
โอกาสการแพร่
ระบาดของโรค 
โควิด-19 จาก 

    ภายในหน่วยงาน 
 

- 1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเองจาก 
   โรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
    โรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019  
    (โควิด-19) ภายใน  
     หน่วยงาน 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

1. ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
3. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 
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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. จัดให้มีจุดคดั
กรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ  

    นักศึกษาผู้เข้า
สอบประกัน
คุณภาพ 

    ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลย ี

    สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5. การจัดให้
ผู้รับบริการ
ห้องสมุดและ
นักศึกษาผู้เข้า
สอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์นั่ง
โดยเว้นระยะห่าง
ทางสังคม  

 
 
 

    เจลแอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้า และหน้า
ประตลูิฟต์ ส าหรับ
บุคลากรและผู้มา
รับบริการ 

4. จัดใหม้ีจุดคดักรอง 
ตรวจวัดอุณหภมูิ 
ส าหรับผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด 
และนักศึกษา     
ผู้เข้ารับการสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
และผูม้าใช้บริการ
ในจุดต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

5. จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการภายใน
ห้องสมุด ตาม
มาตรการเว้น
ระยะห่างทาง
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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. การรณรงค์ให้
สวมหน้ากาก
อนามัยและใช้
เจล-แอลกอฮอล์
ท าความสะอาด 

7. การจัดท าฉากกั้น
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี   

    และผู้รับบริการ
เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของ
เชื้อโรคไวรัส    
โคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

8. การจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
บุคลากร
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏ 

   นครสวรรค์ และ
บุคคลภายนอก  

 
 

สังคม (Social 
distancing) 

6. จัดให้มีการจดัการ
สอบตามมาตรการ
ในการเว้นะยะห่าง 

    ทางสังคม (Social 
distancing) ใน
การการสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา  

 
7. ให้มกีารจัดอบรม

ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
นักศึกษา 
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏนครสวรรค์ 
/บคุคลภายนอก  

8. ยังคงให้มีฉากก้ัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กับผู้รับบริการเพื่อ
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9. ส่งเสรมิให้
อาจารย์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ 

   จัดการเรียน    
การสอนออนไลน์ 
และให้บุคลากร 
ใช้ระบบ e-
Office หรือ      

   ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ  

   e-Meeting ใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อเตรียมความ
ในการเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม โดยใหม้ี
การใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

   สม่ าเสมอ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ  
การท างาน 

 

ควบคุมป้องกัน 
การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคไวรสั
โคโรนา 2019  

   (โควิด-19) และ
จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการ 

9. ส่งเสรมิสนับสนุน  
ให้อาจารย์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ 

   จัดการเรียน    
การสอนออนไลน์ 
และส่งเสรมิให้
บุคลากรมีการใช้
ระบบออนไลน์ใน
การปฏิบัติงาน 
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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 การเตรียม  
ความพร้อม 

     ในการควบคุม
และป้องกัน 

     การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019  

     (โควิด-19) 
รอบ 2 

 

1. มีการเตรียม
ความพร้อมใน
การรองรับ  

    การระบาด  
รอบที่ 2 หากมี
ประกาศ 

    จากทาง
ราชการ โดยให้
ปฏิบัติตาม  

    มาตรการ    
การเว้น
ระยะห่าง   
ทางสังคม 

2. มรีะบบการ
ลงทะเบียน
ท างานอยู่บ้าน  

    Work@Home 
หรือ Work 
from home 
เพื่อรองรับ  
การท างานของ 

    บุคลากร
มหาวิทยาลยัฯ 

1. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
ประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติใน
การเฝา้ระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
ของทางราชการ
และมาตรการ 
การเว้นระยะห่าง   
ทางสังคม 

2. จัดให้มีระบบการ
ลงทะเบียนท างาน
อยู่บ้าน  

    Work@Home 
หรือ Work from  

    home เพื่อ
รองรับการท างาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัฯ ใน
กรณีที่มีประกาศ
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ปัจจัยความ

เสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ในกรณีที่ม ี
    ประกาศปิดท า

การชั่วคราว
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยู่บ้าน 
เพื่อป้องกัน 

    การแพร่
ระบาดของโรค
โควิด-19 

3. มีการเตรียม
ความพร้อมใน
การจัด 

    ตารางเวรให้
บุคลากร มา
ปฏิบัติงาน 

    ในหน้าท่ีตาม
ความจ าเป็น
เพื่อเว้น 

    ระยะห่างทาง
สังคม  

 
 
 

ปิดท าการช่ัวคราว
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยู่บ้าน 
เพื่อป้องกัน 

    การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 

3. จัดเตรยีมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
ออนไลน์เพื่อ 

    ให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
จากท่ีบ้านได้ ท้ัง
ในส่วนของการ
ให้บริการห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และ
ระบบการบริหาร
จัดการส านักงาน  
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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. มีระบบการ
ปฏิบัติงาน
ออนไลน์เพื่อ 

    ให้บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานจาก
ที่บ้านได้ ท้ังใน
ส่วนของการ
ให้บริการ
ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 
และส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
เพื่อไม่ให ้

    การปฏิบัติงาน
ราชการเกิด
ความเสยีหาย 
หรือส่งผล
กระทบต่อผูม้า 

    รับบริการ 
 
 

4. ก ากับให้บุคลากร 
ทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม (Social 
distancing) และ 
การปฏิบัตติาม
มาตรการ New 
normal ชีวิตวิถี
ใหม่ในภาวะ 
COVID-19 
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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.  มีการเตรยีม
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
ตามประกาศ 
มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค   
โควิด-19 ของ
จังหวัด
นครสวรรค์ 
และ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
นครสวรรค์ 
และมาตรการ
ของรัฐบาล 
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    แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2564 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ: การเกิดอัคคีภัย 
4.1 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.63 – 
30 ก.ย.64 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส านักงาน  
    ผู้อ านวยการ 
 

*ในส่วนของ 
ถังดับเพลิง
อุปกรณ์
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 

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 

     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 
    มอบหน้าท่ี 
    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 
 

อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
ซึ่งได้ประสาน
ขอความ
อนุเคราะห์กับ
ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ของ 
สนอ. เพื่อขอให้
ตรวจสอบ    
การท างาน 
ของอุปกรณ์
และระบบ
ดังกล่าวแล้ว 
เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ 
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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 

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

1. ตรวจสอบ 
   ความปลอดภัย 
   ในการเก็บ   
   หนังสือ 
   เอกสารสิ่งพิมพ์ 
   และป้องกัน 
   สิ่งของไวไฟ 
2. ระบบฉีดน้ า  
    ดับเพลิง  
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบ 
   สารเคมดีับเพลิง 
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.63 – 
30 ก.ย.64 

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 
 

*ในส่วนของ 
ถังดับเพลิง
อุปกรณ์
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
ซึ่งได้ประสาน
ขอความ
อนุเคราะห์กับ
ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ของ 
สนอ. เพื่อขอให้
ตรวจสอบ    
การท างาน 
ของอุปกรณ์
และระบบ
ดังกล่าวแล้ว 
เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ 
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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. 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 

4.3 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    
   ให้แกผู่้มาขอรับ 
   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 ิ
   ที่ชัดเจนให้บุคลากร 
   เมื่อเกิดอัคคีภัย 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

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  อยู่เย็น 

*ในส่วนของ 
ถังดับเพลิง
อุปกรณ์
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
ซึ่งได้ประสาน
ขอความ
อนุเคราะห์กับ
ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ของ 
สนอ. เพื่อขอให้
ตรวจสอบ    
การท างาน 
ของอุปกรณ์
และระบบ
ดังกล่าวแล้ว 
เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ 
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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 

4.4 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 
    ได้งา่ยภายใน 
    หน่วยงาน 
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.63 – 
30 ก.ย.64 

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 
 

*ในส่วนของ 
ถังดับเพลิง
อุปกรณ์
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
ซึ่งได้ประสาน
ขอความ
อนุเคราะห์กับ
ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ของ 
สนอ. เพื่อขอให้
ตรวจสอบ    
การท างาน 
ของอุปกรณ์
และระบบ
ดังกล่าวแล้ว 
เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ 
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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 

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. เพือ่ให้บุคลากร 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ 
    เรื่องการป้องกัน 
    อัคคีภัยและระงับ 
    เมื่อเกิดอัคคีภัย 

4.5 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) 

 
 
 
 

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 

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.63 – 
30 ก.ย.64 

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 
 

*ในส่วนของ 
ถังดับเพลิง
อุปกรณ์
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
ซึ่งได้ประสานขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ของ 
สนอ. เพือ่ขอให้
ตรวจสอบ    
การท างาน 
ของอุปกรณ์และ
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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. ระบบ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่
ใช้ไฟฟ้า 

7. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟ  

   ที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรู้

ด้านการ
ป้องกัน 

    บรรเทา และ
ระงับอัคคีภัย 

9.  ให้มีการ 
    ส ารวจและ 
    ทดสอบ 
    โครงสร้าง 
    ของอาคาร   
    และระบบ 
    สาธารณูปโภค 
    โดยผู้เชี่ยวชาญ 

    อย่างสม่ าเสมอ* 
4. มอบหมายหน้าท่ี 
    ความรับผิดชอบ 
    ให้นายวิทยา  
    สีระวัตร และ 
    นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
    ดูแลตรวจสอบ 
    สายไฟฟ้า อุปกรณ ์
    ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
    และตรวจสอบ 
    ระบบดับเพลิง 
    ร่วมกับฝ่ายไฟฟ้า  
    และฝ่ายอาคาร 
    สถานท่ีของ 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  
 
 
 

ระบบดังกลา่ว
แล้ว เพื่อให้มี
การตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ 
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ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  
                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จีรพรรณ  เทียนทอง) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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 
 

 
 

 
 

   
 



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

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

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ  (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.1 ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

 
 
 
 

1. ผลักดันใหม้ีการ
ประกาศใช้แนวนโยบาย
และแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
 

1. มีประกาศกฎ 
ระเบียบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (NSRU-Net)     
2. มีการเฝา้ระวังและ
บ ารุงรักษา ระบบ
คอมพิวเตอร์และ

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 

ผู้ใช้งานทราบและ
ตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภยัของ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศมากขึ้น 
 
 

1. การสร้างความ
มั่นคงปลอดภยัให้
ระบบสารสนเทศ
ภายใน
มหาวิทยาลยั  
ยังไม่ครอบคลุม
ความเสีย่งท่ีมีอยู ่

