
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
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 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู ่
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
ยังไม่สมบูรณ ์
1. บุคลากรฝา่ยปฏบิัติงานมี

ความตระหนักน้อยในเร่ือง
ความส าคัญของแผนปฏบิัติ
ราชการ 

 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการ เพื่อให้
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

2. การจัดแผนยุทธศาสตร์ควรด าเนินการ
ควบคู่กับการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และน าแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งมาบูรณาการด้วย เพ่ือให้
การก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักมี

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. นางสาวกุลณฏัฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 
 
 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมให้ครบตามกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ใน
แผนยุทธศาสตร ์

3. ขาดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
การจัดท าแผน ท าให้
บางครั้งผู้รบัผิดชอบไม่
ทราบวิธีการที่ถูกต้องใน
การจัดท าแผนส่วนที่ตน
รับผิดชอบ เชน่ จะ
ก าหนดตัวชี้วัดอยา่งไรจงึ
จะเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 

 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

9 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

ความเป็นไปได้ สอดคล้องกับ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจดัสรร 
และน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 

3. จัดให้มีการ KM ระหว่างผูร้ับผดิชอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของส านักฯ 
เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ 
วิธีแก้ปัญหาที่พบในการจัดท าแผน 
 
 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความผิดพลาดหรือความล่าช้า
ของการสื่อสารภายในองค์กร 
1. ความไม่สมบูรณ์ของ

เอกสารที่จัดส่ง 
2. พฤติกรรมส่วนบุคคลของ

บุคลากรแต่ละคน 

 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 

 
 
8 
 
8 

1. จัดท า template ของเอกสาร
ส าคัญต่าง ๆ ของส านัก เช่น 
เอกสารมอบหมายงาน เอกสารเชิญ
ประชุม 

2. สร้างความตระหนักในเร่ืองการให้
ความส าคัญกบัการสื่อสารภายใน
องค์กร แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และวิธีการแก้ปญัหา

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3.  นางสาวรุ่งนภา   
สาจิตร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการสื่อสาร เพื่อ
น าไปปรบัปรุงระบบงานสารบรรณ 
หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่
ละคน 

  
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด
ประสิทธิภาพ 
1. การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 

3 4 12 1. จัดท าข้อมูลบัญชีรา้นค้าและราคา
วัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจ าและ
ปรับปรุงข้อมูลสม่ าเสมอ 
2. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการสืบราคา มากกว่า 5,000 
บาท เทียบราคาอยา่งน้อย 3 ร้าน 
ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจ าเพาะ มี
จ าหน่ายเพียงเจา้เดียวในท้องตลาด 
3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านค้า
หรือผู้จ าหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไป
ที่มีราคาไม่แตกตา่งกัน กรณีซื้อวัสดุ
เดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อจาก
ร้านใดร้านหนึง่ แต่ให้สลับสับเปลี่ยน
ร้านค้าหรือผู้จ าหนา่ยไม่ให้ซ้ ารายเดิม 
 
 
 
 
 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3.  นางวิภารัตน์            
ศรีเพ็ชร  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
1. การพบผู้ติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 ในพื้นที ่
2. ความสามารถในการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 สายพนัธุ์
ต่าง ๆ 

3. สภาพแวดล้อมหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่เอ้ือ
ให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส 

 

 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 

 
 
8 
 
8 
 
 
 

12 

1. การจัดให้มีมาตรการคัดกรอง
บุคลากรของส านักและผู้มาติดตอ่
ใช้บริการ เช่น ต้องได้รับวัคซีนครบ
ตามที่บริษทัผู้ผลิตก าหนด หาก
ไม่ได้รับวัคซนีหรือได้รับแล้วแตย่ัง
ไม่ครบต้องมีผลตรวจมายนืยัน 

2. การสนับสนนุให้บุคลากรของส านัก
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน า 

3. จัดพื้นที่ตา่ง ๆ ของส านัก 
ตลอดจนให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน า
ส าหรับป้องกันการแพร่กระจาย 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
บุคลากรและผู้มาติดต่อใช้บริการ
จ้องปฏิบัติตนตามมาตรการที่
ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาการหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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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 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการ

ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 
 

3 4 12 
 

1. ผลักดันใหม้ีการประกาศใช้
แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

2.   จัดให้มีการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัย
และมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
และได้รับการสนับสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาหากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการดูแล 
และบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอุณหภูมิห้องปฏิบตักิาร
ระบบเครือข่าย 

4.   จัดท าแผนและแนวทางการดแูล  
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

5.   จัดท าแผนและหาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจากสถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
 
 
 

2. ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
ไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายช ารดุ
เสียหาย 

 

4 3 12 
 

1.   จัดหาระบบแจ้งเตือนกรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

2.   จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
เพิ่มเตมิและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดมิใน
จุดติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการฟื้นฟู
และแก้ไขปญัหาภายหลังการเกดิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

4. นายวิทยา  
สีระวตัร 

5. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1. การป้องกันการสูญหายของ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

3 4 12 
 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปอ้งกัน 
การน าหนังสือออก 

2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณข์อง
ระบบป้องกันมีปัญหา 

3. ก าหนดให้มีการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อที่จะทราบจ านวนของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอาจจะสูญหาย 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

  

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2.  การส่งเงินค่าปรับรายวัน
ล่าช้า 

 
 
 
 
 

3 3 9 เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการส่งเงินคา่ปรับ 
ต้องด าเนินการส่งเงินค่าปรับภายในเวลา 
ไม่เกิน 15.00 น. ในแต่ละวัน 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ 
    พัฒนะสุธาดล 
4. นางสาวรุ่งรัตน์    
    อินทรวิเศษ 
5. นางสาวภคมน  
   เด่นประเสริฐ 
6. นางสาวสุภัตรา   
    พรมสีนอง 
 

 

3. การให้เลขหมูไ่มต่รงหมวดหมู่
ของประเภทหนังสือ 

3 4 12 1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
จากหัวหน้ากลุม่งานก่อนน าขึ้น
ช้ันให้บริการ 

2. เมื่อเกิดความผดิพลาดสามารถ
แก้ไขได้ทันที 

3. มีแบบฟอร์มในการแกไ้ขการ
วิเคราะหห์มวดหมู่ที่ผดิพลาด
เพื่อเป็นข้อมูลในการแกไ้ขได้ทัน
ถ่วงที 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

4. นางสาวภัทราพร   
    วงษ์น้อย 
5. นางสาวนิตยา   
    ทวีศักดิ์วนาไพร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

6.  นางสาวกัญญา  
     สิงหบุตร 
7.  นางสาวบุสด ี
    หมื่นขัน 
8.  นางสาวกาญจนา 
     อยู่ประยงค์ 
 
 

4.  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
มีการหยดุพิมพ์ในรูปแบบ
การจัดพิมพ์แบบรูปเล่มเพิ่ม
มากขึ้น 

3 4 12 
 

จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Journal  
และ e-Magazine  
http://aritc.nsru.ac.th/ejournal/ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3.  นางสาวปรางทิพย์ 
พึงไชย 

4.  นางสาวฉัตรดาว 
ชาติเช้ือ 

 
 
 
 

 



-11- 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

5. ระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กล้องวงจรมีปัญหา 

3 3 9 
 

มีการตรวจสอบและจดัท ารายงานทุกสิ้น
เดือน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
4.  นางสาวรมย์นลิน 

แตงนวลจันทร ์
5. นายกษิดิศ     

ประมวลกมล 
6. นางปารวี          

เรืองจุติโพธ์ิพาน 
 

 

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

 
 
          

 



 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(RM2_NSRU) 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 
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 แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
การถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์สู ่
แผนปฏบิัต ิ
ราชการประจ าปี  
ยังไม่สมบูรณ ์
1. บุคลากรฝา่ย 

1. ปรับปรุง 
ระบบ 
และกลไกในการ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้
เป็นส่วนหน่ึงของ

1. จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานของปีท่ี
ผ่านมาและเพื่อ
จัดท าแผนประจ าปี
งบประมาณของ
ส านักวิทยบริการฯ 

1. เพื่อเกิด
กระบวนการระดม
ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ

- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจัดการ
ด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
บริหาร) 

2. น.ส.กุลณัฏฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปฏิบัติงานมีความ
ตระหนักน้อยใน
เร่ืองความส าคัญ
ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2. งบประมาณที่  
ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมให้ครบ
ตามกลยุทธ์ตา่ง ๆ 
ที่วางไว้ในแผน
ยุทธศาสตร ์
3. ขาด
กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์
การจัดท าแผน ท า
ให้บางครั้ง
ผู้รับผิดชอบไม่
ทราบวิธีการที่
ถูกต้องในการ
จัดท าแผนส่วนที่
ตนรับผิดชอบ เชน่ 
จะก าหนดตัวชี้วัด

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 
2. การจัดแผน 
ยุทธศาสตร์ควร
ด าเนินการควบคู่
กับการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงิน และน า
แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง
มาบูรณาการด้วย 
เพื่อให้การ
ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักมีความ
เป็นไปได้ 
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่
คาดว่าจะไดร้ับ
จัดสรร และ
น าไปสู่การปฏิบตัิ
ได้จริง 
 
 
 

 
2. น าเสนอ
แผนปฏิบัติการให้
คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทย
บริการฯ รับทราบ 
3. น าเสนอ
แผนปฏิบัติการให้
คณะกรรมการ
ประจ าพิจารณาเพื่อ
เห็นชอบ 
4. มีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ
ผ่านทางเว็ปไซด์ของ
ส านักวิทยบริการฯ 
5. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2. เพื่อเกิด
กระบวนการสื่อสาร 
การประสานงาน 
และสร้างความเข้าใจ
ในแผนยุทธศาสตร์
ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกัน 
3. เพื่อเกิดการ
ยอมรับแนวนโยบาย 
และร่วมพัฒนา 
ผลักดันใหส้ านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

และสอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อย่างไรจึงจะเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 
 
