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บทสรุปผู้บริหาร 
  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย
ส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-
2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น  

เพ่ือให้การจัดการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุม
ภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  

แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2 กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของ
หลักสูตรแตกต่างกัน 

1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 
1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 
1.4 การปลอมแปลงเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
1.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.6 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้ส านักฯล่าช้า 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
 -ไม่มี- 
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

3.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware 
Software Network และ Peopleware)  
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

- ด้านการเงินและงบประมาณ 
4.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 



4.2 การน าส่งเงินระหว่างส านักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ี
น าส่งเงิน 

- ด้านการบริหาร 
4.3 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม.ท าให้ระบบการส ารองไฟไม่เพียงพอ 

- ด้านความปลอดภัย 
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
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ค ำน ำ 
 

สภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก การบริหารความเสี่ยง  
เป็นเรื่องส าคัญส าหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานขององค์กรท าให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถ
ควบคุมได้  ซึ่งการด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะด าเนินการให้การบริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น       การ
ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ใน
การปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ  พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับองค์กร และ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
พ.ศ.2558 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือ
และน าไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ของ หน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

 

                                                                       ส านักทะเบียนและประมวลผล 
                                                                        (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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บทน ำ 
 
1. ประวัติควำมเป็นมำ 
 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เป็นหน่วยงำนที่ เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำ
เข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันเป็น เพ่ือให้โครงสร้ำงเป็นลักษณะแบนรำบมีกำรด ำเนินงำนแบบเป็นกลุ่มภำรกิจใน
แต่ละกลุ่มภำรกิจและมีควำมเชื่อมโยงกันในงำนตำมบทบำทและภำรกิจของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ท ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโดยจัดให้มีภำรกิจ
ด้ำนกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภำรกิจด้ำนสำรสนเทศซึ่งมุ่งกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดให้มำกขึ้น 
 สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีมติ เห็นชอบในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโดยได้ออกประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนำคม 2548 เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร โดยให้รวมส่วนรำชกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำส ำนักงำน
อธิกำรบดีเข้ำด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น“ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)” 
(Bureau of Academic Administration and Development)  
 พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2558 ภูมิพลอ
ดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2558 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 และมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ โดยปรับปรุง
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “ส ำนักทะเบียน
และประมวลผล” เป็น “ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร” 

พัฒนาการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อำศัยสถำนที่ของมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ (มหำวิทยำลัยมหิดลใน
ปัจจุบัน) 
 ในปี พ.ศ.2511  จัดตั้งกองบริกำรกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น แบ่ง
ส่วนรำชกำรออกเป็น 3 งำน 1 หน่วย คือ 1) งำนทะเบียนและตำรำงสอนตำรำงสอบ 2) งำนพัฒนำหลักสูตร
และกำรสอน 3) งำนส่งเสริมวิจัยและต ำรำ และหน่วยธุรกำร   

ในปี พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 6 ฝ่ำย คือ 
1) ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 2) ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 4) ฝ่ำยทะเบียนเรียน 5) ฝ่ำย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ำยระเบียนกำรศึกษำ 

ในปี พ.ศ.2547 ปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำร
กำรศึกษำเข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร)” แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ คือ 1) กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป 2) กลุ่มภำรกิจพัฒนำ
วิชำกำร  3) กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 4) กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภำรกิจประมวลผล 6) กลุ่มภำรกิจ
บริกำร  

ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดตั้งหน่วยงำนภำยในส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร) ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยเพิ่มเติมอีก 1 งำน คือ งำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ 
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ในปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประกำศพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรับปรุงกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล” เป็น “ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร” 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นเลิศในกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำเป็นสำกล  
 

พันธกิจ 

1. มุ่งม่ันบริหำรกำรศึกษำด้วยควำมถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสำกล 
2. พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถสนับสนุนกำรบริกำรกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย     
4. พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก 
 

ปณิธำน 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จะยึดมั่นในกำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ถู กต้อง 

รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริกำรประทับใจ  
   

วัฒนธรรมองค์กร  
 กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ  
 กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 
 เสริมสร้ำงทีมงำน 
 

ค่ำนิยม 
1. B = Better Service  : มุ่งม่ันให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. A = Accomplishment มุ่งม่ันเพื่อควำมส ำเร็จและเป็นเลิศ     
3. A = Agility : ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่น  
4. D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข 
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรท ำให้สำมำรถผลักดันกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในอนำคตให้
สอดคล้องและสำมำรถควบคุมได้  ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพ่ิมโอกำสที่จะด ำเนินกำรให้กำรบริกำรแก่
ประชำชนที่ดีขึ้น  กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น  กำรวำงแผนและกำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ  พัฒนำ
ฐำนข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับองค์กร กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตัวชี้วัด 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับกำรบริหำรรำชกำรของประเทศไทย มีรูปแบบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงยุทธศำสตร์ จัดท ำโดยส ำนักงำน ก.พ.ร.อันเนื่องมำจำก 
พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(2) ระบบกำรควบคุมภำยในภำครำชกำร  โดยส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ก ำหนดให้
ภำครัฐจัดท ำระบบควบคุมภำยในที่มีรูปแบบเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือเป็นกลไก
และเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนแต่ละหน่วยงำนที่มีวัตถุประสงค์ 
พันธกิจ และกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ส่วนรำชกำรเพ่ิมมำกขึ้น  
ดังนั้น ระบบควบคุมภำยในจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกที่ต้องก ำหนดให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงเพ่ือ
ช่วยให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส ซึ่งกำรบริหำรควำม
เสี่ยงนี้เป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับพันธกิจ  

(3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร โดยส ำนักงำน  ก.พ.ร. 
สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ต้องด ำเนินกำรไปตำมกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

(4) กำรบริหำรควำม เสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล   โดยส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรและ
ส ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันก ำหนดขึ้นเพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมกับกำรขอ
งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 
 
2. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักของ COSO (Committee of Sponsoring  Organization of 
the Tread way)  เป็นมำตรฐำนสำกลซึ่งคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้น ำมำเป็นมำตรฐำนของระบบกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงโดยก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปจัดท ำแผนกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 1) 
สภำพแวดล้อมองค์กร 2) ก ำหนดวัตถุประสงค์ 3) กำรระบุควำมเสี่ยง  4) กำรประเมินควำมเสี่ยง 5) 
ตอบสนองควำมเสี่ยง 6) กิจกรรมควบคุม 7) ข้อมูลและกำรสื่อสำร  8) กำรติดตำมผล   
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2.1 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Process)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภำพ  ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีข้ันตอนที่ส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
2) กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) 
3) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
5) กำรติดตำมผล (Monitoring) 

โดยมีรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

2.2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยองค์กรก่อนที่จะระบุเหตุกำรณ์ที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้   

วัตถุประสงค์/เป้ำประสงค์พิจำรณำได้หลำยระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร (Corporate Level) ระดับ
ส่วน (Division Level) ระดับโครงกำร (Project Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนกำร (Activity/Process) 
ระดับตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indication) เป็นต้น  