- 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย รวมถึงดูแล
ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ตาม 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีระบบ
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประกาศใช้
นโยบายความ
มั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ
ภายใน
มหาวิทยาลยัเดมิ
นั้นยังไม่มีความ
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 
5. นายวิทยา  
สีระวตัร 
6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
7. นายวรวิช  
คุม้ปาน 
8. นายศุภณัฐ 
คล่องใจ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดให้มีการปรับปรุง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายให้มี
ความทันสมัยและมีความ
มั่นคงปลอดภยัอยู่เสมอ
และได้รับการสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
3. จัดให้มีหน่วยงาน

สนับสนุนในการดูแล 
และบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอุณหภูมิห้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย 

     
 

 
 

ด าเนินการทบทวนสิทธิ
การเข้าถึง นโยบายการ
ใช้งานเครือข่ายและค่า
การปรับแต่งระบบ
รักษาความปลอดภัย
เครือข่ายเป็นประจ า 
 
 
 
 
 
มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอุณหภูมิห้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายของเจ้าหน้าท่ี
ระบบเครือข่ายประจ า
สัปดาห ์
 
 
 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั มีความ
มั่นคงปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบส ารองไฟฟ้า
และระบบควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายได้รับการ
ดูแล บ ารุงรักษาและ
สามารถท างานได้เป็น
ปกติ 
 
 
 

ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายยังไม่มี
ความทันสมัยและ
ความมั่นคง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ระบบ
ส ารองไฟฟ้าบาง
จุดมีความผิดปกติ
จ าเป็นต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญใน
การแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงาน
สนับสนุน
ภายนอก 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดท าแผนและแนว
ทางการดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
5. จัดท าแผนและหา

แนวทางการเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ

 
 
 

  
 

มีการเฝ้าระวังและ
บ ารุงรักษา ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมถึงดูแล
ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ตาม 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีระบบ
เครือข่าย 
 
 
 
การเฝา้ระวังและ
บ ารุงรักษา ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมถึงดูแล
ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ตาม 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีระบบ
เครือข่าย 
การแก้ไขอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตาม
แผนและแนว
ทางการดูแล
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
มแีผนและหา
แนวทางการเตรียม
ความพร้อมกรณี
ฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจาก
สถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนและภัย
พิบัติ 
 
 
 

ไม่มีแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน
จากสถานการณ์
ความไม่แน่นอน
และภยัพิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
อุปกรณ์ป้องกัน/
ส ารองไฟฟ้าเดิม
ช ารุดเสยีหายเพิ่ม
มากขึ้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

1.2 ระบบไฟฟ้าของ   
     มหาวิทยาลัย    
     ไม่เสถียรส่งผล 
     ให้อุปกรณ์   
     ระบบเครือข่าย 
     ช ารุดเสียหาย 

 
 
 
 
 

1. จัดหาระบบแจ้ง
เตือนกรณีเกิดเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

2. จัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
เพิ่มเตมิและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เดิมในจุดติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

3. จัดให้มีหน่วยงาน
สนับสนุนในการ
ฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาภายหลังการ
เกิดเหต ุ

 
 

 

เดิมที่ช ารุดเสยีหายให้
สามารถท างานได้ปกต ิ
 
 
 
 
 
 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

มอีุปกรณ์ป้องกัน/
ส ารองไฟฟ้าเพียงพอ 
กับจุดติดตั้งอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย
และท างานได้ปกต ิ
 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 
5. นายวิทยา  
สีระวตัร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
7. นายวรวิช  
คุ้มปาน 
8. นายศุภณัฐ 
คล่องใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ชื่อผู้รายงาน ...............................................................................  
                                          (นายภูริพัศ  เหมือนทอง)   

                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ      
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
 

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

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ) 

2.1 การ 
ควบคุมการ    
เข้าใช้บริการ        
ศูนย์วิทยบริการ 

 
 

1. ก าหนดให้ผู้ใช้บริการที่จะเข้า
ใช้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ 
ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ 
ซึ่งการยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตน
โดยวิธีการดังนี้ คือ 

1. ผู้ใช้บริการที่เป็น 
นักศึกษา หรือบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
สามารถยืนยันตัวตนได้
ตามวิธีดังต่อไปนี ้

 
ด าเนินการ

แล้ว 
 
 
 

สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้าใช้ 
ของผู้ใช้บริการได ้
 
 
 

มีผู้ใช้บริการ
บางส่วนท่ีไม่
สามารถยืนยัน
ตัวตนก่อนเข้าใช้
บริการได้เนื่องจาก 
ไม่ได้น าบัตร

นักศึกษา 
1.กรณีไม่ได้น าบัตร
ประจ าตัวมาให้
สแกน QR Code 
แล้วใส่ NSRU 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย. 64 

1.รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย

 
 
 
 
 
 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้บัตรประจ าตัวนักศึกษา
หรือบัตรประจ าตัวบุคลากรที่มี
แถบรหัสบาร์โคด้ 
- ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเลตท่ีมี QR Code ที่
สร้างให้โดยเข้าเว็บไซต์ 
https://developers.nsru.ac. 
th/qrnow  

- ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ใช้บัตรประจ าตัวอื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให้ 
2. ตรวจสอบระบบกล้องวงจร
ปิด ให้ท างานเป็นปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ใช้บัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือบัตร
ประจ าตัวบุคลากร ที่มี
แถบรหัสบาร์โคด้/ RFID 
ที่ออกให้โดย
มหาวิทยาลยั สแกนท่ี
เครื่องอ่านบาร์โค้ด/
RFID ที่ประตูทางเข้า
ศูนย์วิทยบริการ 
   - ใช้อุปกรณ์ mobile 
ต่างๆ ท่ีสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บ
เล็ต เข้าเว็บไซต์  
https://developers.n
sru.ac.th/qrnow และ
ท าการกรอกข้อมูล 
NSRUAccount เพื่อ
สร้าง QR Code แล้ว
น ามาใช้สแกน ท่ีเครื่อง
อ่าน QR Code ที่ประตู
ทางเข้าศูนย์วิทยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าตัวมา หรือ
ไม่ได้พก
โทรศัพท์มือถือมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Account ของ
มหาวิทยาลยั 
2. กรณีไม่ได้พก
โทรศัพท์มือถือมา 
ให้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ของเพื่อน หรือ ให้
จนท.ตรวจสอบ
ข้อมูลนักศึกษาผ่าน
ระบบALIST ของ
ห้องสมุดก่อนเข้าใช้
บริการ 
 
บุคคลภายนอก 
ถ้าไม่ได้น าบัตร
ประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรทีส่ามารถ
แสดงตัวตนได้ ไม่
สามารถเข้าใช้
บริการหอสมุดได้  
 
 
 
 

บริการฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ 
2.นายสุภรัตน์           
กรุดฉ่ า 
3. น.ส.ภคมน  
เด่นประเสริฐ 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานบรเิวณประตู
ทางเข้า เพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล วัน เวลา 
การเข้าใช้บริการ 
   - แสดงบัตรประจ าตัว
อื่นๆ ที่ทางราชการออก
ให้ โดยให้เจ้าหนา้ที่ท่ี
ปฏิบัติงานประตูทางเข้า
ตรวจสอบบตัร กับ
ผู้ใช้บริการ ต้องตรงกัน 
และท าการเขียนข้อมูล
ของผู้ใช้บริการลงใน
สมุดบันทึกการเข้าใช้
งานและให้ผู้ใช้บริการลง
บันทึกช่ือเพื่อยืนยัน
ข้อมูล 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

2.2 การติดตาม 

ทวงถามการคืน

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่งทรัพยากร ใน
ระบบ Alist โดยแยกหมวดหมู่
ตามคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั โดยมี นายสภุรตัน์ 
กรุดฉ่ า เป็นผู้ตรวจสอบ    
2. ก าหนดให้ นางสาวปรียพัศ 
พัฒนะสุธาดล สรุปรายชื่อผู้ที่
ค้างค่าปรับ/คา้งส่งทรัพยากร  
ในระบบ Alist โดยแยก
หมวดหมูต่ามคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั ส่งรอง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
(ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)  
และผู้อ านวยการส านักฯ     
เพื่อท าการตรวจสอบตามล าดับ 
 
 
 
 

2. บุคคลภายนอก 
สามารถยืนยันตัวตนได้
ตามวิธีดังต่อไปนี ้
   - แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานบรเิวณประตู
ทางเข้า เพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล วัน เวลา 
การเข้าใช้บริการลงใน
โปรแกรมอ่านข้อมูลบตัร
ประจ าตัวประชาชน 
  - แสดงบัตรประจ าตัว
อื่นๆ ที่ทางราชการออก
ให้โดยให้เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานบรเิวณประตู
ทางเข้าท าการตรวจสอบ
บัตรกับผู้ใช้บริการต้อง
ตรงกัน และท าการเขียน
ข้อมูลของผู้ใช้บริการลง
ในสมุดบันทึกการเข้าใช้
งานและให้ผู้ใช้บริการลง
บันทึกช่ือเพื่อยืนยัน
ข้อมูล 

 
ด าเนินการ

แล้ว 
 

 สามารถตรวจสอบ
รายชื่อผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร ในระบบ 
Alist ของ
ผู้ใช้บริการได ้

ผู้ใช้บริการบาง
ท่านไม่มาติดต่อ
งานบริการยืม-คืน
หลังจากแจ้ง
ค่าปรับ 
 

รณรงค์ให้
ผู้ใช้บริการตดิตั้ง 
Line Official 
Account ของส านัก
วิทยบริการ เพื่อไว้
ตรวจสอบข้อมลูการ
ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รอง

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ 
(ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. น.ส.ปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4.นายสุภรัตน์             
กรุดฉ่ า 

 
 

แจ้งให้
ผู้บริหารทราบ
กรณีมีปญัหา
เกิดขึ้น 
 



-11- 
 

ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการติดตาม ทวงถาม
ทรัพยากรสารสนเทศโดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ 
4. จัดส่งรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ  ท่ีคัดออกไปยัง
คณะ/ส านัก/ศูนย์ หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อติดตามทวงถาม 
5. มีการเสนอเรื่องต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อด าเนินการ
ติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
ออกตามระเบียบทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 

3. ให้นายสุภรตัน์      
กรุดฉ่ า ตรวจสอบการ
ท างานของระบบกล้อง
วงจรปิดภายในศูนย์ 
วิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 
5 ครั้งต่อสัปดาห ์
ติดตามทวงถามการขอ
คืนทรัพยากรของผู้เข้า
ใช้บริการทีค่้างค่าปรับ/
ค้างส่งทรัพยากร 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