 

3. จัดให้มีการ  
KM ระหว่าง
ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าแผน
ต่าง ๆ ของส านัก
วิทยบริการฯ  
เพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้  
ประสบการณ์ วิธี
แก้ปัญหาที่พบใน
การจัดท าแผน 
 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความผิดพลาดหรือ
ความล่าช้าของการ
สื่อสารภายใน
องค์กร 
1. ความไมส่มบรูณ ์
ของเอกสารที่จัดส่ง 
2. พฤติกรรม 
ส่วนบุคคลของ
บุคลากรแต่ละคน 
 
 

1. จัดท า  
template ของ
เอกสารส าคญัต่าง 
ๆ ของส านัก เช่น 
เอกสาร
มอบหมายงาน 
เอกสารเชิญ
ประชุม 
2. สร้างความ 
ตระหนักเรื่องการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
และการให้
ความส าคญักับ

1. จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรเรื่องการ
เขียนหนังสือราชการ
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการสื่อสาร
ตามระบบงาน
ราชการและสามารถ
เขียนเอกสารเพื่อการ
สื่อสารไดค้รบภ้วน
สมบูรณ ์
2. งานธุรการจัดท า 
template หนังสือ
ราชการภายใน-

1. เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดและความ
ล่าช้าของการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
2. มีระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 

- ความรวดเร็วในการ
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารภายใน
องค์กรได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ   
(ฝ่ายบริหาร) 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.รุ่งนภา 
สาจิตร 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การสื่อสารภายใน
องค์กร 
แลกเปลีย่นความรู ้
ประสบการณ์ 
และวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการ
สื่อสาร เพื่อน าไป
ปรับปรุง
ระบบงาน 
สารบรรณ หรือ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
แต่ละคน 

ภายนอกและเอกสาร
ส าคัญที่ใช้ในการ
สื่อสาร เพื่อให้ได้
รูปแบบของเอกสาร
ในการติดต่อสื่อสารที่
ครบถ้วน สมบรูณ์
เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในการ
สื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจให้
ผู้ใช้งานได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การใช้ภาษาและ
กระบวนการในการ
สื่อสาร 
3. ส่งเสรมิให้
บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคญัเรื่องการ
รับรู้และ การ
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารภายใน
องค์กรทุกช่องทาง 
และการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารของทาง
ราชการผ่านระบบ
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Office)  
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ใช้ Line 
Notify เพื่อการแจ้ง
เดือนเมื่อมเีอกสาร 
หนังสือราชการ หรือ
ข่าวสารตา่ง ๆ 
ภายในองค์กร เพื่อ
จะไดร้ับทราบ
ข่าวสารในทันที โดย
ไม่เกดิความล่าช้า 
หรือผิดพลาดในการ
รับทราบข่าวสาร 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การจัดซื้อจดัจ้าง
พัสดุขาด
ประสิทธิภาพ 
1. การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการ
เฉพาะเจาะจง 

1. จัดท าข้อมูล
บัญชีร้านค้าและ
ราคาวัสดุที่มีการ
จัดซื้อเป็นประจ า
และปรับปรุง
ข้อมูลสม่ าเสมอ 
2. กรณีที่มีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง 
มากกว่า 5,000 
บาท ให้แสดงการ
เปรียบเทยีบราคา
อย่างน้อย 3 ร้าน 
ยกเว้นกรณสีินค้า
มีความจ าเพาะ มี
จ าหน่ายเพียงเจา้
เดียวในท้องตลาด 
3. การจัดซื้อวัสดุ
ทั่วไป หากมี
ร้านค้าหรือผู้
จ าหน่ายตั้งแต่ 2 
ร้าน/รายขึ้นไป ที่
มีราคาไม่แตกต่าง
กัน กรณีซื้อวัสดุ
เดียวกันมากกว่า 

1. ตั้งคณะท างาน
รวบรวมและจดัท า
บัญชีร้านค้าและราคา
วัสดุที่มีการจัดซื้อเป็น
ประจ า 
2. จัดท าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับจัดซื้อจดัจ้าง
ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการเฉพาะเจาะจง
มีความละเอียด
รอบคอบ และเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 

- ประสิทธิภาพในการ
ใช้งบประมาณ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 
2. รักษาการ
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. หัวหน้ากลุ่มงาน
คลังและพสัด ุ
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ครั้ง ไม่ควรซื้อ
จากร้านใดรา้น
หนึ่ง แต่ให้สลับ
สับเปลี่ยนร้านคา้
หรือผู้จ าหน่าย
ไม่ให้ซ้ ารายเดิม 
 
 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
1. การพบผู้ติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื้นที่ 
2. ความสามารถ 
ในการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
สายพันธ์ุต่าง ๆ 
3. สภาพแวดล้อม 
หรือพฤติกรรมของ
บุคคลที่เอื้อให้เกิด
การแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส 

1. การจัดให้ม ี
มาตรการคัดกรอง 
บุคลากรของ
ส านักฯ และ 
ผู้มาตดิต่อ 
ใช้บริการ เช่น 
ต้องได้รับวัคซีน
ครบตามที่
บริษัทผู้ผลิตหรือ
กระทรวง 
สาธารณสุข
ก าหนด หากไม่ได้
รับวัคซีนหรือ
ได้รับแล้วแตย่ังไม่
ครบต้องมีผล
ตรวจหาเชื้อ ไวรัส

1. การป้องกันและ
การเฝ้าระวังโรค 
1) ก าหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติภายใน
ส านักฯ ส าหรับ
บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับ
มาตรการในการ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
ของมหาวิทยาลัยและ
จังหวัดนครสวรรค์ 
เช่น การเว้นระยะห่าง
ในการท างาน  

1. เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 
2. เพื่อส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรตระหนัก 
ถึงความส าคัญในการ
ควบคุมป้องกันและ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ในการควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
3. เพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ 

ค่าวัสดุ      
10,000 บาท 

สามารถป้องกันและ 
ควบคุมการระบาด
โรค 
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ได ้
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 
2. รักษาการ
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

นิยาม: 
ผู้ป่วย 
หมายถึง  
ผู้ที่ไดร้ับการ
ตรวจยืนยัน 
ว่าพบเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
ผู้สัมผัสใกลช้ิด 
หมายถึงผู้ที่มี
การพูดคุยกับ
ผู้ป่วยในระยะ 1 
เมตร นานกว่า 
5 นาที หรือถูก
ผู้ป่วยไอ จาม 
ใส่โดยไม่มีการ
ป้องกัน เช่น ไม่
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โคโรนา 2019 มา
ยืนยัน 
2. การสนับสนุน 
ให้บุคลากรของ
ส านักเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 ตามที่
กระทรวง
สาธารณสุข
แนะน า 
3. จัดพื้นท่ี  
ต่าง ๆ ของส านัก 
ตลอดจนใหม้ี
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิตาม
มาตรการ 
ที่กระทรวง
สาธารณสุข
แนะน าส าหรับ
ป้องกันการ
แพร่กระจาย 
ของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
และให้บุคลากร
และผูม้าตดิต่อใช้

การจัดประชุม
ออนไลน์ การจดัเวร
สลับเขา้มาปฏบิัติงาน 
การอนุญาตให้ท างาน
ที่บ้าน เพื่อให้เหลื่อม
เวลากัน  
2) การก ากับให้
บุคลากร นักศึกษา
และผูม้าตดิต่อรับ
บริการสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 
และให้ค าแนะน า 
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติในการใช้
สถานท่ีภายในส านักฯ 
และให้ค าแนะน าการ
ป้องกัน และลดความ
เสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเช้ือโรค 
ก ากับดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั 
3) ให้บุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยง
การติดเชื้อด้วยตนเอง 

ไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในหน่วยงาน ไม่ให้
แพร่หลาย 
ในวงกว้าง 
 

สวมหน้ากาก
อนามัย เป็นต้น
แบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
หมายถึง  
ผู้ที่ไมไ่ดส้วม
หน้ากาก
อนามัย หรือ
ไม่ได้ใส่ 
personal 
protective 
equipment 
(PPE) ตาม
มาตรฐาน 
ตลอดช่วงเวลา
ที่มีการสมัผสั
ใกล้ชิด ข้างต้น  
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า 
หมายถึง  
ผู้สัมผสัใกล้ชิด
ที่ไม่เข้าเกณฑ ์
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บริการต้องปฏิบตัิ
ตนตามมาตรการ
ที่ก าหนดโดย
เคร่งครดั 
 

หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่
เสี่ยง หรือสถานท่ี
เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ 
4) การจัดให้มีจุด 
คัดกรองบุคลากร 
จุดให้บริการเจล
แอลกอฮอล์ และ 
การดูแลรักษาความ
สะอาดสถานท่ีให้
เพียงพอ เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 
5) หลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมที่มลีักษณะ
ของการรวมตัวของคน
เป็นกลุ่มใหญ่ ไม่ให้
แออัด เช่น  
การประชุม อบรม/
สัมมนา หรือการ 
จัดสอบประกัน
คุณภาพฯ หากมี
กิจกรรมรวมกลุม่กัน
ต้องด าเนินการตาม
มาตรการ DMHTTA
อย่างเคร่งครัด เพื่อ
เว้นระยะห่าง 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6) การจัดให้ม ี
มาตรการคัดกรอง 
บุคลากร หรือผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
ในช่วงที่มีการระบาด
ของโรค หรือกรณีมี
ความจ าเป็น ต้องให้
แสดงผลการไดร้ับ
วัคซีนครบตามที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด หากไม่ได้รับ
วัคซีนหรือได้รับ
แล้วแต่ยังไม่ครบต้อง
มีผลการตรวจหาเช้ือ
ไวรัส 
โคโรนา 2019 มา
ยืนยัน 
7) สนับสนุน 
ให้บุคลากรทุกคนเขา้
รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขแนะน า
และตามที่
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัให้การ
สนับสนุน 
2. การควบคุมโรค 
กรณีพบผู้ป่วยหรือ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
1) กรณีพบว่าบุคลากร
เป็นผู้ป่วยหรือผูส้ัมผัส
เสี่ยงสูง หัวหน้างาน
หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้
สัมผสัเสี่ยงสูง ต้อง
แจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้
ที่มีหน้าท่ีดูแลโดยตรง
ได้รับทราบในทันที 
2) ต้องแจ้งต่อหน่วย
บริการสาธารณสุข 
ในพื้นที่ท่ีอยู่ในการ
ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือ
ก าเนินการส่งต่อผู้ป่วย 
การสอบสวนโรค และ
เฝ้าระวัง 
ผู้สัมผสัใกล้ชิดต่อไป 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3) ส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เข้ารับการตรวจหา
เชื้อ กรณีผลตรวจพบ
เชื้อหน่วยบริการ
สาธารณสุขประสาน
ส่งต่อเข้ารับการรักษา 
และกรณีผลตรวจไม่
พบเชื้อ ต้องกักตัว 14 
วัน 
4) กรณีที่พบว่า
บุคลากรเป็นผู้ป่วย 
ต้องปิดสถานท่ีเป็น
เวลา 3 วัน เพื่อท า
ความสะอาด 
5) ผู้บริหารของ
หน่วยงานอาจ
ประเมินสถานการณ์
และพิจารณาให้
บุคลากรซึ่งเป็นผู้
สัมผสัที่มีความเสี่ยง 
กักตัว 14 วัน และ 
ให้ปฏิบัติตามประกาศ
ของส านักเรื่อง 
มาตรการปฏิบตัิงานท่ี
บ้านหรือท่ีพักอาศัย 
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ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  
                              (นายอนุวัตน์  แสงอ่อน) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(Work from Home) 
โดยเคร่งครดั 
ผู้มาตดิต่อขอรับ
บริการภายใน
หน่วยงาน 
ให้ความรู้ ค าแนะน า 
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
ให้บุคลากร 
ผู้รับบริการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง
แนวทางปฏิบัต ิ
1.3 การป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 
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 แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. ความมั่นคง

ปลอดภัยในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

 
 

1. จัดให้มีการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ระบบรักษา
ความ
ปลอดภัย
เครือข่ายให้
มั่นคง
ปลอดภัย

1. ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย
และเครื่อง

1. เพื่อใหร้ะบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายบน
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
เครือข่ายและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่

699,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบรักษา
ความ
ปลอดภัย
เครือข่าย
ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบ
ความ
ผิดปกตจิาก

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

และได้รับ
การ
สนับสนุนใน
การแก้ไข
ปัญหาหาก
เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย  

2. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแล
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายจาก 
หน่วยงาน
ภายนอก 

3. ด าเนินการ
ทบทวนสิทธิการ
เข้าถึง นโยบาย
การใช้งาน
เครือข่ายและค่า
การปรับแต่ง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
 

ข่ายมีความ
ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากการ
ใช้งานเครือข่าย
และป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอกได ้

2. เพื่อใหร้ะบบ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายมีความ
มั่นคงปลอดภยั 
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอและได้รับ
การสนับสนุนใน
การแก้ไขปัญหา
หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

3. เพื่อลดจุดอ่อน
ของระบบทีอ่าจ
ถูกใช้ในการ
โจมตรีะบบ
เครือข่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งาน
เครือข่าย
และป้องภัย
คุกคามจาก
ภายนอกได ้

2. ปริมาณการ
เกิดความ
ผิดปกตจิาก
ช่องโหว่ของ
ระบบรักษา
ความ
ปลอดภัย
เครือข่ายลด
น้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. จัดให้มีการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ระบบบรหิาร
จัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลัก
ให้มั่นคง
ปลอดภัย 
พร้อมใช้งาน
และได้รับ
การ
สนับสนุนใน
การแก้ไข
ปัญหาหาก
เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแล
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
บริหารจดัการ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักจาก 
หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหร้ะบบ
บริหารจดัการ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักมีความ
ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
และได้รับการ
สนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

535,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบบริหาร
จัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลัก
ทันสมัยและ 

   ปริมาณความ
ผิดปกตลิด
น้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. จัดให้มีการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบ
เครือข่าย
หลักให้มั่นคง
ปลอดภัย 
พร้อมใช้งาน
และได้รับ
การ
สนับสนุนใน
การแก้ไข
ปัญหาหาก
เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายหลัก
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหอุ้ปกรณ์
ระบบเครือข่าย
หลักมีความ
ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
และได้รับการ
สนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440,840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อุปกรณ์
ระบบ
เครือข่าย
หลักม ี

   ความผิดปกติ
ลดน้อยลง 
หรือสามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. จัดให้มีการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบ
เครือข่ายให้
มั่นคง พร้อม
ใช้งานและ
ได้รับการ
สนับสนุนใน
การแก้ไข
ปัญหาหาก
เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแล
และบ ารุงรักษา
ระบบส ารองไฟฟ้า
และระบบควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายจาก 
หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหร้ะบบ
ส ารองไฟฟ้าสาม
และระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย 
สามารถท างาน
ได้เป็นปกติ
ตลอด 24 ชม. 

    และใหไ้ด้รับการ
สนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

492,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปริมาณการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและ
ระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการ
ระบบ
เครือข่ายลด
น้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. จัดท าแผน 
การดูแล 
และบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ระบบ 
เครือข่ายภายใน 
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงแผนการ
ดูแล  
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี
2. ด าเนินการตาม
แผนการดูแลและ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 
ประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
ภายใน
มหาวิทยาลยั
พร้อมใช้งานและ
มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปริมาณการ
เกิดความ
ผิดปกตจิาก
การเข้าถึง
อุปกรณ์
ระบบ
เครือข่ายโดย
ไม่ได้รับ
อนุญาตลด
น้อยลงหรือ
สามารถ
ควบคุมได ้
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. จัดท าแผน 
และหาแนวทาง 
การเตรียมความ 
พร้อมกรณีฉุกเฉิน 
และแก้ไขปญัหา 
จากสถานการณ ์
ความไม่แน่นอ 
และภยัพิบัต ิ

1. จัดท าแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัย
พิบัติ 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถ
ปฏิบัติตาม
แผนและ
แนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณี
ฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหา
จาก
สถานการณ์
ความไม่
แน่นอนและ
ภัยพิบัติได ้
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. ระบบไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลยั 
ไม่เสถียรส่งผล
ให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
ช ารุดเสยีหาย 

 

1. จัดหาระบบ 
แจ้งเตือนเพิ่มเติม
กรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 
2. จัดหา 
อุปกรณ์ป้องกัน/ 
ส ารองไฟฟ้า 
เพิ่มเตมิ 
ในจุดติดตั้ง 
อุปกรณ ์
ระบบเครือข่าย 
ภายใน 
มหาวิทยาลยั 
3. จัดใหม้ ี
หน่วยงาน 
สนับสนุนในการ 
ฟื้นฟูและแก้ไข 
ปัญหาภายหลัง 
การเกิดเหต ุ
ฉุกเฉิน 

1. จัดหาและติดตั้ง
ระบบแจ้งเตือน
กรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 

2. ตรวจสอบการ
ท างานของอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
ที่ติดตั้งเดมิและจัดหา
อุปกรณ์ป้องกัน/
ส ารองไฟฟ้าเพิม่เตมิ
ในจุดที่ช ารุดเสียหาย
และยังไม่มีการติดตั้ง 

1. เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย
ทราบและ
สามารถเข้าถึง
จุดเกิดเหตุเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

2. เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั
ท างานอย่างได้
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

- 1. ระยะเวลาใน
การเข้า
ตรวจสอบ
เหตุที่เกิดขึ้น
สั้นลง 

2. จ านวนของ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารดุ
เสียหายลด
น้อยลง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

4. นายวิทยา  
สีระวตัร 

5. นายปิยพนธ์   
    ปั้นนาค 

 

 
 
 
 
 

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



-23- 
 

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 
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 แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1. การป้องกันการ
สูญหายของ   
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบ 
อุปกรณ์ของระบบ 
ป้องกัน การน า 
หนังสือออก 
2. ก าหนดให ้
นางสาวภคมน 
เด่นประเสริฐ  
ตรวจสอบหนังสือ 
ในกรณีอุปกรณ ์

1. ก าหนดให้ นางสาว 
ภคมน     เด่นประเสริฐ 
น าตัวอย่างหนังสือ 10 
เล่มทีผ่่านขั้นตอนการ
ขึ้นช้ันหนังสือเรียบร้อย
แล้วมาท าการทดสอบ
ผ่านเครื่องตรวจสอบ
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันเป็นประจ าทุก

1.เพื่อตรวจสอบการ
ท างานของอุปกรณ์
ระบบป้องกันการน า
หนังสือออกให้ท างาน
เป็นปกต ิ
 
 

- 1. มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบ
ป้องกันการน า
หนังสือออก 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. นายสุภรตัน์    

 

RM2_NSRU 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ของ 
ระบบป้องกันม ี
ปัญหา 
3. ก าหนดให้ม ี
การส ารวจ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ 
เพื่อท่ีจะ 
ทราบจ านวนของ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศท่ี 
อาจจะสญูหาย 

วัน และน าข้อมูลการ
ตรวจสอบระบบป้องกัน
รายงานให้ นายสภุรตัน์ 
กรุดฉ่ า ทราบและท า
การสุ่มตรวจทาน
เพิ่มเตมิอย่างน้อย 4 
ครั้ง/เดือน 
2. ก าหนดให ้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ ท า
การตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศในกรณี
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหาหรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรณี
ที่แก้ไขไมไ่ด้ ให้แจ้ง ให้ 
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
ทราบและด าเนินการ 
 
