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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ปัจจัยเส่ียง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เส่ียงเดิม 

ระดับความ
เส่ียง

คงเหลือ 
1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
1.1 คณะ/สาขาวิชาดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติไม่ทันตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จํานวน 336 หลักสูตร  
1. ชะลอการรับนักศึกษา ปี กศ. 2555 

2 หลักสูตร 
2. รอปิด (นักศึกษาไม่จบ) 9 หลักสูตร 
3. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ 

TQF 258 หลักสูตร 
4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร 55 หลักสูตร 
5. รอเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

พิจารณาฯ 9 หลักสูตร 
6. คณะยังไม่เสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณา 3 หลักสูตร 
หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ 
TQF จํานวน 258 หลักสูตร 
1. รอเสนอ สกอ. 209 หลักสูตร 
2. เสนอ สกอ. แล้ว 35 หลักสูตร 
3. สกอ. รับทราบแล้ว 12 หลักสูตร 

ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว 2 หลักสูตร 

15  8 

2. ความเส่ียงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 
2.1 ด้านการเงินและงบประมาณ 
2.1.1 ความไม่ปลอดภัยในการรับ
ชําระเงินสด 
 

นําเงินสดฝากธนาคารทุกวัน และแจ้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ 

6 
 

4 

2.1.2 เงินยืมทดรองจ่าย 
 

ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างชําระเกินกําหนดตาม
ระเบียบเงินยืม 
 

3 3 
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ปัจจัยเส่ียง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เส่ียงเดิม 

ระดับความ
เส่ียง

คงเหลือ 
2.1.3 การจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยและการตัดโอนเงินให้
สํานักฯล่าช้า ทําให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยเร่งรัดการจัดสรรเงินรายได้
ให้กับคณะ/หน่วยงาน 

16 9 

2.1.4 ธนาคาร หรือ หน่วยท่ีรับ
ชําระเงิน ไม่ส่งข้อมูล การชําระเงิน
ตามกําหนด หรือส่งข้อมูลผิด 

แจ้งธนาคารปรับปรุงการส่งข้อมูลการ
ชําระเงินให้ถูกต้องและทันตามกําหนด
ระยะเวลา 

4 4 

2.2 ด้านพัสดุ 
2.2.1 ขาดการวางแผนการจัดหา
พัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์
ราคาเกิน 100,000 บาทข้ึนไป 

10 9 

2.3 ด้านบุคคล 
2.3.1 อัตราการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการท่ีมีความรู้
ความสามารถใน 2-3 ปีข้างหน้า 

 สํานักฯได้รับจัดสรรอัตรากําลัง 4 ปี 
จํานวน 3 อัตรา 

9 9 

2.4 ด้านความปลอดภัย 
2.4.1 ระบบการจัดการด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารพิมล 
กลกิจ ยังไม่สมบูรณ์ 

มีการจัดทําแผนป้องกันและซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยอาคารพิมล กลกิจ 

9 6 

2.4.2 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยในการทํางานยังไม่
สมบูรณ์ 

- มีการตดิตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคาร 
- มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอาคารตลอด 

24 ช่ัวโมง 

8 6 

3.ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3.1 ความผิดพลาดของ Hardware 
Software Network และ
Peopleware 

มีการดําเนินงานตามแผนโครงการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบทะเบียน และโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

10 10 
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ปัจจัยเส่ียง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เส่ียงเดิม 

ระดับความ
เส่ียง

คงเหลือ 
4.ความเส่ียงด้านธรรมภิบาล    
4.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

มีการทบทวนระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตร ี

9 9 

4.2.1 การสื่อสาร การเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ 

เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ 
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ดังน้ี 

- จดหมายข่าวสํานักฯ 
- Website 
- หนังสือเวียน 
- E-mail 
- Web bord 
- Reg new 

9 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

คํานํา 
 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์

สําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตาม

แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วน

งานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ท้ัง

การจัดวางระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วน

งานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และท่ีมุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ประจําและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยท้ังระบบ เพ่ือให้บรรลุฯ 

เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กําหนด สํานักทะเบียน

และประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ทําการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปปรับปรุง

แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนฯ และรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ให้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้นําไปจัดวางระบบควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยต่อไป  

 

 

   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 พฤศจิกายน 2555 
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บทนํา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์รวมการ
ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
กํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา  การบริการการ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกท้ังเป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย    
 
1. พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของสํานักทะเบียนและประมวลผล  (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ท่ีสําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1.1  สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2  สนับสนุนการดําเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา 
1.3  สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา 
1.4  สนับสนุนการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1.5  สนับสนุนการจัดทําระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านวิชาการและ 

   การจัดการศึกษา 
1.6  สนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 
2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ให้บริการด้านเอกสารสําคัญทางการศึกษา ท้ังนักศึกษาปัจจุบันและท่ีจบไปแล้ว 
2.2 ให้บริการด้านทะเบียนเรียนกับนักศึกษาปัจจุบันทุกคน 
2.3 ให้บริการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีผ่าน สอท. และวิธีรับตรง 
2.4 ให้บริการด้านการกํากับหลักสูตรและรายวิชา ตรวจสอบมาตรฐาน 
2.5 ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
2.6 ให้บริการแนะแนวการศึกษา  

 
3. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.1  ประชาสัมพันธ์และดําเนินงานด้านการตลาดหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
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3.2  พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 
      ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ 
      อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3.3  จัดทําระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ  
      การรับเข้าศึกษา  หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน  
      ผลการเรียน และสถิติผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
3.4  ดําเนินการเก่ียวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและ 
      ประมวลผลข้อมูลการศึกษา 
 