2.3 การจัดเก็บ 
เงินรายได ้
เกี่ยวกับค่าปรับ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ   
กรณีคืน 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ เกิน 
ก าหนด 

1. มีการจัดท าสมุดควบคุมเงิน
รายได้จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนยว์ิทยบริการ  
2. ก าหนดให้น าเงินส่งฝ่าย
การเงินมหาวิทยาลัย  ก่อน 
15.00 น. ของทุกวัน 
3. น าเสนอสมดุควบคุมเงิน
รายได้จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดแก่รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ  (ฝ่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อ
ตรวจสอบและก ากับดูแลการ
เก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน 
4. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์  
อินทรวิเศษ เป็นผู้จดัเก็บข้อมลู
เงินค่าปรับฯ และบันทึกข้อมูล
เลขท่ีใบเสร็จจากการเงิน
หลังจากน าส่งเงินค่าปรับฯ ให้
ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย
เพื่อน าฝากเข้าบญัชีเงินฝาก

ตรวจสอบการจัด
การเงินค่าปรับทีเ่กิน
ก าหนดส่งทรัพยากร
สารสนเทศ ที่ส่งฝา่ย
การเงินมหาวิทยาลัย  
ก่อน 15.00 น. ของ    
ทุกวัน 

 
ด าเนินการ

แล้ว 
 

สามารถตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินในแต่

ละวันได ้

กรณีที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง ท าให้ไม่
สามารถส่งเงิน
ค่าปรับที่การเงิน
ของมหาวิทยาลัย
ได้  

ให้เจ้าหน้าที่ส่งเงิน
ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รอง

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ 
(ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. น.ส.ปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. น.ส.รุ่งรัตน์     
    อินทรวิเศษ 

ส่งเงินตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
และไม่มี
ปัญหา
อุปสรรค 
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ปัจจัยความ
เสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ถอน-คืน ของศูนย์วิทยบริการ 
เรียบร้อยแล้ว 
5. มอบให้ นางสาวปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดลจัดท าสรุปรายงาน
รายรับและยอดจ านวนเงินน า
ฝาก จากค่าปรบัการคืน
ทรัพยากรเกินก าหนด เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 
 

              ชื่อผู้รายงาน ...............................................................................  
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)  

                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 

3.1 การเฝ้าระวัง 
     การระบาด 
     ของเชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019  
     (โควิด-19)  

1. มีประกาศ มาตรการ 
และการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019     
(โควิด-19) ของ

1. แจ้งให้บุคลากร 
   ทุกคนปฏิบัติตาม

ประกาศ มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ  

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากรปฏิบตัิ  
   ตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 

1. กระทรวง
สาธารณสุข 
ประกาศให้โรค  
โควิด-19 เป็น

1. แจ้งให้
บุคลากร 
ทุกคนปฏิบัติ
ตามประกาศ 
มาตรการ 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
ผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้อ านวยการ 

 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์  

2. มีประกาศ มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ ในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของจังหวัดนครสวรรค์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และมาตรการของรัฐบาล 

3. ประชาสมัพันธ์ รณรงค์ให้
ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
และท าความสะอาด  

    ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสั 

    โคโรนา 2019  
    (โควิด-19) ของ

จังหวัดนครสวรรค์
และมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครดั 

2. ประชาสัมพันธใ์ห้
บุคลากรใช้เจล-
แอลกอฮอลล์้างมือ
ท าความสะอาด 
และสวมหน้ากาก
อนามัย 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอล์

ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้า และหน้า
ประตลูิฟต์ ภายใน
อาคารท าการ 

   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 
3. ให้บุคลากร  

ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการ
เว้นระยะห่าง
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 
และปฏิบตัิตาม
มาตรการ New 
normal ชีวิต
วิถีใหม่ในภาวะ 
COVID-19 

 

โรคตดิต่อ
อันตราย 

2. รัฐบาลยังคงให้
มีประกาศ ให้
ปฏิบัติตาม
มาตรการ
ป้องกันโรคเพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
โควิด-19  

3. สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 

แนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019   
(โควิด-19) โดย
เคร่งครดั 
2.ให้บุคลากร  
ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการ 
เว้นระยะห่าง
ทางสังคม
(Social 
distancing)  

ส านักวิทย
บริการฯ 
2.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
3. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรฯ 

4. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

5. หัวหน้า
ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากร 
ทุกคน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

3.2 การแพร่ 
     ระบาดของ 
     เชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019 
     (โควิด-19)  
 
 

1. มาตรการ แนวทางปฏิบตัิ 
และประกาศ ค าสั่ง ใน
การเฝา้ระวัง ป้องกัน 
และควบคมุโรคโควิด-19 
ของจังหวัดนครสวรรค์ 
และมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค ์

2. ประกาศมาตรการในการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 

3. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ
ปิดท าการช่ัวคราวเพื่อให้
บุคลากรท างานอยู่บ้าน
และห้ามไม่ใหเ้ดินทาง
ออกนอกท่ีพักโดย       
ไม่จ าเป็น เพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
 
 

1. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัติตามประกาศ
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของ
จังหวัดนครสวรรค์ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏนครสวรรค ์

2. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัต ิ

    ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ  

   ในการปิดท าการ
ช่ัวคราว เพื่อให้
บุคลากรท างาน 

    อยู่บ้านและห้าม
ไม่ให้เดินทางออก

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 

1. กระทรวง
สาธารณสุข 
ประกาศให้โรค  
โควิด-19 เป็น
โรคตดิต่อ
อันตราย 

2. รัฐบาลยังคงให้
มีประกาศ ให้
ปฏิบัติตาม
มาตรการ
ป้องกันโรคเพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
โควิด-19  

3. สถานการณ์
การระบาดของ
โรคได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมใน
สถานท่ี  ต่าง ๆ 
เพื่อควบคุม
ป้องกันโรคตาม
มาตรการ 
ในการเว้น
ระยะห่าง 
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
ผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทย
บริการฯ 
2.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
3. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรฯ 

4. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

5. หัวหน้า
ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากร 
ทุกคน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

4. การจัดตารางเวรให้
บุคลากร สลับวันมา
ท างาน ให้มาปฏิบัติงาน
ตามความจ าเป็นเพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคม 

5. มีระบบการลงทะเบียน
ท างานอยู่บ้าน 
Work@Home 

6. มีจุดคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ ผู้ผ่านประตู 
เข้า-ออกมหาวิทยาลัย 

7. ฉีดพ่นฆ่าเชือ้โรคและท า
ความสะอาดบรเิวณ
ภายในอาคาร 

8. การรณรงค์ให้สวม
หน้ากากและใช้เจล 
แอลกอฮอล์ท าความ
สะอาด 

9. การงดกิจกรรมการจดั
อบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อหลีกเลี่ยงการรวม 

   ตัวและ 

นอกท่ีพัก  โดยไม่
จ าเป็น 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอล์

ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้าส านักฯ 
และหน้าประตลูิฟต์ 
ควบคู่กับ
มหาวิทยาลยัที่จัด
ใหม้ีจุด คัดกรอง 
ตรวจวัดอุณหภมูิ ผู้
ผ่านประตูเข้า-ออก
มหาวิทยาลยั 

4. รณรงค์ให้บุคลากร  
    ใช้เจลแอลกอฮอล์

ล้างมือและท า
ความสะอาด และ
สวมหน้ากาก
อนามัย 

5. จัดตารางเวรให้
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

   การชุมนุมของคนหมู่มาก 
โดยให้ปรับเปลีย่นเป็น
กิจกรรมออนไลน์แทน 

10. การจัดอบรมออนไลน์ 
NSRU Online  

    ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

   นครสวรรค์ และ
บุคคลภายนอก  

11. ปิดบริการห้องสมดุตาม
ประกาศของ    

   มหาวิทยาลัยฯ และ
มาตรการของรัฐบาล 

12. การงดการจัดสอบ
ประกันคณุภาพดา้น
คอมพิวเตอร ์

13. การงดให้ บริการห้อง
ประชุม-สมัมนา 

   และห้องปฏิบัติการเพื่อ
การจัดอบรม ประชุม 
สัมมนา  

ผลัดเปลีย่นกัน มา
ปฏิบัติงานภายใน
อาคาร 15 เพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคม 

6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้มี
ตารางเวร
ปฏิบัติงานจาก    
ที่บ้านและผา่น
ระบบการ
ลงทะเบียนท างาน
อยูบ่้าน 
Work@Home 

7. ใหง้ดกิจกรรม  
การจัดอบรม 
ประชุม สมัมนา 
เพื่อหลีกเลี่ยง   
การรวมตัวและ  
การชุมนุมของคน
หมู่มาก โดยให ้

   ปรับเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมออนไลน ์

   แทน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

14. การจัดท าฉากกั้น
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี   

   และผู้รับบริการเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคไวรสัโคโรนา  

   2019 (โควิด-19) 

8. ให้มกีารจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏนครสวรรค์ 
/บคุคลภายนอก  

9. ใหป้ิดบริการ
ห้องสมุดตาม
ประกาศของ    

    มหาวิทยาลัยฯ 
และมาตรการ ของ
รัฐบาล 

10. ใหง้ดการจดัสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร ์

11. งดการให้บริการ
ห้องประชุม-
สัมมนา และ
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
การจัดอบรม  

   ประชุม สัมมนา  
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

12. จัดท าฉากกั้น
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กับผู้รับบริการเพื่อ
ควบคุมป้องกัน 
การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคไวรสั 
โคโรนา 2019  

   (โควิด-19) และ
จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการ 

13. แจ้งให้บุคลากร 
ทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
(Social 
distancing) และ 
การปฏิบัตติาม
มาตรการ New 
normal ชีวิตวิถี
ใหม่ในภาวะ 
COVID-19 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

3.3 การควบคุม 
     และป้องกัน 
     การเกิดโรค 
     ระบาดของ 
     เชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019  
     (โควิด-19)  
 
 
 
 

1. ประกาศ มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติในการ  
เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุม โรคโควิด-19 ของ
จังหวัดนครสวรรค์ และ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

2. ประกาศ มาตรการในการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) ของ
รัฐบาล 

3. มีจุดคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ ผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และนักศึกษา  
ผู้เข้าสอบประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร ์

4. การจัดให้ผูร้ับบริการ
ห้องสมุดและนักศึกษา   
ผู้เข้าสอบประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์นั่งโดย
เว้นระยะห่างทางสังคม  

1. ก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
ประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติใน
การเฝา้ระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของ
จังหวัดนครสวรรค์ 
และตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค ์

2. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอล์

ส าหรับล้างมือและ
บริเวณประตู
ทางเข้าส านักฯ 
และหน้าประตลูิฟต์ 
ส าหรับบคุลากร
และผูม้ารับบริการ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 

1. กระทรวง
สาธารณสุข 
ประกาศให้โรค  
โควิด-19 เป็น
โรคตดิต่ออันตราย 
2. รัฐบาลยังคงให้
มีประกาศ ให้
ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
โรคเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  
3. สถานการณ์
การระบาดของ
โรคได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมใน
สถานท่ี  ต่าง ๆ 
เพื่อควบคุม
ป้องกันโรคตาม
มาตรการ 
ในการเว้น
ระยะห่าง 
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
ผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทย
บริการฯ 
2.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
3. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรฯ 

4. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

5. หัวหน้า
ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากร 
ทุกคน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

5. การรณรงค์ให้สวม
หน้ากากอนามัยและใช้
เจล-แอลกอฮอล์ท าความ
สะอาด 

6. การจัดท าฉากกั้นระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและผูร้ับบริการ
เพื่อป้องกันการแพร่ 

   กระจายของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

7. การจัดอบรมออนไลน์ 
NSRU Online  

   ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

   นครสวรรค์ และ
บุคคลภายนอก  

8. ส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัด      
การเรยีนการสอน
ออนไลน์ และให้บคุลากร
ใช้ระบบ e-Office หรือ      

   ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  

3. ในระยะแรกที่ยังไม่
มีการคลายล็อคให้
ปิดบริการห้องสมุด
ตามประกาศของ    

    มหาวิทยาลัยฯ 
และมาตรการของ
รัฐบาล และจัดใหม้ี
ระบบการยืมหรือ
จองหนังสือ
ออนไลน์ผ่านระบบ 
โดยให้มารับ
หนังสือหรือ
ทรัพยากรที่ยืมได้
กับเจ้าหน้าที่ท่ีมา
ปฏิบัติงานตาม
ตารางเวรที่อาคาร 
15 ช้ัน 1 

4. เตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัตติาม
มาตรการผ่อนปรน
ของรัฐบาล และ
เมื่อมหาวิทยาลัย   
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

   e-Meeting ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเว้น 

   ระยะห่างทางสังคม  

เปิดภาคเรียนใหม้ี
การจัดการเรยีน
การสอนภายใน
มหาวิทยาลยัจึงมี
ประกาศให้เปดิ 
บริการห้องสมุด 
จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการภายใน
ห้องสมุด ตาม
มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
(Social 
distancing) 

5. เปิดให้บริการสอบ
ประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา โดย
จัดให้มีการจัดการ
สอบตามมาตรการ
ในการเว้นะยะห่าง 

    ทางสังคม (Social 
distancing) 



-24- 
 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

6. จัดใหม้ีจุดคดักรอง 
ตรวจวัดอุณหภมูิ 
ส าหรับผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด 
และนักศึกษาผู้เข้า
รับการสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ และ 
ผู้มาใช้บริการในจดุ
ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

7. ก ากับดูแลให้
ผู้ใช้บริการ 

    ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการ  

    และส่วนบริการ 
อื่น ๆ ของส านัก
วิทยบริการฯ ใน
การจัดกิจกรรม
อบรม/ประชุม/ 
สัมมนา ปฏิบัติตาม
มาตรการ แนวทาง
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

ปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด-
19  

8. ให้มกีารจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ 
/บคุคลภายนอก  

9. ยังคงให้มีฉากก้ัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กับผู้รับบริการเพื่อ
ควบคุมป้องกัน  
การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคไวรสั  
โคโรนา 2019  

   (โควิด-19) และ
จัดแบ่งโซนพ้ืนท่ี
ให้บริการ 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

3.4 การเตรียม  
ความพร้อม 

     ในการควบคุม
และป้องกัน 

     การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019  

     (โควิด-19)  
     รอบ 2 หรือ

ระลอกใหม ่
 
 
 
 

1. มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับ การระบาด 
รอบที่ 2 หรือระลอกใหม่
หากมีประกาศจากทาง
ราชการ โดยให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 

2. มรีะบบการลงทะเบียน
ท างานอยู่บ้าน  

    Work@Home หรือ 
Work from home เพื่อ
รองรับ  การท างานของ 

    บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
ในกรณีที่มีประกาศปิดท า
การชั่วคราวเพื่อให้
บุคลากรท างานอยู่บ้าน 
เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 

3. มีการเตรียมความพร้อม
ในการจัดตารางเวรให้
บุคลากร มาปฏิบัติงาน 

1. แจ้งให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
ประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติใน
การเฝา้ระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของ
ทางราชการและ
มาตรการ การเว้น
ระยะห่าง   ทาง
สังคม 

2. จัดให้มีระบบการ
ลงทะเบียนท างาน
อยู่บ้าน  

    Work@Home 
หรือ Work from  

    home เพื่อรองรับ
การท างานของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยัฯ ใน

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากร 
   ปฏิบัติตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 

1. กระทรวง
สาธารณสุข 
ประกาศให้โรค  
โควิด-19 เป็น
โรคตดิต่ออันตราย 
2. รัฐบาลยังคงให้
มีประกาศ ให้
ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
โรคเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  
3. สถานการณ์
การระบาดของ
โรคได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมใน
สถานท่ี  ต่าง ๆ 
เพื่อควบคุม
ป้องกันโรคตาม
มาตรการ 
ในการเว้น
ระยะห่าง 
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
ผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทย
บริการฯ 
2.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
3. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรฯ 

4. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

5. หัวหน้า
ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากร 
ทุกคน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

    ในหน้าท่ีตามความ
จ าเป็นเพื่อเว้น 

    ระยะห่างทางสังคม  
4. มีระบบการปฏิบัติงาน

ออนไลน์เพื่อ 
    ให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานจากท่ีบ้านได้ 
ทั้งในส่วนของการ
ให้บริการห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย และส านักงาน
ผู้อ านวยการ เพื่อไม่ให ้

    การปฏิบัติงานราชการ
เกิดความเสียหาย หรือ
ส่งผลกระทบต่อผู้มา 

    รับบริการ 
5.  มีการเตรยีมความพร้อม

ในการปฏิบัติงานตาม
ประกาศ มาตรการ 
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค   โควิด-19 

กรณีที่มีประกาศ
ปิดท าการช่ัวคราว
เพื่อให้บุคลากร
ท างานอยู่บ้าน เพื่อ
ป้องกัน 

    การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 

3. จัดเตรยีมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานออนไลน์
เพื่อ 

    ให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
จากท่ีบ้านได้ ท้ังใน
ส่วนของการ
ให้บริการห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และ
ระบบการบริหาร
จัดการส านักงาน  

4. ก ากับให้บุคลากร 
ทุกคนปฏิบัติตาม
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ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  
                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จีรพรรณ  เทียนทอง) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

ของจังหวัดนครสวรรค์ 
และมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ และ
มาตรการของรัฐบาล 

 

มาตรการเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม (Social 
distancing) และ 
การปฏิบัตติาม
มาตรการ New 
normal ชีวิตวิถี
ใหม่ในภาวะ 
COVID-19 

 

  
     
 

 
 
 

  

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ        
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน            
เป้าประสงค์ 1 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล           
เป้าประสงค์ที่ 1 :  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ: การเกิดอัคคีภัย 

4.1 มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้า และบางส่วน
เปิดใช้ 

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ
ความร้อน (Smoke & Heat 
detector) 
2. ระบบฉีดน้ าดบัเพลิง  
3. ถังดับเพลิงแบบมือถือ 

1. จัดให้มีคณะท างาน
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 
 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 

1. ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี ส านักงาน

1. จัดท าแผนผัง 
ป้ายบอกทางหนี
ไฟและจดัท าสื่อ
ให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 

 

RM3_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

งานตลอด 24 
ช่ัวโมง 

4. ตรวจสอบสารเคมี
ดับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณเตือน         
เพลิงไหม ้
6. มีป้ายบอกช้ันและป้าย           
บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
7. มสีื่อให้ความรูด้้านการ
ป้องกันบรรเทา และระงับ
อัคคีภัย 
8. ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 
9. ให้มีการส ารวจและ
ทดสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบ สาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ า
ทุกป ี
 
 
 
 

2. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. มอบหมายหน้าที ่
ความรับผิดชอบ 
ให้มีผู้ดูแลตรวจสอบ 
เครื่องมืออุปกรณ ์
ที่ใช้ไฟฟ้าและ 
ระบบดับเพลิงใน 
แต่ละอาคารที่อยู ่
ในการดูแลของ 
ส านักวิทยบริการฯ  
ร่วมกับฝ่ายอาคาร 
สถานท่ี (สนอ.)  
ดังนี ้
 นายพิเชษฐ  อยู่เย็น  
 (อาคารหอสมดุ) 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอกทาง
หนีไฟครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
4. มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบดับเพลิง 
อย่างสม่ าเสมอ  

อธิการบดี (สนอ.) 
เพื่อใหต้รวจสอบ
ถังดับเพลิง และ
สารเคมีดับเพลิง 
ให้มีความพร้อมใน
การท างาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง สารเคมี
และถงัดับเพลิง
ตลอดจนระบบ
ดับเพลิงต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

2. ติดต่อ
ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดอบรม
เตรียม 
ความพร้อมใน
การปฏิบัตติน
ให้แก่บุคลากร 
เมื่อประสบเหตุ
อัคคีภัย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา 
อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  
อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  
สีระวตัร 
7. นายวรวิช  
คุ้มปาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

 นายวิทยา สีระวตัร 
 (อาคาร 15) 
 นายวรวิช  คุ้มปาน 
(อาคาร11ย่านมัทรี) 
4. มอบหมายให้
นางสาวสณุิสา  
อ่อนฉ่ า จัดท าป้าย
บอกช้ัน ป้ายบอกทาง
หนีไป และจัดท าสื่อ
แนะน าท่ีชัดเจน   
5. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
6. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

4.2 ห้องสมุดมี
หนังสือ และ
ทรัพยากรสื่อ
สิ่งพิมพ์ จ านวนมาก
ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
ง่าย 
 
 

1. ตรวจสอบความปลอดภัย 
ในการเก็บและป้องกัน
สิ่งของไวไฟ 
2. ระบบฉีดน้ าดบัเพลิง  
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบสารเคมี
ดับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณเตือน 
เพลิงไหม ้
6. มีป้ายบอกช้ันและป้าย
บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
7. มีสื่อให้ความรูด้้านการ
ป้องกันบรรเทา และระงับ
อัคคีภัย 
8. ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 
9. ให้มีการส ารวจและ
ทดสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบสาธารณูปโภค 
โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ า
ทุกป ี

1. จัดกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อจัดเก็บหนังสือ
สิ่งพิมพ์และสิ่งของให้
ปลอดภัย และน าวสัดุ
ติดไฟง่ายออกจาก  
จุดเสีย่ง 
2. จัดให้มีคณะท างาน 
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. มอบหมายหน้าท่ี
และความรับผดิชอบ 
ใหน้ายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอกทาง
หนีไฟครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
4. มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบดับเพลิง 
อย่างสม่ าเสมอ  

1. ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี (สนอ.) 
เพื่อใหต้รวจสอบ
ถังดับเพลิง และ
สารเคมีดับเพลิง 
ให้มีความพร้อมใน
การท างาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง สารเคมี
และถงัดับเพลิง
ตลอดจนระบบ
ดับเพลิงต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

1. จัดท าสื่อให้
ความรู้ด้าน
อัคคีภัย 
2. ติดต่อ
ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดอบรม
เตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติตนให้แก่
บุคลากรเมื่อ

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
2. หัวหน้า
ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา 
อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  
อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  
สีระวตัร 
7. นายวรวิช  
คุ้มปาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า และระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
(สนอ.) 
5. จัดท าป้ายบอกช้ัน 
ป้ายบอกทางหนีไฟ 
และจัดท าสื่อแนะน าที่
ชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
 
 
 
 
 

ประสบเหตุ
อัคคีภัย 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

4.3 มีห้องประชุมที่
ให้บริการแก่
บุคคลภายนอก มา
ใช้บริการในการจัด
อบรม ประชุม 
สัมมนา งานสังสรรค์ 
และกิจกรรมอื่น ๆ 
 

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ
ความร้อน (Smoke & Heat 
Detector) 
2. ระบบฉีดน้ าดบัเพลิง  
3. ถังดับเพลิง 
4. ตรวจสอบสารเคมี
ดับเพลิง 
5. ระบบสญัญาณเตือน 
เพลิงไหม ้
6. มีป้ายบอกช้ันและป้าย
บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
7. มีสื่อให้ความรูด้้านการ
ป้องกัน 
บรรเทา และระงับอัคคีภัย 
8. ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  
9. ให้มีการส ารวจและ
ทดสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบสาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ า
ทุกป ี

1. มีการแจ้ง
ข้อก าหนดในการใช้
ห้องประชุม อบรม 
สัมมนาและจดั
กิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ 
ผู้มาขอรับบริการที่
ชัดเจน  
2. จัดให้มีคณะท างาน 
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. มอบหมายหน้าท่ี
และความรับผดิชอบ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอกทาง
หนีไฟครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
4. มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบดับเพลิง 
อย่างสม่ าเสมอ  

1. ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี (สนอ.) 
เพื่อใหต้รวจสอบ
ถังดับเพลิง และ
สารเคมีดับเพลิง 
ให้มีความพร้อมใน
การท างาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง สารเคมี
และถงัดับเพลิง
ตลอดจนระบบ
ดับเพลิงต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

1. จัดท าแผนผัง 
ป้ายบอกทางหนี
ไฟและจดัท าสื่อ
ให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย 
2. ติดต่อ
ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดอบรม
เตรียม 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  
 
ผู้รับผิดชอบ 
1.รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา 
อ่อนฉ่ า 
5. นาง         
อัญชลีพร               
แก้ววงษา 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

 ให้ นางอัญชลีพร              
แก้ววงษา เป็นผู้
ควบคุม ก ากับ ดูแล
การใช้ห้องประชุม แก่
บุคคลภายนอก  
5. มอบหมายให้
นางสาวสณุิสา  
อ่อนฉ่ า จัดท าปา้ย
บอกช้ัน ป้ายบอกทาง
หนีไป และจัดท าสื่อ
แนะน าท่ีชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
 
 
 
 

ความพร้อมใน
การปฏิบัตติน
ให้แก่บุคลากร 
เมื่อประสบเหตุ
อัคคีภัย 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

4.4 ส านักงานใช้
วัสดุประเภท
กระดาษจ านวนมาก
ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
ได้ง่าย 
 

1. ตรวจสอบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บกระดาษและ
ป้องกันสิ่งของไวไฟในที่
ท างาน 
2. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ
ความร้อน (Smoke & Heat 
Detector) 
3. ระบบฉีดน้ าดบัเพลิง  
4. ถังดับเพลิง 
5. ตรวจสอบสารเคมี
ดับเพลิง 
6. ระบบสญัญาณเตือน 
เพลิงไหม ้
7. มีป้ายบอกช้ันและป้าย
บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรูด้้านการ
ป้องกัน บรรเทา และระงับ
อัคคีภัย 
9. ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  

1. จัดกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อจัดเก็บกระดาษ 
สิ่งของ เครื่องใช้ใน
ส านักงานให้เป็น
ระเบียบและน าวัสดุ
ติดไฟง่ายออกจากจดุ
เสี่ยง เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย  
2. ให้บุคลากรร่วมกัน
ศึกษาความปลอดภัย
จากอัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. มอบหมายหน้าท่ี
และความรับผดิชอบ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอกทาง
หนีไฟครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
4. มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบดับเพลิง 
อย่างสม่ าเสมอ  

1. ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี (สนอ.) 
เพื่อใหต้รวจสอบ
ถังดับเพลิง และ
สารเคมีดับเพลิง 
ให้มีความพร้อมใน
การท างาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง สารเคมี
และถงัดับเพลิง
ตลอดจนระบบ
ดับเพลิงต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

1. จัดท าแผนผัง 
ป้ายบอกทางหนี
ไฟและจดัท าสื่อ
ให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย 
2. ติดต่อ
ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดอบรม
เตรียมความ
พร้อมในการ

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  
 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
2. หัวหน้า
ส านักงาน  
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา 
อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  
อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  
สีระวตัร 
7. นายวรวิช  
คุ้มปาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

10. ให้มีการส ารวจและ
ทดสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบ สาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ า
ทุกป ี
 

ใหห้ัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ เป็น 
ผู้ประสานและ
ตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
(สนอ.) 
5. มอบหมายให้ 
นางสาวสณุิสา  
อ่อนฉ่ า จัดท าป้าย
บอกช้ัน ป้ายบอกทาง
หนีไป และจัดท าสื่อ
แนะน าท่ีชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
7. จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
 

ปฏิบัติตนให้แก่
บุคลากร 
เมื่อประสบเหตุ
อัคคีภัย 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

3.5 สายไฟฟ้า 
เก่า ช ารุด และ 
เสี่ยงต่อการกัด 
แทะของหนูหรือ 
สัตว์อื่น ๆ 
 

1. ตรวจสอบสายไฟ  
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า  
3. ระบบป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 
4. ระบบฉีดน้ าดบัเพลิง  
5. ถังดับเพลิง 
6. ตรวจสอบสารเคมี
ดับเพลิง 
7. มีป้ายบอกช้ันและป้าย
บอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
8. มีสื่อให้ความรูด้้านการ
ป้องกันบรรเทา และระงับ
อัคคีภัย 
9. ให้มีการส ารวจและ
ทดสอบโครงสร้างอาคาร 
และระบบสาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ า
ทุกป ี

1. ท าการตรวจสอบ 
สายไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 
2. ให้คณะท างาน
ร่วมกันศึกษา 
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. มอบหมายหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 
ให้นายวิทยา  
สีระวตัร และ 
นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
ดูแลตรวจสอบ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอกทาง
หนีไฟครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
4. มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบดับเพลิง 
อย่างสม่ าเสมอ  

1. ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์
กับฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี (สนอ.) 
เพื่อใหต้รวจสอบ
ถังดับเพลิง และ
สารเคมีดับเพลิง 
ให้มีความพร้อมใน
การท างาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ยังไม่ไดร้ับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง สารเคมี
และถงัดับเพลิง
ตลอดจนระบบ
ดับเพลิงต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

1. จัดท าแผนผัง 
ป้ายบอกทางหนี
ไฟและจดัท าสื่อ
ให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย 
2. ติดต่อ
ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือและ
ระบบดับเพลิง 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดอบรม
เตรียมความ
พร้อมในการ

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  
 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รอง
ผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 
2. หัวหน้า
ส านักงาน  
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.
กุลณฏัฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. น.ส.สณุิสา 
อ่อนฉ่ า 
5. นายพิเชษฐ  
อยู่เย็น 
6. นายวิทยา  
สีระวตัร 
7. นายวรวิช  
คุ้มปาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

สายไฟฟ้า อุปกรณ ์
ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
และตรวจสอบ 
ระบบดับเพลิง 
ร่วมกับฝ่ายไฟฟ้า  
และฝา่ยอาคาร 
สถานท่ี ของ สนอ. 
5. มอบหมายให้
นางสาวสณุิสา  
อ่อนฉ่ า จัดท าป้าย
บอกช้ัน ป้ายบอกทาง
หนีไป และจัดท าสื่อ
แนะน าท่ีชัดเจน   
6. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตนให้แก่
บุคลากร 
เมื่อประสบเหตุ
อัคคีภัย 
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ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  
                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จีรพรรณ  เทียนทอง) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
ความเสี่ยงและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา 
อุปสรรค 

7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
               

  
 
 
 
 

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



 

 
 
 

 
 
  

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2564 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2564 

 
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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
    

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรสารสนเทศ  (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.1 ความมั่นคง

ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

1.ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.1 น าร่างประกาศ
แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศร่วม
ประชุมกับงานนิติการ
เพื่อด าเนินการ
ปรับแต่งให้ถูกต้องและ
มีความเหมาะสม 

1.1 มปีระกาศ
และ
แนวนโยบาย
เป็นลายลักษณ์
อักษร และมี
การประกาศ 

   ใช้งาน 
 
 

ผู้ใช้งาน
รับทราบถึง
ประกาศ
แนวนโยบาย
และแนว
ปฏิบัติในการ
รักษาความ
มั่นคง
ปลอดภัยด้าน

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการปรบัแก้ไข 
ร่างประกาศแนวนโยบายและปฏบิัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเพื่อพิจารณาและด าเนนิการ
ปรับแต่งให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64  

 

1. รอง
ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

RM4_NSRU 



-2- 
 

  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ปรับปรุงร่าง
แนวนโยบายและ   
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศเพื่อส่ง
ให้ส านักงาน
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณา 

 
 
 
 