 
3. ก าหนดให้มีการ
ส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเป็นประจ า
ทุกเดือนโดยท ารายการ
ทรัพยากรเพิ่ม – ลด 
และท ารายการสรุป
เสนอผู้บริหารทุกสิ้น
เดือนและก าหนดให้มี

2.เพื่อตรวจสอบจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
มีให้บริการในปัจจบุัน 

2.ส ารวจหนังสือ
แบบประเดือน 
และแบบประจ าป ี

    กรุดฉ่ า 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การส ารวจทรัพยากร
ประจ าปี (ปีละ1 ครั้ง)  
4. ให้ นายสุภรตัน์ กรุด
ฉ่ า จัดท ารายงาน
สรุปผลการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประจ าเดือนและ
ประจ าปี เพื่อรายงาน
ข้อมูลจ านวนการมีอยู่
และจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสญูหาย  
 
 
5. เสนอจัดประชุม
เจ้าหน้าท่ี เพื่อท าการ
วิเคราะหส์าเหตุการสญู
หายของทรัพยากร
สารสนเทศและวางแนว
ทางการป้องกันแก้ไข 
 

2. การส่งเงิน
ค่าปรับรายวัน
ล่าช้า 

1. มีการจัดท าสมุด
ควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เกินก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  

1. มอบหมายใหน้างสาว
รุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ 
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเงิน
ค่าปรับฯ และบันทึก
ข้อมูลเลขท่ีใบเสรจ็จาก
การเงินหลังจากน าส่ง
เงินค่าปรับฯ ใหฝ้่าย

เพื่อตรวจสอบการจัด
การเงินค่าปรับทีเ่กิน
ก าหนดส่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศเกิน

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. ก าหนดให้น าเงินส่ง
ฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลยั  ก่อน 
15.00 น. ของทุกวัน 
3.น าเสนอสมุด
ควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เกินก าหนดแก่รอง
ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ  (ฝ่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ) 
เพื่อตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการเก็บเงิน
รายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน 
4. มอบหมายให้ 
นางสาวรุ่งรัตน์  
อินทรวิเศษ เป็นผู้
จัดเก็บข้อมลูเงิน
ค่าปรับฯ และบันทึก
ข้อมูลเลขท่ีใบเสรจ็
จากการเงินหลังจาก
น าส่งเงินค่าปรับฯ ให้
ฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลยัเพื่อน า
ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน ของศูนย์

การเงินของ
มหาวิทยาลยั ทุกวัน 
ก่อน 15.00 น. เพื่อน า
ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน ของศูนย์วิทย
บริการ พร้อมท้ัง บันทึก
เลขท่ีใบเสร็จและ
ยอดเงินท่ีน าส่งลงใน
สมุดควบคุม 
2. หลังเวลา 15.00 น. 
แต่ท าการสรุปค่าปรับฯ 
ประจ าวันของศูนย์วิทย
บริการ โดยพรินตส์รุป
รายการคา่ปรับทั้งหมดที่
ได้รับการช าระจาก
ระบบ Alist และ
ตรวจสอบกับใบเสร็จที่
ได้รับจากฝ่ายการเงิน 
ให้ยอดเงินส่งมอบ
ตรงกัน ทั้งนี้ เงินค่าปรับ
ที่ได้รับหลังเวลา 15.00 
น. จะถูกยกยอดน าส่ง
ฝ่ายการเงินในวันถัดไป 
3. มอบหมายให้ 
นางสาวปรียพัศ  พัฒนะ
สุธาดลจัดท าสรุป
รายงานรายรับและยอด

ก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  
 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. น.ส. ปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. น.ส. รุ่งรัตน์   
    อินทรวิเศษ 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วิทยบริการ เรียบร้อย
แล้ว 
5. มอบให้ นางสาว
ปรียพัศ  พัฒนะสุธา
ดลจัดท าสรุปรายงาน
รายรับและยอด
จ านวนเงินน าฝาก 
จากค่าปรับการคืน
ทรัพยากรเกินก าหนด 
เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

จ านวนเงินน าฝาก รุ่ง
รัตน์ ลงในสมดุควบคุม
เงินรายได้จากค่าปรับ
การคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนด
ของศูนยว์ิทยบริการ  
4. น าเสนอยอดรายรับ
จากเงินค่าปรับฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริการส านักวิทยบริการ
ฯ ทราบเป็นประจ าทุก
เดือน 
 

3. การให้เลขหมูไ่ม่
ตรงหมวดหมู่ของ
ประเภทหนังสือ 

1.มีการ 
ตรวจสอบความถูก
ต้องจากหัวหน้ากลุ่ม
งานก่อนน าข้ึนช้ัน
ให้บริการ 
2.เมื่อเกิดความ
ผิดพลาดสามารถ
แก้ไขได้ทันที 
3.มีแบบฟอร์มใน 
การแก้ไขการ 
วิเคราะห ์
หมวดหมู่ที ่

1. รับหนังสือใหม่จาก
งานจัดซื้อและบริจาค 
2. ตรวจสอบข้อมลู
บรรณานุกรมในระบบ 
ALIST 
 - มีแล้ว: ท าการเพิ่ม 
Item 
- ยังไม่มี: วิเคราะห์
เลขหมู่ใหม่  
 
 

1. เพื่อให้การให้เลขหมู่
หนังสือได้ถูกต้องตรง
ตามหมวดหมู ่
2. เพื่อให้การให้เลขหมู่
มีมาตรฐานเดยีวกัน 
 

ไม่ม ี ความถูกต้องของ
การให้เลขหมู่ได้
ตรงหมวดหมู่ร้อย
ละ 80 ต่อเดือน 

 
 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

4. น.ส.ภัทราพร   
    วงษ์น้อย 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผิดพลาดเพื่อเป็น 
ข้อมูลในการแก้ไข 
ได้ทันถ่วงท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิเคราะห์เลขหมูด่้วย
การพิจารณาเนื้อหาของ
หนังสือ โดยใช้คู่มือดิวอี้
และเลขผู้แต่ง 
3. สร้าง Bib ใหม่โดย
กรอกข้อมูลทาง
บรรณานุกรมของ
หนังสือลง TAG   ต่าง ๆ 
และบันทึกข้อมูล 
4. เพิ่ม Item ตาม
จ านวนเล่ม และจดัพิมพ์
เลขตดิสันหนังสือ 
5. ส่งหนังสือให้หัวหน้า
กลุ่มงานตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนน าข้ึนช้ัน
บริการ กรณีที่ตรวจพบ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
จะแจ้งเจ้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
6. น าขึ้นช้ันบริการ 
 
 
 
 
 
 

5. น.ส.นิตยา   
  ทวีศักดิ์วนาไพร 
6. น.ส.กัญญา  
    สิงหบุตร 
7. น.ส.บุสด ี
    หมื่นขัน 
8. น.ส.กาญจนา 
    อยู่ประยงค์ 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.  วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มี
การหยุดพมิพ์ใน
รูปแบบรูปเล่มเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดหาวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Journal และ     
e-Magazine) เพิม่ขึ้น  
https://aritc.nsru. 
ac.th/ejournal/ 

1. จัดหา จัดซื้อ บอกรับ
เป็นสมาชิกวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Journal และ        
e-Magazine) 
เพิ่มขึ้น 
2. แนะน าช่องทางให้
ผู้ใช้บริการหันไปใช้คลัง
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ในการสืบค้นแทน 
https://aritc.nsru. 
ac.th/ejournal/ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพือ่ให้มีวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Journal และ       
e-Magazine) 
มีจ านวนเพียงพอต่อ
การบริการ 
2. มีสถิติจ านวนผู้เข้าใช้
คลังวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
สืบค้น 
https://aritc.nsru. 
ac.th/ejournal/    
เพิ่มมากข้ึน 

- 1.1 ด าเนินการ
จัดซื้อ (e-Journal 
และ e-
Magazine) ให้
แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน 
1.2 ด าเนินการ
เผยแพร่ ลิงค์      
(e-Journal และ     
e-Magazine) ที่
ได้จัดซื้อมาแล้ว 
ภายใน 1 เดือน 
2. สถิติจ านวนผู้
เข้าใช้คลังวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าเดือนของ 
ผู้เข้าใช้ในแต่ละ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ     
(ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3.  น.ส.ปราง
ทิพย์ พึงไชย 

4.  น.ส.ฉัตรดาว 
ชาติเช้ือ 
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ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไขความ

เสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
/KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. ระบบไฟฟ้า
ขัดข้องส่งผลให้
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
และกล้องวงจรปดิ
มีปัญหา 
 
 

มีการตรวจสอบและ
จัดท ารายงานทุกสิ้น
เดือน 

1.จัดท าแผนการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และกล้อง
วงจรปิด 
2.เสนอให้จัดหา 
อุปกรณ์ป้องกัน/ 
ส ารองไฟฟ้า 
เพิ่มเตมิ 

เพื่อตรวจสอบและ
ป้องกันอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และกล้อง
วงจรปิดช ารุดเสียหาย
จากระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

250,000 1.อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
กล้องวงจรปิดมี
ความเสยีหายจาก
การเกิดไฟฟ้า
ขัดข้องลดลง 

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. นายสุภรตัน์ 
กรุดฉ่ า 

4.  น.ส.รมย์นลิน 
แตงนวลจันทร ์

5. นายกษิดิศ     
ประมวลกมล 

6. นางปารวี          
เรืองจุติโพธ์ิ
พาน 
 

 

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน........................................................................................................  
                      (ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 



-2- 
 

ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
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 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู ่
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
ยังไม่สมบูรณ ์
1. บุคลากรฝา่ยปฏบิัติงานมี

ความตระหนักน้อยในเร่ือง
ความส าคัญของแผนปฏบิัติ
ราชการ 

 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการ เพื่อให้
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

2. การจัดแผนยุทธศาสตร์ควรด าเนินการ
ควบคู่กับการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และน าแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งมาบูรณาการด้วย เพ่ือให้
การก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักมี

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. นางสาวกุลณฏัฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 
 
