
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป      
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :  พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ       
เป้าประสงค์ที่ 1 :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพ่ือสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน
การบริหารจัดการ (System based Transformation)            
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 :  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน/ด้านการปฏิบัติงาน 
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุขาด
ประสิทธิภาพ 
1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี
ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง 

3 4 12 1. จัดท าข้อมูลบญัชีร้านค้าและราคา
วัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจ าและ
ปรับปรุงข้อมูลสม่ าเสมอ 

 
 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

2. กรณีที่มีวงเงินในการจดัซื้อจัดจา้ง
ด้วยวิธีการสบืราคา มากกว่า 5,000 
บาท เทียบราคาอย่างน้อย 3 ร้าน 
ยกเว้นกรณสีินค้ามีความจ าเพาะ มี
จ าหน่ายเพียงเจา้เดยีวในท้องตลาด 

3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านคา้
หรือผู้จ าหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้น
ไปท่ีมีราคาไม่แตกต่างกัน กรณีซื้อ
วัสดุเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ไมค่วร
ซื้อจากร้านใดรา้นหนึ่ง แต่ให้สลับ
สับเปลี่ยนร้านคา้หรือผู้จ าหน่ายไมใ่ห้
ซ้ ารายเดิม 

 

 
 

3.  นางวิภารัตน์            
ศรีเพ็ชร  

 
 
 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 
1. การพบผู้ตดิเช้ือไวรสั       

โคโรนา 2019 ในพื้นที่ 
2. ความสามารถในการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 สายพันธ์ุ 
ต่าง ๆ 

 
 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 
 
8 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดให้มมีาตรการคดักรอง
บุคลากรของส านักและผู้มาติดต่อใช้
บริการ เช่น มีจุดบริการวัดไข้และ
แอลกอฮอล์  

 
2. การสนับสนุนให้บุคลากรของส านกั

เข้ารับการฉดีวัคซีนเขม็กระตุ้นเพือ่
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
ตามที่มหาวิทยาลัยและกระทรวง
สาธารณสุขแนะน า 

 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 

2. รักษาการหัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3. สภาพแวดล้อมหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อ
ให้เกิดการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส 

 

3 4 
 

12 3. ให้นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของมหาวิทยาลัยและที่สอดคล้อง
ตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์
โดยเคร่งครดั 

4. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานเพื่อแยก
บุคลากรที่ป่วยด้วยโรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 ตามมาตรการในการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ และการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม  

5. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
พื้นทีป่ฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการ
ต่าง ๆ ทีป่ลอดภยัและถูกสุขลักษณะ 
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019  
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป      
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :  พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ       
เป้าประสงค์ที่ 1 :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพ่ือสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน
การบริหารจัดการ (System based Transformation)            
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 :  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

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

งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 
 

4 4 16 
 

1.   จัดให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายใหม้ัน่คง
ปลอดภัยและไดร้ับการสนับสนุนใน
การแก้ไขปัญหาหากเกดิเหตุฉุกเฉนิ 

2.   จัดให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจดัการเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภยั พร้อมใช้
งานและได้รับการสนับสนุนในการ
แก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รอง
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

3.   จัดให้มีการดูแลและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคง
ปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการ
สนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาหากเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

4.   จัดให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าและระบบควบคุม
อุณหภูมหิ้องปฏิบัติการระบบเครอืข่าย
ให้มั่นคง พร้อมใช้งานและไดร้ับการ
สนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาหากเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

5.   จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ส ารองไฟฟ้า
เพิ่มเตมิและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดมิใน
จุดติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย 

6.   จัดให้มีแผนการดูแลและบ ารงุรักษา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

3. นายสุวิศาล   
ทับแสง 

4. นายวิทยา  
สีระวตัร 

5. นายปิยพนธ์   
ปั้นนาค 
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ตารางวเิคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป      
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :  พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ       
เป้าประสงค์ที่ 1 :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพ่ือสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน
การบริหารจัดการ (System based Transformation)            
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 :  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1. การป้องกันการสูญหายของ 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

3 2 6 
 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปอ้งกัน 
การน าหนังสือออก 

2. ก าหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณข์อง
ระบบป้องกันมีปัญหา 

 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

 
 

 

RM1_NSRU 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3. ก าหนดให้มีการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปลีะ 1 
ครั้งเพื่อท่ีจะทราบจ านวนของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอาจจะสูญหาย 

 