ขั้นตอนการบริหารความเสีย่ง 

ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต และสภาพแวดลอ้ม 

(Establish The Context) 

การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
 

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
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2.2.2 กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) 
เป็นกระบวนกำรที่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรว่ำมี

เหตุกำรณ์หรืออุปสรรคใดที่อำจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร        โดย
พิจำรณำทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก  และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของควำมเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหำรได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอในกำรน ำไปบริหำรจัดกำรได้  

ในบำงกรณีควรมีกำรจัดกลุ่มเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นโดยแบ่งตำมประเภทของเหตุกำรณ์       และ
รวบรวมเหตุกำรณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนและภำยในหน่วยงำน  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

วิธีกำรและเทคนิคในกำรระบุควำมเสี่ยง  มีหลำยวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงำนอำจเลือกใช้ตำมควำม
เหมำะสม ดังนี้ 
1) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยกำรระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือให้ได้ควำมเสี่ยงที่หลำกหลำย 
2) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต (Past Data) 
3) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยกำรใช้รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) ในกรณีที่มีข้อจ ำกัดด้ำน

งบประมำณและทรัพยำกร 
4) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยกำรวิเครำะห์ควำมผิดพลำดของมนุษย์ (Human Error Analysis) 
5) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยกำรวิเครำะห์ระบบงำน (Work System Analysis) 
6) กำรระบุควำมเสี่ยงโดยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (What if) 

2.2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
หมำยถึง กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่ำแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกำสที่จะเกิดมำกน้อยเพียงใด และหำกเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด 
และน ำมำจัดล ำดับว่ำปัจจัยเสี่ยงใดมีควำมส ำคัญมำกน้อยกว่ำกันเพ่ือจะได้ก ำหนดมำตรกำรตอบโต้กับปัจจัย
เสี่ยงเหล่ำนั้นได้อย่ำงเหมำะสม  

กำรประเมินควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้ทั้งกำรประเมินเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณโดยพิจำรณำจำกทั้ง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ภำยนอกและภำยในองค์กร   

- กำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงคุณภำพ (Qualitative Approach) จะไม่มีกำรระบุค่ำของควำม
เสียหำยออกมำเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับควำมรุนแรงของควำมเสียหำย และระดับ
ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะเกิดข้ึน 

- กำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ (Quantitative Approach) จะระบุค่ำของควำม
เสียหำยเป็นตัวเลข (โดยเฉพำะตัวเงิน) และโอกำสที่เหตุกำรณ์นั้นจะเกิดออกมำในรูปของควำม
น่ำจะเป็น (Probability) ซึ่งเป็นรูปตัวเลขเช่นกัน  

- โอกำสที่อำจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุกำรณ์มีโอกำสเกิดข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
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ตัวอย่าง  ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เชิงปริมำณ    
โอกำสที่จะเกิดควำม

เสี่ยง 
ควำมถี่ท่ีเกิดขึ้นของควำมเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมำก 
สูง 

ปำนกลำง 
น้อย 

น้อยมำก 

มำกกว่ำ 1 ครั้งต่อเดือน 
ระหว่ำง 1-6 เดือน ต่อ ครั้ง 
ระหว่ำง 6-12 เดือน ต่อครั้ง 

มำกกว่ำ 1 ปี ต่อครั้ง 
มำกกว่ำ 5 ปี ต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ตัวอย่าง  ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เชิงคุณภำพ 

โอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง 

ควำมถี่ท่ีเกิดขึ้นของควำมเสี่ยง ระดับคะแนน 

สูงมำก 
สูง 

ปำนกลำง 
น้อย 

น้อยมำก 

มีโอกำสในกำรเกิดเกือบทุกครั้ง 
มีโอกำสเกิดค่อนข้ำงสูงหรือบ่อยๆ 

มีโอกำสในกำรเกิดบำงครั้ง 
อำจมีโอกำนเกิดแต่นำนๆ ครั้ง 

มีโอกำสเกิดในกรณียกเว้น 

5 
4 
3 
2 
1 

 
- ผลกระทบ (Impact) หำกมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมำกเพียงใด 
ตัวอย่าง  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง เชิงปริมำณ    

ผลกระทบ ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 

สูงมำก 
สูง 

ปำนกลำง 
น้อย 

น้อยมำก 

มำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท 
น้อยกว่ำ 2.5 แสนบำท – 10 ล้ำนบำท 

น้อยกว่ำ 50,000 – 2.5 แสนบำท 
น้อยกว่ำ 10,000 – 50,000 บำท 

ไม่เกิน 10,000 บำท 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ตัวอย่าง  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง เชิงคุณภำพ 

ผลกระทบ ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 

รุนแรงที่สุด 
ค่อนข้ำงรุนแรง 

ปำนกลำง 
น้อย 

น้อยมำก 

มีกำรสูญเสียทรัพย์สินอย่ำงมหันต์ มีกำรบำดเจ็บถึงชีวิต 
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินมำก มีกำรบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นพักงำน 
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินมำก มีกำรบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นหยุดงำน 

มีกำรสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีกำรบำดเจ็บรุนแรง 
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรง 

5 
4 
3 
2 
1 
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- กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง (Prioritize) 
เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้ว จะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำร

ปฏิบัติงำน/โครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่
ส ำคัญให้เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกระดับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตำมตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
โดยจัดเรียงล ำดับจำกระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ และเลือกควำมเสี่ยงสูงและสูงมำกมำจัดท ำแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ควำมเสี่ยง 

จัดระดับ 
ควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง พื้นที่สี 

1-3 ต่ ำ ยอมรับควำมเสี่ยง เหลือง 

4-9 ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (มีมำตรกำรำติดตำม) เขียว, ฟ้ำ 

10-16 สูง ควบคุมควำมเสี่ยง (มีแผนควบคุมควำมเสี่ยง) ส้ม 

17-25 สูงมำก 
ควบคุมควำมเสี่ยง (มีแผนควบคุมควำมเสี่ยง), ถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 

แดง 

 
- แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

กำรจัดระดับควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 
- ผลกระทบรุนแรงมำก 
- โอกำสเกิดน้อย 

 

ควำมเสี่ยงสูง 
- ผลกระทบรุนแรงมำก 
- โอกำสเกิดมำก 

ควำมเสี่ยงต่ ำ 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกำสเกิดน้อย 

 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกำสเกิดมำก 

น้อย     มำก 
น้อย 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

5 
5 10  15 20 

25 
สูงมำก 

4 
4 8 12 

16 
สูง 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4   ปำน กลำง 6 8 10 

1 
ต่ ำ 
1 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

2.2.4 กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
เมื่อควำมเสี่ยงได้รับกำรบ่งชี้และประเมินควำมส ำคัญแล้วผู้บริหำรต้องประเมินวิธีกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้และผลของกำรจัดกำรเหล่ำนั้นกำรพิจำรณำทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรจะต้อง
ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิผล  ผู้บริหำรอำจต้องเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรือหลำยวิธี
รวมกัน  เพื่อลดระดับโอกำสที่อำจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุกำรณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้ 
(Risk Tolerance)  