2.1 ด าเนินการต่อสัญญา

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย 
(Network Firewall) 

2.2 ด าเนินการต่อสัญญา
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายแกน
หลัก (Core Switch) 

2.3 ด าเนินการต่อสัญญา
การบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 มีระบบรักษา

ความปลอดภัย
เครือข่าย
ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบ
ความผิดปกติ
จากการใช้งาน
เครือข่ายและ
ป้องภัยคุกคาม
จากภายนอกได ้

2.2 มีระบบ
เครือข่ายแกน

สารสนเทศ
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิ
เพื่อใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายใน
มหาวิทยาลยั
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
 
 
2.1 ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่าย
สามารถ
ตรวจสอบ
ความผิดปกติ
จากการใช้
งานเครือข่าย
และป้องภัย
คุกคามจาก
ภายนอก

ผลการด าเนินงานจึงยังไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
- ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัฯ มี
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่
ทันสมัย สามารถตรวจสอบความผดิปกติ
จากการใช้งานเครือข่ายและป้องภยั
คุกคามจากภายนอกได้ และไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทหีากมีเหตฉุุกเฉิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,839,029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 
5. นายวิทยา  
สีระวตัร 
6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
7. นายวรวิช คุ้ม
ปาน 
8. นายศุภณัฐ 
คล่องใจ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

2.4 ทบทวนสิทธิการ
เข้าถึง นโยบายการใช้
งานเครือข่ายและค่า
การปรับแต่งระบบ
รักษาความปลอดภัย
เครือข่ายเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักท่ีมีความ
มั่นคงพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

2.3 ปริมาณการ 
    เกิดความ

ผิดปกตจิาก
ช่องโหว่ของ
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
เครือข่ายลดลง
หรือสามารถ
ควบคุมได ้

2.4 ปริมาณการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย
ลดน้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้

 
 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 ระบบ
ส ารองไฟฟ้า
และระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบ
เครือข่าย
ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.3 มกีาร
ด าเนินงาน
ตามนโยบาย
การใช้งาน
เครือข่ายที่มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

 ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มีความ
มั่งคงปลอดภัยจากการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

1.2 ระบบไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัย   
ไม่เสถียรส่งผล 
ให้อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารดุ
เสียหาย 
 
 
 

2. ระบบไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลยั ไม่
เสถียรส่งผลให้
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารดุ
เสียหาย 

2.1 ด าเนินการต่อสัญญา
การบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอุณหภูมิห้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

1.1 ปริมาณการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย
ลดน้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.1 ระบบ
ส ารองไฟฟ้า
และระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบ
เครือข่าย
ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
มีการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอุณหภูมิห้องปฏิบตักิาร
ระบบเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ  
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัฯ มีความพร้อมใช้งานตลอด 
24 ชม. 

492,200 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2564 

 
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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  

 

   

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ) 

2.1 การ 
ควบคุมการ
เข้าใช้บริการ  
ศูนย์วิทย 
บริการ 
 
 

2.1 การควบคุมการ
เข้าใช้บริการ  

      ศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์
โดยท าป้ายการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทย
บริการ วิธีในการ
ยืนยันตัวตนก่อนเข้า
ใช้บริการ ซึ่ง

1. ผู้ใช้บริการที่เป็น 
นักศึกษา หรือบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
สามารถยืนยันตัวตนได้
ตามวิธีดังต่อไปนี ้
- ใช้บัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือบัตร

สามารถ
ตรวจสอบข้อมลู
ผู้เข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ
ได ้
 

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 

- ก าหนดให้ผู้ใช้บริการที่เป็น
นักศึกษา บุคลากรภายใน หรือ
บุคคลภายนอก ที่จะเข้าใช้บริการที่ศูนย์
วิทยบริการ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ  

- 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64  

 
 
 
 
 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรฯ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
 
 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถยืนยันตัวตน
โดยวิธีการดังนี้ คือ 
- ใช้บัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือบัตร
ประจ าตัวบุคลากรที่
มีแถบรหัสบาร์โค้ด 
- ใช้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเลตที่มี QR 
Code ที่สรา้งให ้
โดยเข้าเว็บไซต์ 
https://develope
rs.nsru.ac.th/ 
qrnow  
- ใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- ใช้บัตรประจ าตัว
อื่น ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้ 
2. มีการตรวจสอบ
ระบบกล้องวงจรปดิ 
ให้ท างานเป็นปกต ิ
 
 
 
 

ประจ าตัวบุคลากร ที่มี
แถบรหัสบาร์โคด้/ RFID 
ที่ออกให้โดย
มหาวิทยาลยั สแกนท่ี
เครื่องอ่านบาร์โค้ด/
RFID ที่ประตูทางเข้า
ศูนย์วิทยบริการ 
- ใช้อุปกรณ์ mobile 
ต่างๆ ท่ีสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น 
โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนหรือ  
แท็บเล็ต เข้าเว็บไซต์ 
https://developers. 
nsru.ac.th/qrnow 
และท าการกรอกข้อมูล 
NSRUAccount เพื่อ
สร้าง QR Code แล้ว
น ามาใช้สแกน ท่ีเครื่อง
อ่าน QR Code ที่ประตู
ทางเข้าศูนย์วิทยบริการ 
- แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที ่
ที่ปฏิบัติงานบริเวณ
ประตูทางเข้า เพื่อท า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดหน้าท่ีให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ  

- สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการภายหลังได ้

- ตรวจสอบการท างานของระบบ
กล้องวงจรปิดภายในศูนย์วิทยบรกิารไม่
น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า   
4. นางสาวภคมน  
เด่นประเสริฐ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมูล วัน 
เวลา การเข้าใช้บริการ 
- แสดงบัตรประจ าตัว
อื่น ๆ ที่ทางราชการออก
ให้ โดยให้เจ้าหนา้ที่ท่ี
ปฏิบัติงานประตูทางเข้า
ตรวจสอบบตัร กับ
ผู้ใช้บริการ ต้องตรงกัน 
และท าการเขียนข้อมูล
ของผู้ใช้บริการลงใน
สมุดบันทึกการเข้าใช้
งานและให้ผู้ใช้บริการ 
ลงบันทึกช่ือเพื่อยืนยัน
ข้อมูล 
2. บคุคลภายนอก 
สามารถยืนยันตัวตนได้
ตามวิธีดังต่อไปนี ้
- แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานบรเิวณประตู
ทางเข้า เพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล วัน เวลา 
การเข้าใช้บริการลงใน
โปรแกรมอ่านข้อมูลบตัร
ประจ าตัวประชาชน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แสดงบัตรประจ าตัว
อื่น ๆ ที่ทางราชการออก
ให้โดยให้เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานบรเิวณประตู
ทางเข้าท าการตรวจสอบ
บัตรกับผู้ใช้บริการต้อง
ตรงกัน และท าการเขียน
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
ลงในสมุดบันทึกการเข้า  
ใช้งานและให้ผู้ใช้บริการ
ลงบันทึกช่ือเพื่อยืนยัน
ข้อมูล 
3. ให้นายสุภรตัน์    
กรุดฉ่ า ตรวจสอบการ
ท างานของระบบกล้อง
วงจรปิดภายในศูนย์ 
วิทยบริการไม่น้อยกว่า 
5 ครั้งต่อสัปดาห ์
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

2.2 การ
ติดตามทวง
ถามการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การติดตามทวง
การคืนทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการตดิตั้ง
Line Official 
Account ของส านัก
วิทยบริการ เพื่อไว้
ตรวจสอบข้อมลูการ
ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง 
2. ประชาสัมพันธ์/
ให้ค าแนะน าการ
ตรวจสอบข้อมลูการ
ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ ผ่าน
เคาน์เตอร์บริการ 
ช้ัน 1 หรือผ่านเพจ
ส านักวิทยบริการ
หรือศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่
ค้างค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร ในระบบ 
Alist โดยแยกหมวดหมู่
ตามคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั โดยม ี
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
เป็นผู้ตรวจสอบ    
2. ก าหนดให้นางสาว
ปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล 
สรุปรายชื่อผู้ที่ค้าง
ค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร ในระบบ 
Alist โดยแยกหมวดหมู่
ตามคณะ/ส านัก/ศูนย์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั ส่งรอง
ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการฯ  (ฝา่ย
ทรัพยากรสารสนเทศ) 
และผู้อ านวยการส านักฯ 
เพื่อท าการตรวจสอบ
ตามล าดับ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการติดตาม 

จ านวนรายชื่อผู้
ที่ค้างค่าปรับ/
ค้างส่ง
ทรัพยากร ใน
ระบบ Alist 
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของเป้าหมาย :  บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
มีการตดิตามทวงถามการขอคืนทรัพยากร
ของผู้เข้าใช้บริการทีค่้างค่าปรับ/คา้งส่ง
ทรัพยากร  
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
-  จ านวนผู้ใช้บริการติดตั้ง Line Official 
Account ของส านักวิทยบริการ เพื่อไว้
ตรวจสอบข้อมลูการยืม – คืน ทรพัยากร
สารสนเทศได้ด้วยตนเองมีเพิ่มขึ้น 
- จ านวนครั้งในการช าระค่าปรับทีเ่กิน
ก าหนดส่งลดลง ดังนี ้
 ในปี   2562 จ านวน 3,814 ครั้ง 
         2563 จ านวน 2,625 ครั้ง 
         2564 จ านวน 1,132 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
ฯ (ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4.นายสุภรัตน์              
   กรุดฉ่ า 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวงถามทรัพยากร
สารสนเทศโดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการฯ 
4. จัดส่งรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศ   
ที่คัดออกไปยังคณะ/
ส านัก/ศูนย์ หน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อติดตาม   
ทวงถาม 
5. มีการเสนอเรื่องต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ด าเนินการติดตาม
ทรัพยากรสารสนเทศ
ออกตามระเบียบ 
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

2.3 การ
จัดเก็บเงิน
รายได้
เก ่ียวกับ
ค่าปรับ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
เกินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับค่าปรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ  
กรณสี่งคืนทรัพยากร
สารสนเทศ  
เกินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวปฏิบตัิ
และวางแผนการจัด
การเงินค่าปรับ
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีส่งคืน
เกินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดท าสมุด
ควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เกินก าหนดของ 
ศูนย์วิทยบริการ  
2. ก าหนดให้น าเงินส่ง
ฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลยั ก่อนเวลา 
15.00 น. ของทุกวัน 
3.น าเสนอสมุดควบคมุ
เงินรายได้จากค่าปรับ
การคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนด
แก่รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ  
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) เพื่อ
ตรวจสอบและก ากับ
ดูแลการเก็บเงินรายได้
ทุก ๆ สิ้นเดือน 
4. มอบหมายให้ 
นางสาวรุ่งรัตน์   
อินทรวิเศษ เป็น 
ผู้จัดเก็บข้อมูลเงิน
ค่าปรับฯ และบันทึก