3. นายสุภรตัน์    
   กรุดฉ่ า 
 

2.  การส่งเงินค่าปรับรายวัน
ล่าช้า 

 
 
 
 
 

1 1 1 เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการส่งเงินคา่ปรับ 
ต้องด าเนินการส่งเงินค่าปรับภายในเวลา 
ไม่เกิน 15.00 น. ในแต่ละวัน 
 

  การยอมรับ 
  การลด/ควบคุม 
  การยกเลิก 
  การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

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

เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 
2565 ไม่
ปรากฎ
รายงานการ
ส่งเงินค่าปรับ
ให้แก่ฝ่าย
การเงิน
มหาวิทยาลยั 
ล่าช้า  
หลังเวลา 
15.00 น. 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

3. การตรวจสอบและรับช าระ
เงินค่าปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนยีม 
ค่าบริการ และค่าปรับของ
ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2565 

3 4 12 1. แจ้งเวียนประกาศของมหาวิทยาลยั
เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนยีม ค่าบรกิาร 
และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.
2565 ให้บุคลากรทราบและท าความ
เข้าใจ 

2. จัดท าค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและด าเนินการเรื่อง 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับของศูนย์
วิทยบริการ 

3. จัดประชุมบคุลากรศูนย์วิทยบริการ
เพื่อท าความเข้าใจเรื่องค่าปรับ
ทรัพยากรเกินก าหนด 

4. จัดท าขั้นตอนการตรวจสอบค่าปรบั
และการช าระเงินตามประกาศใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นางสาวปรียพัศ 
    พัฒนะสุธาดล 
4. นางสาวรุ่งรัตน์    
    อินทรวิเศษ 
5. นางสาวสุภัตรา   
    พรมสีนอง 
6. นายสุภรัตน์    
   กรุดฉ่ า 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

4. การให้เลขหมูไ่มต่รงหมวดหมู่
ของประเภทหนังสือ 

3 4 12 1. มีการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ให้เลขหมู่หนังสือจากหัวหน้ากลุ่มงาน
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนน าหนังสือข้ึนช้ันบริการ 

2. เมื่อพบข้อผิดพลาดสามารถท าการ
แก้ไขได้ทันที 

3. มีแบบฟอร์มบักทึกข้อมูลการแก้ไข
การให้เลขหมู่ที่ผดิพลาดทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
    ความเสี่ยง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

4. นางสาวภัทราพร   
    วงษ์น้อย 
5. นางสาวนิตยา   
    ทวีศักดิ์วนาไพร 
6.  นางสาวกัญญา  
     สิงหบุตร 
7.  นางสาวบุสด ี
    หมื่นขัน 
8.  นางสาวกาญจนา 
     อยู่ประยงค์ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

5.  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
มีการหยดุพิมพ์ในรูปแบบ
การจัดพิมพ์แบบรูปเล่มเพิ่ม
มากขึ้น 

1 1 1 
 

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

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3.  นางสาวปรางทิพย์ 
พึงไชย 

4.  นางสาวฉัตรดาว 
ชาติเช้ือ 

 
 
 
 

มี
กระบวนการ
จัดหาวารสาร
และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่
องที่ยุติการ
พิมพ์มา
ทดแทนหรือ
เปลี่ยน
รูปแบบการ
พิมพ์ใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์ e-Journal  
และ e-
Magazine 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

6. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 3 3 9 
 

มอบหมายให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น และ 
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า เป็นผู้ประสานงาน
ฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีทีร่ะบบไฟฟ้ามี
ปัญหาขัดข้องและแจ้งให้บุคลากรภายใน
ศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณี
ที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
4. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ 
รุนแรง 

ระดับ 

7. ระบบกล้องวงจรปิด 3 3 9 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ก าหนดเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภาพจาก
กล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ (นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า และ
เจ้าหน้าท่ีปฎิบตัิงานเคาน์เตอร์บรกิาร       
ช้ัน 1) 

3. จัดท าระบบตรวจสอบการท างาน
กล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

4. กรณีเกดิเหตุและต้องการข้อมลูจาก
กล้องวงจรปิด มอบหมายให้        
นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า เป็นผู้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
การลด/ควบคมุ 
การยกเลิก 
การถ่ายโอน 
ความเสีย่ง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 
(ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ) 

2. หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 

3. นายสุภรตัน์ กรุดฉ่ า 
4. เจ้าหน้าที่ท่ี

ปฏิบัติงาน
เคาน์เตอร์บริการ
ช้ัน 1 

 

 
 
  


















