 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมให้ครบตามกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ใน
แผนยุทธศาสตร ์

3. ขาดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
การจัดท าแผน ท าให้
บางครั้งผู้รบัผิดชอบไม่
ทราบวิธีการที่ถูกต้องใน
การจัดท าแผนส่วนที่ตน
รับผิดชอบ เชน่ จะ
ก าหนดตัวชี้วัดอยา่งไรจงึ
จะเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 

 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

9 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

ความเป็นไปได้ สอดคล้องกับ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจดัสรร 
และน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 

3. จัดให้มีการ KM ระหว่างผูร้ับผดิชอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของส านักฯ 
เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ 
วิธีแก้ปัญหาที่พบในการจัดท าแผน 
 
 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความผิดพลาดหรือความล่าช้า
ของการสื่อสารภายในองค์กร 
1. ความไม่สมบูรณ์ของ

เอกสารที่จัดส่ง 
2. พฤติกรรมส่วนบุคคลของ

บุคลากรแต่ละคน 

 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 

 
 
8 
 
8 

1. จัดท า template ของเอกสาร
ส าคัญต่าง ๆ ของส านัก เช่น 
เอกสารมอบหมายงาน เอกสารเชิญ
ประชุม 

2. สร้างความตระหนักในเร่ืองการให้
ความส าคัญกบัการสื่อสารภายใน
องค์กร แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และวิธีการแก้ปญัหา

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3.  นางสาวรุ่งนภา   
สาจิตร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการสื่อสาร เพื่อ
น าไปปรบัปรุงระบบงานสารบรรณ 
หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่
ละคน 

  
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาด
ประสิทธิภาพ 
1. การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 

3 4 12 1. จัดท าข้อมูลบัญชีรา้นค้าและราคา
วัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจ าและ
ปรับปรุงข้อมูลสม่ าเสมอ 
2. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการสืบราคา มากกว่า 5,000 
บาท เทียบราคาอยา่งน้อย 3 ร้าน 
ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจ าเพาะ มี
จ าหน่ายเพียงเจา้เดียวในท้องตลาด 
3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านค้า
หรือผู้จ าหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไป
ที่มีราคาไม่แตกตา่งกัน กรณีซื้อวัสดุ
เดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อจาก
ร้านใดร้านหนึง่ แต่ให้สลับสับเปลี่ยน
ร้านค้าหรือผู้จ าหนา่ยไม่ให้ซ้ ารายเดิม 
 
 
 
 
 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

3.  นางวิภารัตน์            
ศรีเพ็ชร  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
1. การพบผู้ติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 ในพื้นที ่
2. ความสามารถในการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 สายพนัธุ์
ต่าง ๆ 

3. สภาพแวดล้อมหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่เอ้ือ
ให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส 

 

 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 

 
 
8 
 
8 
 
 
 

12 

1. การจัดให้มีมาตรการคัดกรอง
บุคลากรของส านักและผู้มาติดตอ่
ใช้บริการ เช่น ต้องได้รับวัคซีนครบ
ตามที่บริษทัผู้ผลิตก าหนด หาก
ไม่ได้รับวัคซนีหรือได้รับแล้วแตย่ัง
ไม่ครบต้องมีผลตรวจมายนืยัน 

2. การสนับสนนุให้บุคลากรของส านัก
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน า 

3. จัดพื้นที่ตา่ง ๆ ของส านัก 
ตลอดจนให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน า
ส าหรับป้องกันการแพร่กระจาย 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
บุคลากรและผู้มาติดต่อใช้บริการ
จ้องปฏิบัติตนตามมาตรการที่
ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาการหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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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 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการ

ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 
 

3 4 12 
 

1. ผลักดันใหม้ีการประกาศใช้
แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

2.   จัดให้มีการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายให้มีความทันสมัย
และมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
และได้รับการสนับสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาหากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการดูแล 
และบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอุณหภูมิห้องปฏิบตักิาร
ระบบเครือข่าย 

4.   จัดท าแผนและแนวทางการดแูล  
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

5.   จัดท าแผนและหาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจากสถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
 
 
 

2. ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
ไม่เสถียรส่งผลให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายช ารดุ
เสียหาย 

 

4 3 12 
 

1.   จัดหาระบบแจ้งเตือนกรณีเกดิเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

2.   จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
เพิ่มเตมิและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดมิใน
จุดติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

3.   จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการฟื้นฟู
และแก้ไขปญัหาภายหลังการเกดิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

4. นายวิทยา  
สีระวตัร 

5. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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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 และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บุคลากรมีสมรรถนะภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1. การป้องกันการสูญหายของ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

3 4 12 
 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปอ้งกัน 
การน าหนังสือออก 

2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณข์อง
ระบบป้องกันมีปัญหา 

3. ก าหนดให้มีการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อที่จะทราบจ านวนของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอาจจะสูญหาย 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

  

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2.  การส่งเงินค่าปรับรายวัน
ล่าช้า 

 
 
 
 
 

3 3 9 เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการส่งเงินคา่ปรับ 
ต้องด าเนินการส่งเงินค่าปรับภายในเวลา 
ไม่เกิน 15.00 น. ในแต่ละวัน 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ 
    พัฒนะสุธาดล 
4. นางสาวรุ่งรัตน์    
    อินทรวิเศษ 
5. นางสาวภคมน  
   เด่นประเสริฐ 
6. นางสาวสุภัตรา   
    พรมสีนอง 
 

 

3. การให้เลขหมูไ่มต่รงหมวดหมู่
ของประเภทหนังสือ 

3 4 12 1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
จากหัวหน้ากลุม่งานก่อนน าขึ้น
ช้ันให้บริการ 

2. เมื่อเกิดความผดิพลาดสามารถ
แก้ไขได้ทันที 

3. มีแบบฟอร์มในการแกไ้ขการ
วิเคราะหห์มวดหมู่ที่ผดิพลาด
เพื่อเป็นข้อมูลในการแกไ้ขได้ทัน
ถ่วงที 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

4. นางสาวภัทราพร   
    วงษ์น้อย 
5. นางสาวนิตยา   
    ทวีศักดิ์วนาไพร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

6.  นางสาวกัญญา  
     สิงหบุตร 
7.  นางสาวบุสด ี
    หมื่นขัน 
8.  นางสาวกาญจนา 
     อยู่ประยงค์ 
 
 

4.  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
มีการหยดุพิมพ์ในรูปแบบ
การจัดพิมพ์แบบรูปเล่มเพิ่ม
มากขึ้น 

3 4 12 
 

จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Journal  
และ e-Magazine  
http://aritc.nsru.ac.th/ejournal/ 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3.  นางสาวปรางทิพย์ 
พึงไชย 

4.  นางสาวฉัตรดาว 
ชาติเช้ือ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

5. ระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กล้องวงจรมีปัญหา 

3 3 9 
 

มีการตรวจสอบและจดัท ารายงานทุกสิ้น
เดือน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
4.  นางสาวรมย์นลิน 

แตงนวลจันทร ์
5. นายกษิดิศ     

ประมวลกมล 
6. นางปารวี          

เรืองจุติโพธ์ิพาน 
 

 

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

 
 
          

 



 

 
 
 

 
 
  

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2565 

 
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 
    

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธข์องสถาบนั/หน่วยงาน 
1. การถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์สู่ 
แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี  
ยังไม่สมบูรณ์ 
 

1. บุคลากรฝ่าย 
ปฏิบัติงานมีความ
ตระหนักน้อยในเรื่อง
ความส าคญัของ
แผนปฏิบัตริาชการ 
2. งบประมาณที ่ 
ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมให้ครบตาม

1. จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนผลการ
ด าเนินงานของปีท่ีผ่าน
มาและเพื่อจัดท าแผน
ประจ าปีงบประมาณ
ของส านักวิทยบริการฯ 
2. น าเสนอแผนปฏิบัติ
การให้คณะกรรมการ

มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี
งบประมาณ เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจดัการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับ

1. มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ
ส านักวิทย
บริการฯ 
2. เผยแพรผ่่าน
ทางเว็บของ
ส านักวิทย
บริการฯ 

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 ด าเนินงานการจดัโครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาและเพื่อจัดท า
แผนประจ าปีงบประมาณ 
 
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
บริหาร) 

2. น.ส.กุลณัฏฐา 
ธัญรัฐวุฒินนท์ 

 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้
ในแผนยุทธศาสตร ์
3. ขาดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การ
จัดท าแผน ท าให้
บางครั้งผู้รับผิดชอบไม่
ทราบวิธีการที่ถูกต้อง
ในการจัดท าแผนส่วน
ที่ตนรับผดิชอบ เช่น 
จะก าหนดตัวช้ีวัด
อย่างไรจึงจะเป็น
ตัวช้ีวัดที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 

บริหารส านักวิทย
บริการฯ รับทราบ 
3. น าเสนอแผนปฏิบัติ
การให้คณะกรรมการ
ประจ าพิจารณาเพื่อ
เห็นชอบ 
4. มีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ
ผ่านทางเว็ปไซด์ของ
ส านักวิทยบริการฯ 
5. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
 

ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
1. ส านักวิทยบริการฯ ได้แผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณและจัดสง่
มหาวิทยาลยัฯ  

2. เผยแพร่แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณผ่านทางเว็บไซด์ของ
ส านักวิทยบริการฯ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน 
2. ความผิดพลาด
หรือความล่าช้า
ของการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
 

1. ความไมส่มบรูณ ์
ของเอกสารที่จัดส่ง 
2. พฤติกรรม 
ส่วนบุคคลของ
บุคลากรแต่ละคน 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรเรื่องการ
เขียนหนังสือราชการ
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการสื่อสารตาม
ระบบงานราชการและ
สามารถเขียนเอกสาร
เพื่อการสื่อสารได้
ครบถ้วนสมบรูณ ์
2. งานธุรการจัดท า 
template หนังสือ
ราชการภายใน-
ภายนอกและเอกสาร
ส าคัญที่ใช้ในการ
สื่อสาร เพื่อให้ได้
รูปแบบของเอกสารใน
การติดต่อสื่อสารที่
ครบถ้วน สมบรูณเ์พื่อ
ป้องกันความผิดพลาด
ในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ใช้งาน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการใช้
ภาษาและกระบวนการ
ในการสื่อสาร 