 
หลักกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมี 4 ประกำร คือ 
1) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) 

กำรหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเสี่ยง เช่น หยุดด ำเนินกิจกรรม กำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยง กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน กำรลดขนำดของงำนหรือ
กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สำมำรถยอมรับได้มำกกว่ำ เป็นต้น 

2) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) 
กำรไม่ต้องมีกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกำส หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับ

ควำมเสี่ยงที่มีน้อย ควำมน่ำจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ำมีต้นทุนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักกำร
รับควำมเสี่ยงไว้ 

3)  กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control)  
หมำยถึง กำรลดโอกำสควำมน่ำจะเกิดหรือลดควำมเสียหำย โดยกำรจัดระบบกำรควบคุมเพ่ือ

ป้องกันกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรรวมกับก ำหนดแผนส ำรองในเหตุฉุกเฉิน 
 
 

โอกาสเกดิ 
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4) กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) 
หมำยถึง กำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้หน่วยงำนอ่ืนช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำรท ำ
ประกันภัยกับองค์กรภำยนอก หรือกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรแทน (Outsource) กิจกรรมกำรควบคุม 
(Control Activities) 

2.2.5 กำรติดตำมผล (Monitoring) 
กำรติดตำมประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีคุณภำพและมีควำมเหมำะสมและกำร

บริหำรควำมเสี่ยงได้น ำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และเพ่ือให้ทรำบว่ำควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบ
ส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับกำรรำยงำนต่อผู้บริหำรที่รับผิดชอบ   กำรติดตำมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงท ำได้ 2 ลักษณะ คือ  

- กำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำ เสมอ  เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน   

- กำรติดตำมเป็นรำยครั้ง เป็นกำรด ำเนินกำรภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์   
ดังนั้น ปัญหำที่เกิดข้ึนจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วหำกองค์กรมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมเสี่ยงเพ่ือให้

กำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

3. กำรจ ำแนกประเภทกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Classifying) 
1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ 
2) ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล 
3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4) ด้ำนกระบวนกำร 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์   
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก  อันส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กร และด ำเนินกำรวำงมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล 
- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงำนหลักขององค์กร เพ่ือให้

มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรก ำกับดูแลตนเองที่
ดีด้วย 

- จะต้องมีกำรจัดท ำแผนธรรมำภิบำล และ/หรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องกำรก ำกับดูแลที่ดี 
- ต้องมีกำรวิเครำะห์โอกำสหรือแนวโน้มที่จะประพฤติผิดหลักธรรมำภิบำล ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กำร และผู้ปฏิบัติงำน 
- หลักธรรมำภิบำลที่ต้องน ำมำวิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์ ควำมโปร่งใส ควำม

ยุติธรรม ควำมสำมัคคี ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมรับผิดชอบ กำรมุ่งเน้นผลงำน ควำมคล่องตัว  กำรทุจริต
คอรัปชั่น 
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3) ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องของระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ 

ให้มีควำมถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค ์
- มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือก ำจัด ป้องกัน หรือลดกำรเกิดควำมเสี่ยหำยในรูปแบบต่ำงๆ โดย

สำมำรถฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศ และกำรส ำรอง และกู้คืนข้อมูลจำกควำมเสียหำย (Backup and Recovery) 
- มีกำรจัดท ำแผนแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อำจจะเกิดกับระบบ

สำรสนเทศ (IT Contingency Plan) 
- มีระบบรักษำควำมม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐำนข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส 

(Anti-Virus Sytem) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง เป็นต้น 
- มีกำรก ำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร 
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ที่ก ำหนด 
- ครอบคลุมประเด็นของกำรออกแบบและน ำระบบควบคุมมำใช้ ตำมปัจจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ควำมคุ้มค่ำของกำรควบคุม กำรทันกำรณ์ของกำรติดตำมและบอกเหตุควำม
สม่ ำเสมอของกลไกกำรควบคุม กำรจูงใจผู้ปฏิบัติงำน 

4. สรุปขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4.1  ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภำพแวดล้อม 
4.2  กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) 
4.3  ประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
4.4  ตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
4.5  ติดตำมควำมเสี่ยง (Risk) 

 

5. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง      
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ .ศ.2544 

ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และให้รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งระบบกำรกำรควบคุมภำยในถึงแม้ว่ำจะมีประสิทธิภำพมำกเพียงใดก็ไม่
อำจจะป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเหนือควำมคำดหมำยได้  กำรก ำหนดเกณฑ์กำรควบคุมส่วนใหญ่ก ำหนด
จำกประสบกำรณหรือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ดังนั้น มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องจัดให้มีระบบและกำรจัดกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยจักต้องมีกำรระบุควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและโอกำสทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยขององค์กร ส่วนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หรือตัวชี้วัดด้วยเครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือจัดวำง
ระบบควบคุมภำยในต่อไป 
 

--------------------- 
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บทท่ี 2 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
1.1 คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอ

เอกสำรหลักสูตรเพ่ือเสนอ ส.
ก.อ. รับทรำบล่ำช้ำ ไม่ทันตำม
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

S1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.2 กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เนื่องจำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เงื่อนไขกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำมีมำกขึ้น 
รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ
กำรศึกษำ ควำมหลำกหลำย
ของหลักสูตรแตกต่ำงกัน  

S2 
 

ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ตอ่กำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัว
ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

S3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผล

กำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษทำง
วิชำกำรและกำรประกำศพ้น
สภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

S4 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำ  

S5 มีโอกำสเกดิ
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสเกดิ
บำงครั้ง 

อำจมีโอกำส
เกิดแต่นำนๆ
ครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิด
ค่อนข้ำงสูง
หรือบ่อยๆ 

มีโอกำสใน
กำรเกิดเกือบ
ทุกครั้ง และ
เกิดควำม
เสียหำยต่อ
มหำวิทยำลยั 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.5 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบ
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

S6 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.6 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำก
คณะให้ส ำนักฯ ล่ำช้ำ 

S7 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
2 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล 

   --ไม่มี--                       

3 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำน

ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษำ 
(Hardware Software 
Network และ Peopleware)  

T1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4 ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร 
  ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสด

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำก
ผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำร
แบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย 

O1 มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
เกือบทุกครั้ง 

อำจมีโอกำส 
เกิดกำร
โจรกรรมแต่
นำนๆครั้ง 

มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม 
บำงครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
ค่อนข้ำงสูง 
หรือบ่อยๆ 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ 

กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและ
ไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีน ำส่งเงิน 