สามารถ
ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน
ในแต่ละวันได ้
 
 
 

ผลของเป้าหมาย :  บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
จัดท าสมดุควบคุมเงินรายได้จากคา่ปรับ
การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนด
ของศูนย์วิทยบริการ 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
1. มีการจัดท าสมุดควบคุมเงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนยว์ิทยบริการ  
2. มีใบเสร็จจากการเงินของมหาวทิยาลัย
ที่สามารถตรวจสอบได้เป็นรายวัน 
3. มีการน าเสนอสรุปค่าปรับงานบริการ
ยืม-คืนประจ าเดือนและ เงินฝากถอนคืน
ในแต่ละเดือนของศูนย์วิทยบริการเสนอ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการฯแตล่ะเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64  

 
 
 
 
 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
ฯ (ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ  
 พัฒนะสุธาดล 

4. นางสาวรุ่งรัตน์    
    อินทรวิเศษ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเลขท่ีใบเสรจ็จาก
การเงินหลังจากน าส่งเงิน
ค่าปรับฯ ใหฝ้่ายการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อน าฝากเข้าบญัชีเงิน
ฝากถอน-คืน ของศูนย์
วิทยบริการ เรียบร้อย
แล้ว 
5. มอบให้ นางสาว
ปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล
จัดท าสรุปรายงาน
รายรับและยอดจ านวน
เงินน าฝาก จากค่าปรับ
การคืนทรัพยากรเกิน
ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ ทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2564 

 
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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

ด้านที่ 3  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ: การเกดิอัคคีภัย 
ความเสี่ยงด้าน
ปัจจัยภายนอก
ที่มากระทบ 
 
 
 

3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์
ทางคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ไฟฟ้า และ
บางส่วนเปิดใช้
งานตลอด 24 
ช่ัวโมง 

1. จัดให้มีคณะท างาน
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 

2. ประสานกับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ส านักงาน
อธิการบดีเพื่อขอให้
ตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อเกดิ
อัคคีภัยในแตล่ะ
หน่วยงาน 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟครบ
ทุกช้ัน 

ไม่มีการสญูเสีย
ของทรัพยากร 
 

ผลของเป้าหมาย  :   บรรลุ   
1. มีผู้รับผิดชอบในการตดิต่อประสาน

เมื่อเกิดอัคคภีัยในแตล่ะหน่วยงาน 
2. มีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ             

ครบทุกช้ัน 
3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดอคัคีภัย 
4. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และระบบดับเพลิงอย่างสม่ าเสมอ 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64  

 

1.รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
ฝ่ายบรหิาร 

2.หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3.นางสาวกุลณฏัฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

4.นางสาวสุณสิา  
อ่อนฉ่ า 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

และระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

3. มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้
นายวิทยา สีระวัตร 
เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า และระบบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ี 

4. มอบหมายให้ นางสาว
สณุสิา อ่อนฉ่ า จัดท า
ป้ายบอกช้ัน ป้ายบอก
ทางหนีไฟ และจัดท า
สื่อแนะน าที่ชัดเจน   

5. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

6. มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพ 
หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตตินเมื่อ
ประสบเหตุอัคคภีัย  

3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

4. มีการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
ระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

ผลของการด าเนินงาน 
1. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้

งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบ
ดับเพลิงท่ี อยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

2. บุคลากรได้รับการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิตนให้แก่บุคลากร
เมื่อประสบเหตุอัคคีภยั 

ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
คือ  
1. มีการจัดท าแผนผังป้ายบอกทาง    

หนไีฟ จุดรวมพล และจัดท าสื่อให้
ความรู้ด้านอัคคีภัย 

2. มีการติดต่อประสาน ฝา่ยอาคาร
สถานท่ีฯ ส านักงานอธิการบดี เพือ่
ขอให้ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์เครื่องมือและระบบดับเพลิง
ที่อยู่ในความรับผดิชอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

3. บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 
มากกว่า 98% ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เพือ่
เตรียมความพร้อมในการปฏบิัติตน
เมื่อประสบเหตุอัคคีภยั  

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

5.นายวิทยา สีระวตัร 
6.นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

 3.2 ห้องสมุดมีหนังสือ 
และทรัพยากรสื่อ
สิ่งพิมพ์ จ านวน
มากที่อาจเป็น
เชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัย
ได้ง่าย 

 

1. จัดกิจกรรมการจดัเก็บ
หนังสือสิ่งพิมพ์และ
สิ่งของให้ปลอดภัย 
และน าวัสดุตดิไฟง่าย
ออกจากจุดเสีย่ง 

2. จัดให้มีคณะท างาน 
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 

3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
ส านักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 

   และระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

4. มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้ 
นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า และระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ี (สนอ.) 

 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยใน
แต่ละหน่วยงาน 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟครบ
ทุกช้ัน 

3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

4. มีการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
ระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

ไม่มีการสญูเสีย
ของทรัพยากร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

5. จัดท าป้ายบอกช้ัน  
   ป้ายบอกทางหนีไฟ 

และจัดท าสื่อแนะน า  
ที่ชัดเจน   

6. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

7. มีการจัดอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพ 
หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตตินเมื่อ
ประสบเหตุอัคคภีัย 

 3.3 มีห้องประชุม       
ทีใ่ห้บริการแก่
บุคคลภายนอก   
มาใช้บริการในการ
จัดอบรม ประชุม 
สัมมนา สังสรรค์ 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

 

1. มีการแจ้งข้อก าหนด 
ในการใช้ห้องประชุม 
อบรม สัมมนาและ  
จัดกิจกรรมอื่น ๆ 
ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ
ที่ชัดเจน  

2. จัดให้มีคณะท างาน 
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยใน
แต่ละหน่วยงาน 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟ   
ครบทุกช้ัน 

ไม่มีการสญูเสีย
ของทรัพยากร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

3. ประสานกับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ส านักงาน
อธิการบดีเพื่อขอให้
ตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

4. มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบใหน้าง
อัญชลีพร แก้ววงษา 
เป็นผู้ควบคมุ ก ากับ 
ดูแลการใช้ห้องประชุม 
แก่บุคคลภายนอก  

5. มอบหมายให้ นางสาว
สณุสิา อ่อนฉ่ า จัดท า
ป้ายบอกช้ัน ป้ายบอก
ทางหนีไป และจดัท า
สื่อแนะน าที่ชัดเจน   

6. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

7. มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพ 
หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ

3. มีแนวปฏิบัติ  
ที่ชัดเจนเมื่อ
เกิดอัคคีภัย 

4. มีการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
ระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตตินเมื่อ
ประสบเหตุอัคคภีัย  

 3.4 ส านักงานใช้วัสดุ
ประเภทกระดาษ
จ านวนมากที่อาจ
เป็นเชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
ได้ง่าย 

 

1. จัดเก็บกระดาษ 
สิ่งของ เครื่องใช้ใน
ส านักงานให้เป็น
ระเบียบและน าวัสดตุิด
ไฟง่ายออกจากจุดเสี่ยง 
เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัย  

2. ให้บุคลากรร่วมกัน
ศึกษาความปลอดภัย
จากอัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน 

3. ประสานกับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ส านักงาน
อธิการบดีเพื่อขอให้
ตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

4. มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ เป็น     
ผู้ประสานและ

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยใน
แต่ละหน่วยงาน 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟครบ
ทุกช้ัน 

3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

4. มีการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
ระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

ไม่มีการสญูเสีย
ของทรัพยากร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

ตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
(สนอ.) 

5. มอบหมายให้ นางสาว
สณุสิา อ่อนฉ่ า จัดท า
ป้ายบอกช้ัน ป้ายบอก
ทางหนีไป และจดัท า
สื่อแนะน าที่ชัดเจน   

6. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

7. มีการจัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพ 
หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตตินเมื่อ
ประสบเหตุอัคคภีัย 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

 3.5 สายไฟฟ้าเก่า 
ช ารุด และเสี่ยงต่อ
การกัดแทะของหนู
หรือสัตว์อ่ืน ๆ 

 

1. ท าการตรวจสอบ
สายไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

2. ให้คณะท างานร่วมกัน
ศึกษา ตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย
ภายในหน่วยงาน 

3. ประสานกับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ ส านักงาน
อธิการบดีเพื่อขอให้
ตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่ าเสมอ 

4. มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้
นายวิทยา สีระวัตร
และนายพิเชษฐ      
อยู่เย็น เป็นผูดู้แล 
ตรวจสอบสายไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
ปลอดภัยและ
ตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
(สนอ.) 

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อ
ประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยใน
แต่ละหน่วยงาน 

2. มีป้ายบอกช้ัน
และป้ายบอก
ทางหนีไฟครบ
ทุกช้ัน 

3. มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

4. มีการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
ระบบดับเพลิง 

   อย่างสม่ าเสมอ 

ไม่มีการสญูเสีย
ของทรัพยากร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

5. มอบหมายให้ นางสาว
สณุสิา อ่อนฉ่ า จัดท า
ป้ายบอกช้ัน ป้ายบอก
ทางหนีไป และจดัท า
สื่อแนะน าที่ชัดเจน   

6. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

7. มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพ 
หนีไฟ แก่บุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตตินเมื่อ
ประสบเหตุอัคคภีัย 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
 

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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข  
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปจัจัยภายนอกที่มากระทบ: การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 
ความเสี่ยงด้าน
ปัจจัยภายนอก
ที่มากระทบ 
 

4.1 การเฝ้าระวัง    
การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  

 

1. แจ้งให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามประกาศ 
มาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ของ
จังหวัดนครสวรรค์และ

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากรปฏิบตัิ  
   ตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  

ไม่พบผู้ป่วย
ด้วยโรค   
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา     
2019  
(โควิด-19) 
จากภายใน
หน่วยงาน 
 

ผลของเป้าหมาย :  บรรลุ   
1. มีมาตรการและแนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน

ให้บุคลากรปฏิบัตติามในการป้องกัน
ตนเองจากโรคระบาดที่สอดคล้องกับ
มาตรการ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ 