ความรวดเร็วใน
การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารภายใน
องค์กรได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 ด าเนินประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

เห็นความส าคัญของงานรับ-ส่ง
เอกสารราชการและแนวปฏิบตัิใน
การรับ-ส่งเอกสารราชการอย่างไรให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพผ่านช่อง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    

-  ไม่มีการรับ-ส่งเอกสารราชการที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ   
(ฝ่ายบริหาร) 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. น.ส.รุ่งนภา 
สาจิตร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

3. ส่งเสรมิให้บุคลากร
ตระหนักถึง
ความส าคญัเรื่องการ
รับรู้และ การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์กรทุกช่องทาง 
และการรับทราบข้อมลู
ข่าวสารเอกสารของ
ทางราชการผ่านระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Office)  
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ใช้ Line 
Notify เพือ่การแจ้ง
เดือนเมื่อมเีอกสาร 
หนังสือราชการ หรือ
ข่าวสารตา่ง ๆ ภายใน
องค์กร เพื่อจะได้
รับทราบข่าวสาร
ในทันที โดยไม่เกดิ
ความล่าช้า หรือ
ผิดพลาดในการ
รับทราบข่าวสาร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

3. การจัดซ้ือจัด
จ้างพัสดุขาด
ประสิทธิภาพ 
 

1. การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีในการจดัซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง 

1. ตั้งคณะท างาน
รวบรวมและจดัท าบัญชี
ร้านค้าและราคาวัสดุที่
มีการจัดซื้อเป็นประจ า 
2. จัดท าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับจัดซื้อจดัจ้าง
ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพใน
การใช้งบประมาณ 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 ลดการใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีใน

การจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงโดยด าเนินการจัดท า
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจดัซื้อจัดจ้างของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    

-  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจงเป็นไปตามแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับจัดซื้อจดัจ้างของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 
2. รักษาการ
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
3. หัวหน้ากลุ่มงาน
คลังและพสัด ุ
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

1. การพบผู้ติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
ในพื้นที่ 

2. ความสามารถในการ
แพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
สายพันธ์ุต่าง ๆ 

3. สภาพแวดล้อมหรือ
พฤติกรรมของบุคคล
ที่เอื้อให้เกิดการ
แพร่กระจายของ 
เชื้อไวรัส 

 

1. การป้องกันและ  
การเฝ้าระวังโรค 

1) ก าหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติภายใน
ส านักฯ ส าหรับบุคลากร 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการ
ในการควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ของ
มหาวิทยาลยัและจังหวัด
นครสวรรค์ เช่น การเว้น
ระยะห่างในการท างาน 
การจัดประชุมออนไลน์ 
มีการจัดเวรสลับเข้ามา
ปฏิบัติงาน การอนุญาต
ให้ท างานท่ีบ้าน เพื่อให้
เหลื่อมเวลากัน  

2) การก ากับให้
บุคลากร นักศึกษาและ 
ผู้มาตดิต่อรับบริการ 
สวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลา และให้
ค าแนะน า ช้ีแจง 
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบ

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

ภายในหน่วยงาน 
3. ให้บุคลากรทุก

คนปฏิบัติตาม
มาตรการเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม (Social 
distancing) 
และปฏิบตัิตาม
มาตรการ New 
normal ชีวิตวิถี
ใหม่ในภาวะ 
COVID-19 

 
 
 

ไม่พบผู้ป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา     
2019 (โควิด-
19) จากการ
ติดเชื้อภายใน
หน่วยงาน 
 

ผลของเป้าหมาย :  บรรลุ   
ผลของการด าเนินงาน 
1. มีมาตรการและแนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน

ให้บุคลากรปฏิบัตติามในการป้องกัน
ตนเองจากโรคระบาดที่สอดคล้องกับ
มาตรการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ 

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

3. มรีะบบการลงทะเบียนท างานอยู่บ้าน 
Work@Home  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 
2. รักษาการ
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการ
ใช้สถานท่ีภายในส านักฯ 
และให้ค าแนะน าการ
ป้องกัน และลดความ
เสี่ยง การแพร่กระจาย
เชื้อโรค ก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
มาตรการ อย่างเคร่งครัด 

3) ให้บุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยงการ
ติดเชื้อด้วยตนเอง
หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสีย่ง 
หรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการ
แพร่เช้ือ 

4) การจัดให้มีจุด   
คัดกรองบุคลากร จุด
ให้บริการเจลอลกอฮอล์ 
และมีการดูแลรักษา
ความสะอาดสถานท่ีให้
เพียงพอ เหมาะสม    
ถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
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 และผู้เข้าสอบ
ประกันคณุภาพดา้นคอมพิวเตอรแ์ละ
ตามสมควรแต่กรณีที่มีผูเ้ข้าใช้บรกิาร
ห้องประชุม/ห้องปฏิบตัิการจ านวนมาก 

4. มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU  
Online ส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ /
บุคคลภายนอก  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

5) ในระยะที่มีการ
ระบาดของโรค ให้ 
หลีกเลี่ยงการจดักิจกรรม
ที่มีลักษณะของการ
รวมตัวของคนเป็น   
กลุ่มใหญ่ ไม่ให้แออัด 
เช่น การประชุม อบรม/
สัมมนา หรือการจดัสอบ
ประกันคณุภาพฯ หากมี
กิจกรรมทีต่้องรวมกลุม่
กัน ให้บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T 
อย่างเคร่งครัด  

6) การจัดให้มี
มาตรการคัดกรอง
บุคลากร หรือผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ ในช่วงที่มี
การระบาดของโรค หรือ
กรณีมคีวามจ าเป็นต้อง
ให้แสดงผลการไดร้ับ
วัคซีนครบตามที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด หากไม่ได้รับ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

วัคซีนหรือได้รับแล้วแต่
ยังไม่ครบต้องมีผลการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มายืนยัน 

7) สนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนเข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขแนะน าและ
ตามที่มหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุน 
2. การควบคุมโรค  
กรณีพบผู้ป่วยหรือ    
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

1) กรณีพบว่าบุคลากร
เป็นผู้ป่วยหรือผูส้ัมผัส
เสี่ยงสูง หัวหน้างานหรือ
ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้สมัผสั
เสี่ยงสูง ต้องแจ้งให้
ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าท่ี
ดูแลโดยตรงไดร้ับทราบ
ในทันที 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

2) กรณีที่บุคลากร
พบว่าตนเองมีประวตัิ  
ไปพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือใกล้ชิด
ผู้ติดเชื้อ ถือเป็นผู้สัมผสั
เสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อ กรณีผล
ตรวจพบเชื้อต้องกักตัว
หรือเข้ารับการรักษา 
และกรณีผลตรวจไม่พบ
เชื้อต้องปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T  

3) กรณีทีพ่บว่า
บุคลากรเป็นผู้ป่วย หาก
สามารถปฏิบัติงานได้  
ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ
ที่พักอาศัย (Work from 
Home) 

4) ผู้บริหารของ
หน่วยงานอาจประเมิน
สถานการณ์และ
พิจารณาให้บคุลากร   
ซึ่งเป็นผู้สมัผสัที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ป่วย 
ใหก้ักตัวและปฏิบัติตาม 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ประกาศของส านักเรื่อง 
มาตรการปฏิบตัิงานท่ี
บ้านหรือท่ีพักอาศัย 
(Work from Home) 
โดยเคร่งครดั 
 
3. การควบคุม และ 
การป้องกันโรคระบาด 
    ยังคงให้บุคลากร   
ถือปฏิบัติในการควบคมุ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคตามมาตรการ 
D-M-H-T  โดยเคร่งครดั
อย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรการทางสังคมที่
สมดลุกับชีวิตวิถีใหม่  
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2565 

 
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 
    

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. ความมั่นคง
ปลอดภัยในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

1.  จัดให้มีการดูแล
และบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
เครือข่ายใหม้ั่นคง
ปลอดภัยและ
ได้รับการ
สนับสนุนในการ

1. ด าเนินการปรับปรุง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและเครื่อง 

    คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  

1. มีระบบรักษา
ความปลอดภัย
เครือข่าย
ทันสมัยและ
สามารถ
ตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากการ
ใช้งานเครือข่าย
และป้องภัย

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
1. ระบบรักษาความปลอดภัยเครอืข่ายมี
ความทันสมัย สามารถตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากการใช้งานเครือข่ายและป้อง
ภัยคุกคามจากภายนอกได ้
 
 

699,500 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

2. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย
จาก หน่วยงาน
ภายนอก 

3. ด าเนินการทบทวน
สิทธิการเข้าถึง 
นโยบายการใช้งาน
เครือข่ายและค่า
การปรับแต่งระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย
เป็นประจ า 

 

คุกคามจาก
ภายนอกได ้

2. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติ
จากช่องโหว่ของ
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
เครือข่ายลด
น้อยลงหรือ
สามารถควบคุม
ได ้

 

2. มสีัญญาจ้างดูแลและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภยั
เครือข่าย ระยะเวลา 1 ป ี
3. ลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายที่ไม่จ าเปน็และ
เพิ่มความเขม้งวดของระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายมากยิ่งข้ึน 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ     

มีความมั่นคงปลอดภยั สามารถ
ตรวจสอบความผดิปกติจากการใช้งาน
เครือข่ายและป้องภัยคุกคามจาก
ภายนอกได้ และไดร้ับการช่วยเหลือ
อย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