O2 
 

ไม่เกิน 
1,000บำท/

วัน 

>1,000- 
3,000 บำท/

วัน 

> 3,000- 
5,000 บำท/

วัน  

>5,000- 
10,000 
บำท/วัน 

> 10,000 
บำท/วัน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4.2 งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร 
และแหล่งเงินรำยได้ของส ำนักฯ
มีแนวโน้มลดลง 

O3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำรท ำงำน
ปำนกลำง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง
มำก 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

  ด้ำนกำรบริหำร 
4.3 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 15 

ชม. ท ำให้ระบบกำรส ำรองไฟ
ไม่เพียงพอ 

O4 ดับไมเ่กิน  
1 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
5 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
10 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
15 ช่ัวโมง 

ดับมำกกว่ำ 
15 ช่ัวโมง 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

  ด้ำนควำมปลอดภัย 
4.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคลำกร 
O5 มีควำม

ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของบุคลำกร
ไม่สญูหำย 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำยและได้
คืน 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำย 

ไม่มีควำม 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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ตำรำงที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสีย่ง (RM 1) 
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     RM1 

ตำรำงท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์           

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติหลักสูตร ตำม
กระบวนกำร/ขั้นตอนของมหำวิทยำลัย  

1.1.1  คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอเอกสำรหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. 
รับทรำบล่ำช้ำ ไม่ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

3 4 12 S1 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ  

1.2.1 กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนกำรตรวจสอบผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เนื่องจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เงื่อนไขกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำมีมำกขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยของหลักสูตรแตกต่ำงกัน  

2 4 8 S2 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ไม่สมบูรณ์ 

3 3 9 S3 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษทำง
วิชำกำรและกำรประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

2 5 10 S4 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  2 5 10 S5 
1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

5 5 25 S6 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำท่ีอำจส่งผลกระทบต่อคดีทำงกำรปกครอง 

1.6.1 กำรจดัส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ส ำนักฯ ล่ำช้ำ 3 4 12 S7 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล           
 --ไม่มี---           
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     RM1 

ตำรำงท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษำ (Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

2 4 8 T1 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร           
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ           
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงินสด 4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร ณ 

จุดให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
2 5 10 O1 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและไม่มี
หลักประกันส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่น ำส่งเงิน 

2 5 10 O2 

ด้ำนกำรบริหำร           
  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้ำ 4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 15 ชม. ท ำให้ระบบกำรส ำรองไฟไม่

เพียงพอ 
2 5 10 O3 

ด้ำนควำมปลอดภัย           
  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกรและผู้มำรับ
บริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 3 4 12 O4 
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แผนภูมิควำมเสี่ยงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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ตำรำงที่ 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM 2) 
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RM2 

ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์         

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติ
หลักสูตร ตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนของ
มหำวิทยำลัย  

1.1.1  คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอเอกสำร
หลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รบัทรำบล่ำช้ำ ไม่ทัน
ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

จัดอบรม/สัมมนำอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจ ก ำกับ ติดตำม 

กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

30-ก.ย.-58 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  

1.2.1 กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน
กำรตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เนื่องจำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำมี
มำกขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบกำรศึกษำ 
ควำมหลำกหลำยของหลักสูตรแตกต่ำงกัน  

1) กำรทวนสอบกำรอนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำกับ
คณะวิชำที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ส ำเร็จกำรศึกษำ         
2) กำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้สนับสนุน
กำรด ำเนินงำน กระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง
มำกยิ่งขึ้น  

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ ์

 1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรรำยงำนตัว
ผ่ำนระบบ Internet หลำกหลำยช่องทำง (แผ่น
พับ ผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ และ Internet) 
 2) พัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์โทษทำงวิชำกำรและกำรประกำศพ้น
สภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

ก ำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องขออุทรณ์ค ำสั่ง
ลงโทษ 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 
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RM2 

ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1) กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำและบทลงโทษของกำร
ปลอมแปลงเอกสำรผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ
และเวปไซต์                            

กลุ่มภำรกิจ
บริกำร 

30-ก.ย.-58 

1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1) กำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงเพ่ือจัดหำ
รำยได้สนับสนุนอื่นๆ                   
2) จัดท ำข้อเสนอแนวทำงเพ่ือกำรพิจำณำและ
กำรตัดสินใจให้แก่มหำวิทยำลัยต่อกำรแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(งำนรับเข้ำ) 

30-ก.ย.-58 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำที่อำจส่งผลกระทบต่อคดี
ทำงกำรปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ส ำนักฯ
ล่ำช้ำ 

1) มีระบบกำรแจ้งเตือน ทำง e-mail หนังสือ
รำชกำร และติดตำมทวงถำมไปยังคณะที่ยังไม่ส่ง
เกรด 
2) กำรประชุม/สัมมนำผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3) มีมำตรกำรลงโทษทำงวินัยตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย 

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล         

 --ไม่มี---         
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RM2 

ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษำ 
(Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

1) แผนงำนเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไข
ควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูลที่ชัดเจนและ
สม่ ำเสมอ       
2) ปรับปรุง เพิ่มเติม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร         
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ         
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงิน
สด 

4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

จัดหำช่องทำงในกำรให้บริกำรนักศึกษำ โดยกำร
จ่ำยผ่ำนออนไลน์ 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับธนำคำร
ยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีน ำส่งเงิน 

จัดให้มีบุคลำกรในกำรน ำเงินไปฝำกธนำคำร ไม่
ต่ ำกว่ำ 2 คน ในกำรน ำส่งเงินของแต่ละวันโดยมี 
พนักงำนขับรถของส ำนักฯบริกำรรับ-ส่ง  

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

ด้ำนกำรบริหำร         

  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้ำ 4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 15 ชม. ท ำให้
ระบบกำรส ำรองไฟไม่เพียงพอ 

มีกำรกำรส ำรองไฟฟ้ำ ส ำรองน้ ำมัน ในกรณี
ไฟฟ้ำดับให้กับเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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RM2 

ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย         

  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
และผู้มำรับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลำกร 

1) ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดสัปดำห์ละ 2ครั้ง  
2) ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเข้มงวดใน
กำรตรวจตรำหน่วยงำนตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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                 ภำคผนวก 
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ควำมหมำยค ำศัพท์ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง 
ค ำศัพท์สองค ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง คือ ค ำว่ำ “ภัย” (Peril) และอันตรำย (Hazard) 

เนื่องจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องท ำกำรประเมินผลบนพื้นฐำนของสองค ำนี้ 
ภัย (Peril)  หมำยถึง สำเหตุของควำมสูญเสีย ซึ่งภัยพ้ืนฐำน ได้แก่ ไฟ ไฟฟ้ำ พำยุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว 

เป็นต้น  
อันตรำย (Hazard) หมำยถึง สภำวะที่สร้ำงหรือเสริมโอกำสที่ควำมไม่แน่นอนจะน ำไปสู่ควำมสูญเสีย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อันตรำยทำงกำยภำพ อันตรำยทำงศีลธรรม และอันตรำยทำงกฎหมำย  
ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มโีอกำสเกิดขึ้นในอนำคตและอำจส่งผลในด้ำนลบที่ไม่ต้องกำร  
กำรเสี่ยง  หมำยถึง ตัดสินใจที่จะด ำเนินกำร (หรือไม่ด ำเนินกำร) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพ้ืนฐำนของกำรขำด

ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงกำรประมำณกำร กำรคำดเดำ กำรตั้งควำมหวังซึ่งผลของกำรตัดสินใจนั้น 
อำจเป็นไปตำมควำมคำดหมำยหรือตรงกันข้ำมก็ได้ เช่น กำรเสี่ยงโชคพนัน กำรเสี่ยงอันตรำย เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor)  หมำยถึง  ต้นเหตุหรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง ที่จะท ำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำรที่จัดขึ้นโดย
ฝ่ำยบริหำรเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยออกแบบมำระบุเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นมี
ผลกระทบต่อองค์กร และจัดกำรกับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                          มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 3 ด้าน 12 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
1.1.2 กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากจ านวน

ผู้ส าเร็จการศึกษา เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษามีมากข้ึน รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ
การศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน 

1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 
1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 
1.4.1  การปลอมแปลงเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
1.5.1  การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.6.1  การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้ส านักฯล่าช้า 
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.1  ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 

(Hardware Software Network และ Peopleware) 
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
ด้านการเงินและงบประมาณ 
4.1.1  การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
4.1.2  การน าส่งเงินระหว่างส านักฯ กับธนาคารยังไมป่ลอดภัยและไม่มีหลักประกันส าหรับเจ้าหน้าที่

ที่น าส่งเงิน 
ด้านการบริหาร 
4.2.1  ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ท าให้ระบบการส ารองไฟไม่เพียงพอ 
ด้านความปลอดภัย 
4.3.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
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ค ำน ำ 
 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบก าหนดเป็นแผนบริหารและ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์
ส าคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตาม
แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ด าเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วน
งานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้ง
การจัดวางระบบฯ และการก ากับการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ าและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้ก าหนด ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ได้ท าการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักฯ และรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้น าไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

                                                                                           มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
            ตุลาคม 2558 
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บทน ำ 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  มีพันธกิจที่ส ำคัญในกำรเป็นศูนย์รวมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตั้งแต่กำรประสำนงำน กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กำรก ำกับดูแลเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรและรำยวิชำ กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ  กำรบริกำรกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
กำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรประมวลผลกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีระบบและได้มำตรฐำนสำกล บริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำย
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำทิ สหกิจศึกษำ เครือข่ำยอุดมศึกษำ เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลำงฐำนข้อมูลด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย 

 
1. ประวัติควำมเป็นมำ/พัฒนำกำร 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เป็นหน่วยงำนที่ เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำ
เข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันเป็น เพ่ือให้โครงสร้ำงเป็นลักษณะแบนรำบมีกำรด ำเนินงำนแบบเป็นกลุ่มภำรกิจใน
แต่ละกลุ่มภำรกิจและมีควำมเชื่อมโยงกันในงำนตำมบทบำทและภำรกิจของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
ท ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโดยจัดให้มีภำรกิจ
ด้ำนกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภำรกิจด้ำนสำรสนเทศซึ่งมุ่งกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดให้มำกขึ้น 

สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีมติ เห็นชอบในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโดยได้ออกประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนำคม 2548 เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร โดยให้รวมส่วนรำชกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำส ำนักงำน
อธิกำรบดีเข้ำด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น“ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)” 
(Bureau of Academic Administration and Development)  

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ.2558 ภูมิ
พลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2558 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 และมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ โดยปรับปรุง
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “ส ำนักทะเบียน
และประมวลผล” เป็น “ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร” 

พัฒนาการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อำศัยสถำนที่ของมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ (มหำวิทยำลัยมหิดลใน

ปัจจุบัน) 
ในปี พ.ศ.2511  จัดตั้งกองบริกำรกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น แบ่ง

ส่วนรำชกำรออกเป็น 3 งำน 1 หน่วย คือ 1) งำนทะเบียนและตำรำงสอนตำรำงสอบ 2) งำนพัฒนำหลักสูตร
และกำรสอน 3) งำนส่งเสริมวิจัยและต ำรำ และหน่วยธุรกำร   

ในปี พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 6 ฝ่ำย คือ 
1) ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 2) ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 4) ฝ่ำยทะเบียนเรียน 5) ฝ่ำย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ำยระเบียนกำรศึกษำ 



รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ                        หน้า | 2 

ในปี พ.ศ.2547 ปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำร
กำรศึกษำเข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร)” แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ คือ 1) กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป 2) กลุ่มภำรกิจพัฒนำ
วิชำกำร  3) กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 4) กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภำรกิจประมวลผล 6) กลุ่มภำรกิจ
บริกำร  

ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดตั้งหน่วยงำนภำยในส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร) ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยเพิ่มเติมอีก 1 งำน คือ งำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ 

ในปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประกำศพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรับปรุงกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษำธิกำร เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล” เป็น “ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร” 

 
2. พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ที่ส ำคัญ คือ 

1. สนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1.1  สนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรขอเปิดหลักสูตรและรำยวิชำ 
1.3  สนับสนุนกำรจัดกำรสหกิจศึกษำ 
1.4  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี 
1.5  สนับสนุนกำรจัดท ำระเบียบ ประกำศแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำรศึกษำ 
1.6 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 

2. ให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และคณะ/หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
2.1 ให้บริกำรด้ำนเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ ทั้งนักศึกษำปัจจุบันและที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว 
2.2 ให้บริกำรด้ำนทะเบียนเรียนกับนักศึกษำปัจจุบันทุกคน 
2.3 ให้บริกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีโดยวิธีผ่ำน สอท. และวิธีรับตรง 
2.4 ให้บริกำรด้ำนกำรก ำกับหลักสูตรและรำยวิชำ ตรวจสอบมำตรฐำน 
2.5 ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
2.6 ให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ  

3. เป็นแหล่งสำรสนเทศทำงวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
3.1 ประชำสัมพันธ์และด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
3.2 พัฒนำและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรฐำนข้อมูล ประวัติ

นักศึกษำ หลักสูตรและรำยวิชำ ระบบทะเบียนแลประมวลผลกำรศึกษำ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 จัดท ำระบบสำรสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำทิ กำรรับเข้ำ

ศึกษำ  หลักสูตรและรำยวิชำ สถิตินักศึกษำ สถิติกำรลงทะเบียน ผลกำรเรียน และสถิติผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เป็นต้น 

3.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยและ
ประมวลผลข้อมูลกำรศึกษำ 
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4. เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอก 
4.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย 

ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
3. ข้อมูลองค์กำร 

1. วิสัยทัศน์ 
"เป็นเลิศในกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำเป็นสำกล " 

 

2.  พันธกิจ 
 มุ่งม่ันบริหำรกำรศึกษำด้วยควำมถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสำกล 
 พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถสนับสนุนกำรบริกำรกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย     
 พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก 