2. จัดตารางเวรให้เจ้าหนา้ที่บุคลากร
ผลัดเปลีย่นกัน มาปฏิบตัิงานภายใน
อาคาร 15 และอาคารบรรณราช

- 1 ต.ค. 
63- 
30 ก.ย. 
64  

 

1.ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
2.รองผู้อ านวยการฯ 
   ฝ่ายบริหาร 
3. รองผู้อ านวยการฯ 
   ฝ่ายทรัพยากรฯ 
4. รองผู้อ านวยการฯ 
    ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 
5. หัวหน้าส านักงาน 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

มหาวิทยาลยัโดย
เคร่งครดั 

2. ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรใช้เจล
แอลกอฮอลล์้างมือท า
ความสะอาด และสวม
หน้ากากอนามัย 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอลส์ าหรับ

ล้างมือและบริเวณ
ประตูทางเข้า และหน้า
ประตลูิฟต์ ภายใน
อาคารท าการ 

 

   (โควิด-19) 
ภายในหน่วยงาน 

3. ให้บุคลากร  
ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการ
เว้นระยะห่าง
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 
และปฏิบตัิตาม
มาตรการ New 
normal ชีวิต
วิถีใหม่ในภาวะ 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครินทร์ (อาคาร 8, 12) เพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคม และมีเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักวิทยบริการฯ (ย่านมทัรี) 
เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการและ
สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการ 

3. มีระบบการลงทะเบียนท างานอยู่บ้าน 
Work@Home  

4. ให้บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามา
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
นอกเหนือจากตารางเวร จัดท าบันทึก
ขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานและ
กรอกข้อมูลในแบบประเมินคดักรอง 

    ผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบตัิงานเพื่อความ
ปลอดภัยในการมาปฏิบัติงาน 

5. ไม่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
ผลของการด าเนินงาน 
1. บุคลากรทุกคนปฏิบตัิตามประกาศ 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย
เคร่งครดั 

2. มีระบบการลงทะเบียนท างานอยู่บ้าน 
Work@Home 

 

    ผู้อ านวยการ 
6. บุคลากรทุกคน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีการปิดบริการห้องสมุด โดยให้ท า
การยืมออนไลน์แทน เพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing)  

4. ให้งดสอบประกันคณุภาพการศกึษา 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และ
มาตรการของรัฐบาล และจดัให้มกีาร
สอบออนไลนเ์พื่อเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing)  

5. มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU  
Online ส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ /
บุคคลภายนอก  

6. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับ
ล้างมือและบริเวณประตูทางเข้า และ
หน้าประตูลิฟต์ ภายในอาคารท าการ 

7. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
ผู้รับบริการเพื่อควบคมุป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และจัดแบ่งโซน
พื้นที่ให้บริการ 

8. มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอณุหภูมผิู้เข้า
ใช้บริการห้องสมุด และผู้เข้าสอบ
ประกันคณุภาพดา้นคอมพิวเตอร ์
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

 4.2 การแพร่ระบาด 
     ของเชื้อไวรัส 
     โคโรนา 2019 
     (โควิด-19)  
 

1. แจ้งให้บุคลากรปฏิบตัิ
ตามประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด-
19) ของจังหวัด
นครสวรรค์ และ
ประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

2. แจ้งให้บุคลากรปฏิบตั ิ
    ตามประกาศ

มหาวิทยาลยัฯ  
   ในการปิดท าการ

ช่ัวคราว เพื่อให้
บุคลากรท างาน 

    อยู่บ้านและห้ามไม่ให้
เดินทางออกนอกท่ีพัก  
โดยไม่จ าเป็น 

3. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอลส์ าหรับ

ล้างมือและบริเวณ
ประตูทางเข้าส านักฯ 
และหน้าประตลูิฟต์ 
ควบคู่กับมหาวิทยาลัย

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากรปฏิบตัิ  
   ตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 
3. ให้บุคลากร  

ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการ
เว้นระยะห่าง
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 
และปฏิบตัิตาม
มาตรการ New 
normal ชีวิต
วิถีใหม่ในภาวะ 
COVID-19 

 

ไม่พบผู้ป่วย
ด้วยโรค   
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา     
2019  
(โควิด-19) 
จากภายใน
หน่วยงาน 
 

9. ไม่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  
คือ  
1. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ

ผู้รับบริการเพื่อควบคมุป้องกัน 
   การแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส   

โคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่ง
โซนพื้นท่ีให้บริการ 

2. สามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ 
โดยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) และปฏิบัติตาม
มาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่
ในภาวะ COVID-19 

3. มีระบบการคัดกรองส าหรับบุคลากร 
และมีจดุคัดกรอง ตรวจวัดอณุหภมูิ       
ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และผู้เข้า
สอบประกันคณุภาพด้านคอมพิวเตอร์
และตามสมควรแต่กรณีที่มีผูเ้ข้าใช้
บริการห้องประชุม/ห้องปฏิบตัิการ
จ านวนมาก  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

ที่จัดใหม้ีจุด คดักรอง 
ตรวจวัดอุณหภมูิ ผูผ้่าน
ประตเูข้า-ออก
มหาวิทยาลยั 

4. รณรงค์ให้บุคลากร  
    ใช้เจลแอลกอฮอล์ลา้ง

มือและท าความสะอาด 
และสวมหน้ากาก
อนามัย 

5. จัดตารางเวรให้
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ผลัดเปลีย่นกัน มา
ปฏิบัติงานภายใน
อาคาร 15 เพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคม 

6. ให้บุคลากรที่ไม่ได้มี
ตารางเวรปฏิบัติงาน
จากท่ีบ้านและผ่าน
ระบบการลงทะเบียน
ท างานอยู่บ้าน 
Work@Home  

7. ใหง้ดกิจกรรม การจัด
อบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อหลีกเลี่ยง การ
รวมตัวและ  การชุมนุม
ของคนหมู่มาก โดยให ้
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

   ปรับเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมออนไลน์แทน 

8. ให้มกีารจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ /
บุคคลภายนอก  

9. ใหป้ิดบริการห้องสมุด
ตามประกาศของ    

    มหาวิทยาลัยฯ และ
มาตรการ ของรัฐบาล 

10. ใหง้ดการจัดสอบ
ประกันคณุภาพดา้น
คอมพิวเตอร ์

11. งดการให้บริการห้อง
ประชุม-สมัมนา และ
ห้องปฏิบัติการเพื่อ 
การจัดอบรม ประชุม 

     สัมมนา  
12. จัดท าฉากกั้นระหว่าง 

เจ้าหน้าท่ีกับ
ผู้รับบริการเพื่อควบคมุ
ป้องกันการแพร่ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

กระจายของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา 2019  

    (โควิด-19) และจัดแบ่ง 
โซนพื้นท่ีให้บริการ 

13. แจ้งให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 
และ การปฏิบัตติาม
มาตรการ New 
normal ชีวิตวิถีใหม่ 
ในภาวะ COVID-19 

 
 4.3 การควบคุมและ

ป้องกันการเกิด
โรคระบาดของ 

     เชื้อไวรัสโคโรนา  
     2019 (โควิด-19)  
           

1. ก ากับดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามประกาศ
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ของ
จังหวัดนครสวรรค์ และ
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

 
 

1. มีแนวทางปฏิบัต ิ
   ที่ชัดเจนให้   
   บุคลากรปฏิบตัิ  
   ตามในการ 
   ป้องกันตนเอง 
   จากโรคระบาด 
2. ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
   โรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรนา 2019  
   (โควิด-19) 

ภายในหน่วยงาน 
 

ไม่พบผู้ป่วย
ด้วยโรค   
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา     
2019  
(โควิด-19) 
จากภายใน
หน่วยงาน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

2. จัดให้มีจุดบริการ 
    เจลแอลกอฮอลส์ าหรับ

ล้างมือและบริเวณ
ประตูทางเข้าส านักฯ 
และหน้าประตลูิฟต์ 
ส าหรับบคุลากรและ   
ผู้มารบับริการ 

3. ในระยะแรกที่ยังไม่มี
การคลายล็อคใหป้ดิ
บริการห้องสมุดตาม
ประกาศของ    

    มหาวิทยาลัยฯ และ
มาตรการของรัฐบาล 
และจัดใหม้ีระบบการ
ยืมหรือจองหนังสือ
ออนไลน์ผ่านระบบ 
โดยให้มารับหนังสือ
หรือทรัพยากรที่ยมืได้
กับเจ้าหน้าที่ท่ีมา
ปฏิบัติงานตามตาราง
เวรที่อาคาร 15 และ
อาคารบรรณราช
นครินทร์ (อาคาร 
8,12) และมีเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักวิทย
บริการฯ (ย่านมัทรี) 

3. ให้บุคลากร  
ทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการ
เว้นระยะห่าง
ทางสังคม 
(Social 
distancing) 
และปฏิบตัิตาม
มาตรการ New 
normal ชีวิต
วิถีใหม่ในภาวะ 
COVID-19 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ให้บรกิารและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในเวลา
ราชการ 

4. เตรียมความพร้อม 
   ในการปฏิบัติตาม

มาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาล และเมื่อ
มหาวิทยาลยัเปิดภาค
เรียนให้มีการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลยัจึงมี
ประกาศให้เปดิบริการ
ห้องสมุด จัดแบ่งโซน
พื้นที่ให้บริการภายใน
ห้องสมุดตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 

5. เปิดให้บริการสอบ
ประกันคณุภาพดา้น
คอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา โดยจัดใหม้ี
การจัดการสอบตาม
มาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

6. จัดใหม้ีจุดคดักรอง 
ตรวจวัดอุณหภมูิ 
ส าหรับผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และนักศึกษา
ผู้เข้ารับการสอบ
ประกันคณุภาพดา้น
คอมพิวเตอร์ และผูม้า
ใช้บริการในจุดต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 

7. ก ากับดูแลให้ผู้ใช้บริการ 
    ห้องประชุม 

ห้องปฏิบัติการ  
    และส่วนบริการอื่น ๆ 

ของส านักวิทยบริการฯ 
ในการจัดกิจกรรม
อบรม/ประชุม/ สัมมนา 
ปฏิบัติตามมาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ  

    ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคโควดิ-19  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผล 

8. ให้มกีารจัดอบรม
ออนไลน์ NSRU 
Online ส าหรับ
นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ /
บุคคลภายนอก  

9. ยังคงให้มีฉากก้ัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
ผู้รับบริการเพื่อควบคมุ
ป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา 2019  

   (โควิด-19) และจัดแบ่ง
โซนพื้นท่ีให้บริการเพื่อ
เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 

 
 
 
 
 
 
 
  