5. นายวิทยา  
สีระวตัร 

6. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 2. จัดให้มีการดูแล
และบ ารุงรักษา
ระบบบรหิาร
จัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักให้มั่นคง
ปลอดภัย พร้อม
ใช้งานและไดร้ับ
การสนับสนุนใน
การแก้ไขปัญหา
หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบบรหิารจดัการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลักจาก 
หน่วยงานภายนอก 

 

1. ระบบบริหาร
จัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลัก
ทันสมัยและ 

   ปริมาณความ
ผิดปกตลิด
น้อยลงหรือ
สามารถควบคุม
ได ้

 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีสัญญาจ้างดูแลและบ ารุงรักษา

ระบบบรหิารจดัการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก           
ระยะเวลา 1 ป ี

 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 ระบบบรหิารจดัการเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มีความ
มั่นคงปลอดภยัและไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

535,000 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

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 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 3. จัดให้มีการดูแล
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายหลักให้
มั่นคงปลอดภยั 
พร้อมใช้งานและ
ได้รับการ
สนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายหลัก
จากหน่วยงานภายนอก 
 

1. อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายหลักม ี

   ความผิดปกตลิด
น้อยลง หรือ
สามารถควบคุม
ได ้

 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีสัญญาจ้างดูแลและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก 
ระยะเวลา 1 ป ี

 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก มีความ

มั่นคงปลอดภยัและไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440,840 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

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 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 4. จัดให้มีการดูแล
และบ ารุงรักษา
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าและระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายให้มั่นคง 
พร้อมใช้งานและ
ได้รับการ
สนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

1. ด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายจาก 
หน่วยงานภายนอก 

 

1. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติ
ของระบบ
ส ารองไฟฟ้า
และระบบ
ควบคุม
อุณหภูมหิ้อง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายลด
น้อยลงหรือ
สามารถควบคุม
ได ้

 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีสัญญาจ้างดูแลและบ ารุงรักษา

ระบบส ารองไฟฟ้าและระบบควบคุม
อุณหภูมหิ้องปฏิบัติการระยะ     
เวลา 1 ป ี

 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความ

มั่นคงปลอดภยัพร้อมให้บริการตลอด 
24 ชม.และไดร้ับการช่วยเหลืออยา่ง
ทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

492,200 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

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 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 5. จัดท าแผน 
การดูแล 
และบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ระบบ 
เครือข่ายภายใน 
มหาวิทยาลยั 
 

1. ปรับปรุงแผนการ
ดูแล  
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ประจ าป ี
2. ด าเนินการตาม
แผนการดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย 
ประจ าป ี

 

1. ปริมาณการเกิด
ความผิดปกติ
จากการเข้าถึง
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายโดย
ไม่ได้รับอนญุาต
ลดน้อยลงหรือ
สามารถควบคุม
ได ้

 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีแผนการดูแลและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจ าปี
และมีการด าเนินการตามแผน 

 
 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลยัฯ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 

 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

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 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

 6. จัดท าแผน 
และหาแนวทาง 
การเตรียมความ 
พร้อมกรณีฉุกเฉิน 
และแก้ไขปญัหา 
จากสถานการณ ์
ความไม่แน่นอ 
และภยัพิบัต ิ

1. จัดท าแผนและ
แนวทางการเตรียม
ความพร้อมกรณี
ฉุกเฉินและแกไ้ข
ปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัย
พิบัติ 

 
 

1. ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนและ
แนวทางการ
เตรียมความ
พร้อมกรณี
ฉุกเฉินและ
แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์
ความไม่แน่นอน
และภยัพิบัติได ้

 

 ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ   
ผลของการด าเนินงาน 
 เนื่องจากแผนและแนวทางการ

เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเป็น
ส่วนหน่ึงในร่างประกาศแนวนโยบาย
และปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศยังอยู่ใน
กระบวนการประกาศใช้งาน ผลการ
ด าเนินงานจึงยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
         - 
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

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 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

2. ระบบไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัย 
ไม่เสถียรส่งผลให้
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารุด
เสียหาย 
 

1. จัดหาระบบ 
แจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณี
เกิดเหตุระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 
2. จัดหา 
อุปกรณ์ป้องกัน/ 
ส ารองไฟฟ้า 
เพิม่เตมิ 
ในจุดติดตั้ง 
อุปกรณ ์
ระบบเครือข่าย 
ภายใน 
มหาวิทยาลยั 
3. จัดใหม้ ี
หน่วยงาน 
สนับสนุนในการ 
ฟื้นฟูและแก้ไข 
ปัญหาภายหลัง 
การเกิดเหต ุ
ฉุกเฉิน 
 
 

1. จัดหาและติดตั้ง
ระบบแจ้งเตือน
กรณีเกดิเหตุระบบ
ไฟฟ้าขัดข้อง 

2. ตรวจสอบการ
ท างานของอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารอง
ไฟฟ้าที่ติดตั้งเดิม
และจัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน/ส ารอง
ไฟฟ้าเพิ่มเติมในจุด
ที่ช ารุดเสยีหายและ
ยังไม่มีการติดตั้ง 

1. ระยะเวลาใน
การเข้า
ตรวจสอบเหตุที่
เกิดขึ้นสั้นลง 

2. จ านวนของ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายช ารดุ
เสียหายลด
น้อยลง 

 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุ

ระบบไฟฟ้าขัดข้องกับห้อง
ระบบปฏิบตัิการระบบเครือข่าย
หลัก 

 
 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 เจ้าหน้าท่ีระบบเครือข่ายเข้าถึงจุด

เกิดเหตุได้ทันถ่วงท ี
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

4. นายวิทยา  
สีระวตัร 

5. นายปิยพนธ์   
    ปั้นนาค 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน  2565 

 
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 
    
    

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

1. การป้องกันการสญูหายของทรัพยากรสารสนเทศ 
1. การป้องกัน
การสูญหายของ   
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

1. การป้องกันการสูญ
หายของ   ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

1. ก าหนดให้ นางสาว  
ภคมน  เด่นประเสริฐ 
น าตัวอย่างหนังสือ 10  
เล่มทีผ่่านขั้นตอนการ 
ขึ้นช้ันหนังสือเรียบร้อย 
แล้วมาท าการทดสอบ 
ผ่านเครื่องตรวจสอบ 
อุปกรณ์ของระบบ 

1. มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบ
ป้องกันการน า
หนังสือออก 
2.ส ารวจหนังสือ
แบบประเดือน 
และแบบประจ าป ี

1. ระบบป้องกัน
ทรัพยากรสญู
หายต้องมีเสียง
สัญญาณดังทุก
ครั้งท่ีมีการ
ตรวจจับ
ทรัพยากร

ผลของเป้าหมาย  :   บรรลุ  
ผลของการด าเนินงาน 
 มีการตรวจสอบระบบป้องกันทรัพยากร

สูญหาย 4 ครั้ง/ เดือน 
    และบันทึกการตรวจสอบบน Google 

Sheet 
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหนา้ศูนย์
วิทยบริการ 

RM4_NSRU 



-21- 
 

  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ป้องกันเป็นประจ าทุก 
วัน และน าข้อมูลการ 
ตรวจสอบระบบ 
ป้องกันรายงานให้  
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า  
ทราบและท าการสุม่ 
ตรวจทานเพิ่มเติมอยา่ง 
น้อย 4 ครั้ง/เดือน 
2. ก าหนดให ้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ 
ท าการตรวจสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ในกรณีอุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมีปัญหา
หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
กรณีที่แก้ไขไมไ่ด้ ให้
แจ้ง ให้ นายสุภรตัน์ 
กรุดฉ่ า ทราบและ
ด าเนินการ 
3. ก าหนดให้มีการ 
ส ารวจทรัพยากร 
สารสนเทศเป็นประจ า 
ทุกเดือนโดยท ารายการ 
ทรัพยากรเพิ่ม – ลด  
และท ารายการสรุป 
เสนอผู้บริหารทุกสิ้น 

สารสนเทศท่ี
ไม่ได้ผ่านการยมื 
 
2. มีการ
ตรวจสอบ
กระเป๋าของ
ผู้ใช้บริการและ
ทรัพยากร
สารสนเทศทุก
รายการ โดย
เจ้าหน้าท่ี ใน
กรณีที่ระบบ
ป้องกัน
ทรัพยากร
สารสนเทศสญู
หายไมส่ามารถ
ใช้งานได ้
 
3.จ านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประเภท
หนังสือท่ีสูญ
หายมีจ านวน

 มีการก าหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบกระเปา๋ สัมภาระผู้ใช้บริการ 
ในกรณีที่เกิดการขัดข้องของระบบ
ป้องกันเนื่องจากสาเหตตุ่าง ๆ เช่น 
ไฟดับ หรืออุปกรณ์ขัดข้องมีปญัหา 

 ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีสุ่มส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่ทีร่ับผดิชอบทุก
เดือนและท าการส ารวจท้ังหมดในเดือน 
ธันวาคม 2565 

 เจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจหนังสือใน
หมวดหมู่ทีไ่ด้รบัผิดชอบแล้วสรุป
รายชื่อหนังสือท่ีส ารวจแบบรายเดอืน
บน Google Sheet 

 รายงานทรัพยากรที่สูญหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นายสุภรตัน์    
   กรุดฉ่ า 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

เดือนและก าหนดให้ม ี
การส ารวจทรัพยากร 
ประจ าปี (ปีละ1 ครั้ง) 
4. ให้ นายสุภรตัน์ กรุด
ฉ่ า จัดท ารายงาน
สรุปผลการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประจ าเดือนและ
ประจ าปี เพือ่รายงาน
ข้อมูลจ านวนการมีอยู่
และจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสญูหาย  
5. เสนอจัดประชุม
เจ้าหน้าท่ี เพื่อท าการ
วิเคราะหส์าเหตุการสญู
หายของทรัพยากร
สารสนเทศและวาง
แนวทางการป้องกัน
แก้ไข 
 
 
 
 
 