 
3.  ค่ำนิยมขององค์กำร 

 B = Better Service  : มุ่งม่ันให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 A = Accomplishment มุ่งม่ันเพื่อควำมส ำเร็จและเป็นเลิศ     
 A = Agility : ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่น  
 D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข 

 
4.  วัฒนธรรมองค์กำร 

 กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ  
 กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 
 เสริมสร้ำงทีมงำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

กลุ่มภำรกิจ 

บริหำรทั่วไป 

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภำรกิจ 

บริกำร 

กลุ่มภำรกิจ 

ทะเบียนเรียน 

กลุ่มภำรกิจ 

พัฒนำวิชำกำร 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

กลุ่มภำรกิจ 

รับเข้ำศึกษำ 

 บริหำรและธุรกำร 

 คลังและพสัด ุ

 กำรเจ้ำหน้ำที ่
 อำคำร สถำนที่ และ

ยำนพำหนะ 

 ประมวลผลกำรศึกษำ 

 พัฒนำและบ ำรุงรักษำ
โปรแกรมและ
ฐำนข้อมูล 

 บ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 บริกำรเอกสำรส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำ 

 ตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 บัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ 

 พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบตัร 

 

 ปฏิทินกำรศึกษำ 

 ตำรำงสอน ตำรำง
สอบ 

 กำรลงทะเบียนวชิำ
เรียน 

 

 ขออนุมัติหลักสูตรและ
รำยวิชำ 

 ฐำนข้อมูลหลักสูตร
และรำยวชิำ 

 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

 ประชำสัมพนัธ์และ 

กำรตลำด 

 

 แผนและประกัน
คุณภำพ 

 สำรสนเทศและ
ข้อมูลข่ำวสำร 

 

 รับสมัครและสอบ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

  รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 

 ทะเบียนประวัติ
นักศึกษำ 

 

 สนับสนนุกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสหกิจ
ศึกษำ 

 

 

งำนประสำนงำน 

สหกิจศึกษำ 

 

เลขำนุกำรส ำนักฯ 

5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 
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1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์             
1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร
ขออนุมัติหลักสูตร ตำม
กระบวนกำร/ขั้นตอนของ
มหำวิทยำลยั  

1.1.1  คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอ
เอกสำรหลักสตูรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. 
รับทรำบล่ำช้ำ ไม่ทันตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

 - ประชุมชี้แจงและขอควำมร่วมมอืทุกคณะ เมื่อ 
1 ก.ย.58 
 - แจ้งรำยชื่อหลักสูตรที่ด ำเนินกำรมำแล้ว 1-5 ปี 
ตำมหนังสือท่ี ศธ 0514.23.6/ ว 2503 ลงวันท่ี 
14 ก.ย.58 
 - จะจัดประชุมอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และเจำ้หน้ำท่ีฯ ในวันท่ี 21-22 ตุลำคม 2558 

3 3 9 
1. ปัญหำกำรประสำนงำน
ภำยในคณะ 
2. ปัญหำเมื่อมีกำรตรวจ
วิเครำะห ์
- มีกำรปรับแกไ้ขหลำย
รำยกำร 
- แจ้งกลับคณะให้แกไ้ข 
- หลักสูตรรอเสนอ สกอ. 
จ ำนวนมำกต้องใช้เวลำ
ตรวจวิเครำะหโ์ดยละเอียด 
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1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ  

1.2.1 กระบวนกำร วิธีกำร
ด ำเนินงำน ขั้นตอนกำรตรวจสอบ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เนื่องจำก
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เง่ือนไข
กำรส ำเร็จกำรศึกษำมีมำกข้ึน 
รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ
กำรศึกษำ ควำมหลำกหลำยของ
หลักสตูรแตกต่ำงกัน  

กิจกรรมที่พัฒนำประสิทธิภำพของระบบ
ตรวจสอบกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ   
1. พัฒนำปรับปรุงโปรแกรมระบบงำนตรวจสอบ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำโดยเพิ่มขยำยกำรเช่ือมโยง
ฐำนข้อมูลชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์กับบัณฑิตวิทยำลัย 
(เฉพำะวำรสำร)   
2.  ปรับปรุงระบบงำนโปรแกรมกำรแจ้งควำม
ประสงค์ขอส ำเรจ็กำรศึกษำแบบออนไลน ์
(เพิ่มเติม)  
3. กำรขยำยงำนเพิ่มจ ำนวนรำยงำนเพื่อ
สนับสนุนระบบงำนทะเบยีนฯ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นด้ำนควำมรวดเร็ว ถูกต้อง เช่น รำยงำนกำร
น ำเสนอรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต่อสภำฯ ฯลฯ  
4. จัดท ำวิจัยสถำบันเรื่อง สภำพกำรด ำเนินงำน
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และจัดอบรมวิธีกำรใช้
โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงำนกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ  

2 5 10 1. เนื่องจำกคณะส่งเกรด
ล่ำช้ำ ท ำให้มีกำรตรวจจบ
แบบเร่งด่วน และอำจเกิด
ควำมคลำดเคลื่อนได ้
2. กำรเช่ือมโยงข้อมูลแบบ
เป็นปัจจุบันท่ียังไม่สมบรูณ ์
3. มำตรกำรทีส่ ำนักฯ
ก ำหนดไม่สำมำรถบังคับใช้
กับคณะได ้
4. รำยวิชำในหลักสตูรมี
เงื่อนไขกำรรับท่ี
หลำกหลำย และซับซ้อน 
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1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียน
ประวัต ิ 

1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำร
รำยงำนตัวผำ่นระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ไมส่มบรูณ ์

มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
รำยงำนตัวนักศึกษำใหม ่และกำรบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัตินักศึกษำให้มีควำมถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  ดังนี ้
1.  มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรรำยงำนตัว
ผ่ำนระบบ Internet หลำกหลำยช่องทำง (แผ่น
พับ ผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ และเจำ้หน้ำท่ีให้
ค ำแนะน ำท่ีจุดให้บริกำร)  
2. มีระบบที่ทันสมยัในกำรรับรำยงำนตัว
นักศึกษำใหม่ และมรีะบบฐำนข้อมูลเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนประวตัิ(http://reg.kku.ac.th)  
3. มีกำรตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัติ 
หลักฐำน และเอกสำรส ำคัญ โดยบุคลำกรที่
รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง 
4. มีขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติและข้อมูลทำงกำรศึกษำ ส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
5. มีกำรมอบหมำยงำนในกำรปฏบิัติงำนแทนใน
กรณีที่บุคลำกรอีกคนไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนได ้

1 2 2 1. นักศึกษำยังไม่เป็น
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันเดมิ จึงท ำให้ไม่
สำมำรถน ำส่งเอกสำรหรือ
ส่งเอกสำรล่ำช้ำหรือระบุ
ข้อมูลไมค่รบถ้วน 
2. นักศึกษำไม่บันทึกข้อมูล 
รำยงำนตัวผำ่นระบบ
เครือข่ำย 
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  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษทำง
วิชำกำรและกำรประกำศพ้นสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ 

มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
รำยงำนผลกำรพิจำรณำอุทธรณโ์ทษทำงวิชำกำร 
และกำรประกำศพ้นสภำพกำรเปน็นักศึกษำ ดังนี้  
1.  มีกำรประชุมและหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
ระบบกำรตรวจสอบกำรพ้นสภำพนักศึกษำ(ตก
ออก ไมต่่อทะเบียน ถูกค ำสั่งลงโทษ)  กับบุคคล
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงตอ่เนื่อง 
2.  มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับปญัหำของระบบ
ตรวจสอบกำรพ้นสภำพนักศึกษำ ต่อ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำร
แก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
3.  บุคลำกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดูแลระบบ
กำรตรวจสอบกำรพ้นสภำพ  ศึกษำข้อมูลและหำ
แนวทำงที่จะแก้ไขปัญหำที่เกดิขึ้น 
4.  มีกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรกับนักศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำงเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับกำรพ้นสภำพนักศึกษำ  
5. มีกำรมอบหมำยงำนในกำรปฏบิัติงำนแทนใน
กรณีที่บุคลำกรอีกคนไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนได ้

1 4 4 1. อำจำรย์ผูส้อนไมส่่งผล
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดในปฏิทินกำรศึกษำ
ประจ ำป ี
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1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคญั
ทำงกำรศึกษำ  

1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำ  

1) มีกำรประชำสมัพันธ์ข้อมูลของเอกสำรส ำคญั
ทำงกำรศึกษำและบทลงโทษของกำรปลอมแปลง
เอกสำรผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำและเวปไซต ์    
2) มีกำรจดัท ำหนังสือถึงอธิกำรบดีเพื่อส่งให้กับ
ส ำนักงำนกฎหมำยในกรณีมีผู้ปลอมแปลง
เอกสำรส ำคญัทำงกำรศึกษำ 

2 4 8 ควำมุค้มค่ำของกำรลงทุน 
เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบ
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

 - มีกำรเสนอนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใหผู้ ้
บริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
ก่อนกำรด ำเนินงำน 
 - มีกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น 

1 2 2 

  
1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่
อำจส่งผลกระทบต่อคดีทำงกำร
ปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำก
คณะใหส้ ำนักฯ ลำ่ช้ำ 

1) แจ้งเตือนโดยท ำหนังสือรำชกำร และติดตำม
ทวงถำมไปยังคณะทีย่ังไมส่่งเกรด 
2) จัดกำรประชุม/สมัมนำผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3) มีกำรรำยงำนกำรส่งเกรดในท่ีประชุมวิชำกำร 
4) มีสรุปผลให้ท่ีประชุมรับทรำบ 

2 5 10 1. กำรบังคับ กำรลงโทษ 
หรือควำมชัดเจนต่อ
คณำจำรย ์
2. ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อกำร
ด ำเนินกำร 



 

รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ                        หน้า | 10 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล       
 --ไม่มี---             

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  
  

      
  

3.1 ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมลู  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำน
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระบบทะเบยีนนักศึกษำ 
(Hardware Software Network 
และ Peopleware)  

บริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศโดยปรับปรุง 
เพิ่มเตมิรำยงำนทีส่นับสนุนระบบงำนทะเบียน
นักศึกษำหรือพัฒนำระบบกำรใหบ้ริกำร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้ดี
ยิ่งข้ึน รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนโปรแกรม
ทะเบียนนักศึกษำและซอฟแวร์ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ (Firewall  และ 
Antivirus)  เครือข่ำยสญัญำณคอมพิวเตอร์ด้วย
กำรให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย 

1 4 4 กำรลงทุน และต้นทุนของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร             
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ             
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บ
รักษำเงินสด 

4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสด
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำก
ผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จไม่มเีจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัย 

ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรเก็บเงินสด และน ำส่งเงิน
ทุกวัน พร้อมท้ังจัดท ำรำยงำนให้มหำวิทยำลัย
ทรำบทุกวัน กรณีมเีงินสดจ ำนวนมำก (เกิน 
100,000 บำท) เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินจะน ำส่งเงิน
ทันที ก่อนปิดท ำกำร 

1 4 4 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำง 
ส ำนักฯ กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัย
และไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีที่น ำส่งเงิน 

ปัจจุบันยังไมม่ีหลักประกันส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
น ำส่งเงิน แต่ส ำนักฯ ลดควำมเสี่ยงโดยน ำส่งเงิน
ที่ธนำคำรที่มียอดเกิน 100,000 บำท ทันที 

1 5 5 

  
ด้ำนกำรบริหำร             
  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล 
ระบบไฟฟ้ำ 

4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 
15 ชม. ท ำให้ระบบกำรส ำรองไฟ
ไม่เพียงพอ 

- จัดท ำแผนบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
 - มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง และมีกำรจำ้ง
บริษัทดูแลเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 
 - ส ำรองน้ ำมันเพื่อใช้งำนได้ 12 ช่ัวโมง กรณี
ไฟฟ้ำดับ 
 - มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้ำและ
น้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเครื่องก ำเนดิไฟฟ้ำ 
(Generator) 

1 4 4 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

ด้ำนควำมปลอดภัย             
  4.3 เพื่อส่งเสริมคณุภำพชีวิตของ
บุคลำกรและผู้มำรับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลำกร 

  - บ ำรุงรักษำกล้องวงจรปดิให้ใช้งำนได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง 
  - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุม
อำคำรพิมล กลกิจ และสำมำรถตรวจสอบกล้อง
ย้อนหลังได้ 1 สัปดำห ์
  - ติดตั้งไฟส่องสว่ำง 
  - จ้ำง รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรพัย์สินของ
บุคลำกรอำคำรพิมล กลกิจ 
  - จัดท ำบัตรผ่ำนเข้ำออกหลังเวลำ 18.00 น. ให้
บุคลำกรอำคำรพิมล กลกิจ 

1 4 4 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

 ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
1.1 คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอ

เอกสำรหลักสูตรเพ่ือเสนอ 
ส.ก.อ. รับทรำบล่ำช้ำ ไม่ทัน
ตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 

S1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.2 กระบวนกำร วิธีกำร
ด ำเนินงำน ขั้นตอนกำร
ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เนื่องจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เงื่อนไขกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำมีมำกขึ้น รวมถึง
ลักษณะรูปแบบระบบ
กำรศึกษำ ควำมหลำกหลำย
ของหลักสูตรแตกต่ำงกัน  

S2 
 

ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

 ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำน

ตัวผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

S3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผล
กำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษ
ทำงวิชำกำรและกำร
ประกำศพ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ 

S4 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำ  

S5 มีโอกำสเกดิ
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสเกดิ 
บำงครั้ง 

อำจมีโอกำส 
เกิดแต่นำนๆ 
ครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิด
ค่อนข้ำงสูง 
หรือบ่อยๆ 

มีโอกำสใน
กำรเกิดเกือบ
ทุกครั้ง และ
เกิดควำม
เสียหำยต่อ
มหำวิทยำลยั 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.5 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

S6 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

 ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1.6 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำก

คณะให้ส ำนักฯล่ำช้ำ 
S7 ไม่มผีล 

กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

2 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล 
   --ไม่มี--                       

3 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำน

ของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษำ (Hardware 
Software Network และ 
Peopleware)  

T1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

 ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
4 ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร 

  ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสด

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำก
ผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำร
แบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย 

O1 มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
เกือบทุกครั้ง 

อำจมีโอกำส 
เกิดกำร
โจรกรรมแต่
นำนๆครั้ง 

มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม 
บำงครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
ค่อนข้ำงสูง 
หรือบ่อยๆ 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ 
กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัย
และไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีน ำส่งเงิน 

O2 
 

ไม่เกิน 
1,000บำท/

วัน 

>1,000- 
3,000 บำท/

วัน 

> 3,000- 
5,000 บำท/

วัน  

>5,000- 
10,000 
บำท/วัน 

> 10,000 
บำท/วัน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4.2 งบประมำณท่ีได้รับกำร
จัดสรร และแหล่งเงินรำยได้
ของส ำนักฯมีแนวโน้มลดลง 

O3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำรท ำงำน
ปำนกลำง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง
มำก 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

 ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L)  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
  ด้ำนกำรบริหำร 

4.3 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 
15 ชม. ท ำให้ระบบกำร
ส ำรองไฟไม่เพียงพอ 

O4 ดับไมเ่กิน  
1 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
5 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
10 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
15 ช่ัวโมง 

ดับมำกกว่ำ 
15 ช่ัวโมง 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

  ด้ำนควำมปลอดภัย 
4.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคลำกร 
O5 มีควำม

ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของบุคลำกร
ไม่สญูหำย 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำยและได้
คืน 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำย 

ไม่มีควำม 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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ตำรำงท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์           

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติหลักสูตร 
ตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนของมหำวิทยำลัย  

1.1.1  คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอเอกสำรหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. 
รับทรำบล่ำช้ำ ไม่ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

3 4 12 S1 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ  

1.2.1 กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนกำรตรวจสอบผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เนื่องจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เงื่อนไขกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำมีมำกขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยของหลักสูตรแตกต่ำงกัน  

2 4 8 S2 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

3 3 9 S3 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษทำง
วิชำกำรและกำรประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

2 5 10 S4 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  2 5 10 S5 
1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

5 5 25 S6 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำที่อำจส่งผลกระทบต่อคดีทำงกำร
ปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ส ำนักฯล่ำช้ำ 3 4 12 S7 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล           
 --ไม่มี---           
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ตำรำงท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษำ (Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

2 4 8 T1 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร           
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ           
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงินสด 4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร 

ณ จุดให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
2 5 10 O1 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและ
ไม่มีหลักประกันส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่น ำส่งเงิน 

2 5 10 O2 

ด้ำนกำรบริหำร           
  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้ำ 4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 15 ชม. ท ำให้ระบบกำรส ำรองไฟ

ไม่เพียงพอ 
2 5 10 O3 

ด้ำนควำมปลอดภัย           
  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกรและผู้มำ
รับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 3 4 12 O4 
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์         

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติ
หลักสูตร ตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนของ
มหำวิทยำลัย  

1.1.1  คณะ/วิชำ แก้ไขและเสนอเอกสำร
หลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทรำบล่ำช้ำ ไม่
ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

จัดอบรม/สัมมนำอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 
สร้ำงควำมเข้ำใจ ก ำกับ ติดตำม 

กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

30-ก.ย.-58 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  

1.2.1 กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน
กำรตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เนื่องจำก
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เงื่อนไขกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำมีมำกขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบ
ระบบกำรศึกษำ ควำมหลำกหลำยของ
หลักสูตรแตกต่ำงกัน  

1) กำรทวนสอบกำรอนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำ
กับคณะวิชำที่เก่ียวข้องก่อนน ำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำ         
2) กำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ให้มีควำมถูกต้องมำกยิ่งข้ึน  

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

 1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรรำยงำน
ตัวผ่ำนระบบ Internet หลำกหลำยช่องทำง 
(แผ่นพับ ผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ และ 
Internet) 
 2) พัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำร
พิจำรณำอุทธรณ์โทษทำงวิชำกำรและกำร
ประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

ก ำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องขออุทรณ์
ค ำสั่งลงโทษ 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1) กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำคัญของ
เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำและบทลงโทษ
ของกำรปลอมแปลงเอกสำรผ่ำนระบบ
บริกำรกำรศึกษำและเวปไซต์                            

กลุ่มภำรกิจ
บริกำร 

30-ก.ย.-58 

1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1) กำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงเพ่ือ
จัดหำรำยได้สนับสนุนอื่นๆ                   
2) จัดท ำข้อเสนอแนวทำงเพ่ือกำรพิจำณำ
และกำรตัดสินใจให้แก่มหำวิทยำลัยต่อกำร
แก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึน 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(งำนรับเข้ำ) 

30-ก.ย.-58 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำที่อำจส่งผลกระทบต่อคดี
ทำงกำรปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ 
ส ำนักฯ ล่ำช้ำ 

1) มีระบบกำรแจ้งเตือน ทำง e-mail 
หนังสือรำชกำร และติดตำมทวงถำมไปยัง
คณะที่ยังไม่ส่งเกรด 
2) กำรประชุม/สัมมนำผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3) มีมำตรกำรลงโทษทำงวินัยตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย 

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล         

 --ไม่มี---         
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3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษำ 
(Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

1) แผนงำนเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และ
แก้ไขควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูลที่
ชัดเจนและสม่ ำเสมอ       
2) ปรับปรุง เพิ่มเติม ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร         
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ         
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงิน
สด 

4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

จัดหำช่องทำงในกำรให้บริกำรนักศึกษำ โดย
กำรจ่ำยผ่ำนออนไลน์ 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับ
ธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่น ำส่งเงิน 

จัดให้มีบุคลำกรในกำรน ำเงินไปฝำกธนำคำร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2 คน ในกำรน ำส่งเงินของแต่ละ
วันโดยมี พนักงำนขับรถของส ำนักทะเบียนฯ
บริกำรรับ-ส่ง  

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

ด้ำนกำรบริหำร         

  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้ำ 4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 15 ชม. ท ำ
ให้ระบบกำรส ำรองไฟไม่เพียงพอ 

มีกำรกำรส ำรองไฟฟ้ำ ส ำรองน้ ำมัน ในกรณี
ไฟฟ้ำดับให้กับเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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ด้ำนควำมปลอดภัย         

  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
และผู้มำรับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลำกร 

1) ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดสัปดำห์ละ 2
ครั้ง  
2) ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเข้มงวด
ในกำรตรวจตรำหน่วยงำนตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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