น้อยหรือลดลง
จากปีก่อนหน้า 
 

ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
 การตรวจสอบระบบป้องกันทรพัยากร

สูญหายและมาตรการตรวจสอบ
ทรัพยากรในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ท าให้
เป็นการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศ
สูญหายได้อย่างมีประสิทธภาพ 

 การส ารวจหนังสือท าให้ทราบจ านวน
หนังสือท่ีพร้อมให้บริการและปรับปรุง
สถานะหนังสือในระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติใหเ้ป็นปัจจุบัน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

2. การส่งเงิน
ค่าปรับรายวัน
ล่าช้า 

2. การส่งเงินค่าปรับ
รายวันล่าช้า 

1. มอบหมายให ้
นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร 
วิเศษ เป็นผู้จดัเก็บ 
ข้อมูลเงินค่าปรับฯ  
และบันทึกข้อมูลเลขท่ี 
ใบเสร็จจากการเงิน 
หลังจากน าส่งเงิน 
ค่าปรับฯ ใหฝ้่าย 
การเงินของ
มหาวิทยาลยั ทุกวัน 
ก่อน 15.00 น. เพื่อน า
ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน ของศูนย์วิทย
บริการ พร้อมท้ัง 
บันทึกเลขท่ีใบเสร็จ
และยอดเงินท่ีน าส่งลง
ในสมุดควบคมุ 
2. หลังเวลา 15.00 น. 
แต่ท าการสรุปค่าปรับฯ 
ประจ าวันของศูนย์วิทย
บริการ โดยพิมพส์รุป
รายการคา่ปรับทั้งหมด
ที่ได้รับการช าระจาก
ระบบ Alist และ
ตรวจสอบกับใบเสร็จที่
ได้รับจากฝ่ายการเงิน 

ตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการเก็บ
เงินรายได้จาก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  
 

สามารถ
ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน
ในแต่ละวันได ้

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีสมดุบันทึกการรับช าระเงินค่าปรับ

จากการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดของศูนย์วิทยบริการ 

 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
1. มีการจัดท าสมุดบันทึกการรับช าระเงิน

ค่าปรับจากการคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนดของศูนย์วทิย
บริการ 

2. มีใบเสร็จจากฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลยัที่สามารถตรวจสอบได้
เป็นรายวัน 

3. มีการน าเสนอสรุปจ านวนเงินคา่ปรับ
ประจ าเดือนในบัญชเีงินฝากถอนคนื
ของศูนย์วิทยบริการผา่นการประชุม
คณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ า
ทุกเดือน 

 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. น.ส. ปรียพัศ  
พัฒนะสุธาดล 

4. น.ส. รุ่งรัตน์   
    อินทรวิเศษ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

ให้ยอดเงินส่งมอบ
ตรงกัน ทั้งนี้ เงิน
ค่าปรับที่ได้รับหลัง
เวลา 15.00 น. จะถูก
ยกยอดน าส่งฝ่าย
การเงินในวันถัดไป 
3. มอบหมายให้  
นางสาวปรียพัศ   
พัฒนะสุธาดลจัดท า 
สรุปรายงานรายรับ 
และยอดจ านวนเงินน า
ฝาก รุ่งรัตน์ ลงในสมุด
ควบคุมเงินรายไดจ้าก
ค่าปรับการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เกินก าหนดของศูนย์
วิทยบริการ  
4. น าเสนอยอดรายรับ
จากเงินค่าปรับฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริการส านักวิทย
บริการฯ ทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

3. การให้เลขหมู่
ไม่ตรงหมวดหมู่
ของประเภท
หนังสือ 

3. การให้เลขหมูไ่ม่
ตรงหมวดหมู่ของ
ประเภทหนังสือ 

1. รับหนังสือใหม่จาก
งานจัดซื้อและบริจาค 
2. ตรวจสอบข้อมลู
บรรณานุกรมในระบบ 
ALIST 
 - มีแล้ว: ท าการเพิ่ม 
Item 
- ยังไม่มี: วิเคราะห์
เลขหมู่ใหม่  
3. วิเคราะห์เลขหมูด่้วย
การพิจารณาเนื้อหา
ของหนังสือ โดยใช้คู่มือ
ดิวอี้และเลขผู้แต่ง 
3. สร้าง Bib ใหม่โดย
กรอกข้อมูลทาง
บรรณานุกรมของ
หนังสือลง TAG ต่าง ๆ 
และบันทึกข้อมูล 
4. เพิ่ม Item ตาม
จ านวนเล่ม และ
จัดพิมพ์เลขติดสัน
หนังสือ 
 
 
 

ความถูกต้องของ
การให้เลขหมู่ได้
ตรงหมวดหมู่   
ร้อยละ 80       
ต่อเดือน 
 

มีการให้
เลขหมู่หนังสือ
ได้ตรง
หมวดหมู่  
ร้อยละ 80  
ต่อเดือน 
 

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 มีการวิเคราะหเ์ลขหมู่ด้วยการพิจารณา

เนื้อหาของหนังสือ โดยใช้คู่มือดิวอี้และ
เลขผู้แต่ง และให้หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าข้ึนช้ัน
บริการ 

 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 เมื่อมีการวเิคราะห์เลขหมู่ด้วยการ

พิจารณาเนื้อหาของหนังสือโดยใช้คู่มือ  
ดิวอี้และเลขผู้แต่ง ท าให้เกิดความ
ถูกต้องของการให้เลขหมูไ่ด้ตรง
หมวดหมู ่

 

- 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

4. น.ส.ภัทราพร   
    วงษ์น้อย 
5. น.ส.นิตยา   
  ทวีศักดิ์วนาไพร 
6. น.ส.กัญญา  
    สิงหบุตร 
7. น.ส.บุสด ี
    หมื่นขัน 
8. น.ส.กาญจนา 
    อยู่ประยงค์ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

5. ส่งหนังสือให้หัวหน้า
กลุ่มงานตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าข้ึน
ช้ันบริการ กรณีที่ตรวจ
พบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
จะแจ้งเจ้าที่ท่ี
รับผิดชอบท าการแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
6. น าขึ้นช้ันบริการ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

4.  วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
มีการหยุดพิมพ์ใน
รูปแบบรูปเล่ม
เพ่ิมมากขึ้น 

4.  วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีการ
หยุดพิมพ์ในรูปแบบ
รูปเลม่เพิ่มมากขึ้น 

1. จัดหา จัดซื้อ 
บอกรับเป็นสมาชิก
วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Journal และ        
e-Magazine) 
เพิ่มขึ้น 
2. แนะน าช่องทางให้
ผู้ใช้บริการหันไปใช้คลัง
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ในการสืบค้นแทน 
https://aritc.nsru. 
ac.th/ejournal/ 
 

1.1 ด าเนินการ
จัดซื้อ (e-Journal 
และ e-Magazine) 
ให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน 
1.2 ด าเนินการ
เผยแพร่ ลิงค์      
(e-Journal และ     
e-Magazine) ที่ได้
จัดซื้อมาแล้ว 
ภายใน 1 เดือน 
2. สถิติจ านวนผู้
เข้าใช้คลังวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าเดือนของ 
ผู้เข้าใช้ในแต่ละ
หน่วยงาน 
 
 

1. เพื่อให้มี
วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อ
งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Magazine) 
มีจ านวน
เพียงพอต่อ
การบริการ 
2. มีสถิติ
จ านวนผู้เข้าใช้
คลังวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ในการสืบค้น 
 
https://
aritc.nsru.ac.
th/ejournal/
เพิ่มมากข้ึน 

ผลของเป้าหมาย : บรรลุ    
ผลของการด าเนินงาน 
 สามารถจัดซื้อ e-Magazine) ให้แล้ว    
   เสร็จภายใน 15 วัน  
 เผยแพร่ e-Magazine ที่ได้จดัซื้อ    
    มาแล้วภายใน 1 เดือน โดยน าเผยแพร่   
    ใน คลังวารสารอิเล็กทรอนิกส์    
    https://aritc.nsru.ac.th/ejournal/ 
 มีการเก็บสถิติจ านวนผู้เข้าใช้คลัง
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าเดือนของ
ผู้เข้าใช้ในแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
 มีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน 
   รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)  
   เพิ่มมากข้ึน 
 มีสถิติจ านวนผู้เข้าใช้คลังวารสาร 
   อิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น 
 
 
 
 

- 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ     
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3.  น.ส.ปรางทิพย์ 
พึงไชย 

4.  น.ส.ฉัตรดาว 
ชาติเช้ือ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ      
ไม่บรรลุ   

ผล 

5. ระบบไฟฟ้า
ขัดข้องส่งผลให้
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
และกล้องวงจร
ปิดมีปัญหา 
 

5. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ส่งผลให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ
กล้องวงจรปิดมีปญัหา 
 

1.จัดท าแผนการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และกล้อง
วงจรปิด 
2.เสนอให้จัดหา 
อุปกรณ์ป้องกัน/ 
ส ารองไฟฟ้า 
เพิ่มเตมิ 

1.อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
กล้องวงจรปิดมี
ความเสยีหายจาก
การเกิดไฟฟ้า
ขัดข้องลดลง 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และกล้องวงจร
ปิดท างานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ผลของเป้าหมาย  :   บรรลุ  
ผลของการด าเนินงาน 
 มีการจดัท าแผนการตรวจสอบอุปกรณ ์
   คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดทุก          
   สิ้นเดือน 
 เสนอให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส ารอง 
   ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
 เมื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
    อุปกรณ์ ท าให้สามารถแก้ไขใหอุ้ปกรณ ์
    กลับมาท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

250,000 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการฯ (ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ 

3. นายสุภรตัน์ 
กรุดฉ่ า 

4.  น.ส.รมย์นลิน 
แตงนวลจันทร ์

5. นายกษิดิศ     
ประมวลกมล 

6. นางปารวี          
เรืองจุติโพธ์ิ
พาน 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน (      )                   

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันที่รายงานข้อมูล          30  กันยายน  2565 

 