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
4.1  ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
4.2  ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น  
6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน ดังนี้ 
1. กลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป 
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 
4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 
5. กลุ่มภารกิจประมวลผล 
6. กลุ่มภารกิจบริการ 
7. งานประสานงานสหกิจศึกษา 
 

2. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการปรับ

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงานลดการกระจายบุคลากรใน
ตําแหน่งต่างๆ สามารถกําหนดบทบาทหน้าท่ีให้ทํางานร่วมกันได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ได้ให้ความสําคัญกับ
บทบาทการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบน
ราบมีการดําเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและ
ภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
การลดข้ันตอน และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One 
Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซ่ึงมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากข้ึน 
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สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3/2548 วันท่ี 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ   ของสํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
และกองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ”  

 
พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานท่ีของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลใน

ปัจจุบัน) 
ในปี พ.ศ.2511  จัดต้ังกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่ง

ส่วนราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 3) งานส่งเสริมวิจัยและตํารา และหน่วยธุรการ   

ในปี พ.ศ.2533  จัดต้ังโครงการสํานักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย คือ 
1) สํานักผู้อํานวยการ 2) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ     4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่าย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียนการศึกษา 

ในปี  พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจ
บริหารท่ัวไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่ม
ภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน 
 จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ ดังนี้ 
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4. โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 
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5. นโยบายการบริหาร 

  เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารงานท่ัวไป 
1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการ

ของสํานักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเน้นผลลัพธ์ของ
งานเป็นสําคัญท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้
หลักการบริหารจัดการท่ีดี 

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรท่ีประหยัดและคุ้มค่าให้มากท่ีสุด 
1.5 จัดให้มีการทําวิจัยสถาบันท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทํางานอย่างน้อย

ปีละ 2 เรื่อง 
1.6 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหายด้าน

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสํานักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการตัดสินใจสําคัญ ๆ 
1.8 ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการท้ังนักศึกษา อาจารย์ คณะวิชา และประชาชนผู้

มาติดต่อ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในการให้บริการของทุกกลุ่ม
ภารกิจ เป็นระยะ ๆ  

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนฯให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักทะเบียนฯและมหาวิทยาลัย 

1.10 เพ่ิมการนําเอา e-office มาใช้ในการบริหารงานของสํานักทะเบียนฯให้มากข้ึนท้ังในด้าน
การบริหารงานบุคคล งบประมาณและด้านอ่ืน ๆ  

1.11 ประเมินผลเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากําลังภายในให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับปริมาณภารกิจท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

2.  การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1 ด้านการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาว
ต่างประเทศท่ีมาติดต่อขอรับบริการจากสํานักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบการทํางานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของ
บุคลากรด้วย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ท่ีเคยสังกัดต่างหน่วยงานกันให้
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาหรือนํามาใช้ใหม่ ๆ อย่าง
เพียงพอ 

2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ท่ีสํานักทะเบียนฯ 
จัดข้ึนหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอ่ืนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 

3. การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย    
มีแนวทางดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีเป็นอุปสรรค
หรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
หรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากนักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร/คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการในงานท่ีรับผิดชอบได้ 

3.3 ปรับปรุงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ท่ีเรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปีได้อย่างสมบูรณ์ 

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรท่ีให้บริการในหน่วยบริการ
การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการท่ีดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารงานในภารกิจรับเข้าศึกษา 
4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากข้ึนในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการรับ

สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติ
การตลาดเชิงรุกท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา
ต่างๆ /ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินให้มากข้ึน เป็นต้น 
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     4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ ใน
การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธิ์เข้าศึกษา การลาออก การตกออก 
และการสําเร็จการศึกษาล่าช้า เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายลดผลกระทบต่อไป 

5. การบริหารงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service: OSS) 
5.1 พิจารณาปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วย

บริการท่ีมีคุณภาพและคํานึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา

โครงการพิเศษซ่ึงไม่สะดวกท่ีจะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคําร้องต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ท้ังหมดให้เป็น 2 ภาษาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
  6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียน
และประมวลผลซ่ึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด 

6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อไป 

6.3 จัดทําข้อความต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน Webpage ของสํานักทะเบียนฯ ให้มี 2 ภาษา 
6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบการ

จัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ  
6.5 จัดการให้สามารถ Download แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ได้เองผ่าน Web 

7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 
7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการ

เก่ียวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากท่ีสุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เช่นการร่างและ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและต่างประเทศ 
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
1.1 การดําเนินการเสนอ

ขออนุมัติหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (TQF )  
พ.ศ.2552 

1.1.1 คณะ/สาขาวิชา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร
เพื่อเสนอขออนุมัตไิม่ทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1 ต.ค.54 1.1.1.1 จัดอบรม/สมัมนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กํากับ 
ติดตาม 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 

พัฒนาวิชาการ 

หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จํานวน 336 หลักสูตร  
7. ชะลอการรับนักศึกษา ปี กศ. 2555 

2 หลักสูตร 
8. รอปิด (นักศึกษาไม่จบ) 9 หลักสูตร 
9. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ 

TQF 258 หลักสูตร 
10. ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 55 
หลักสูตร 

11. รอเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
ฯพิจารณาฯ 9 หลักสูตร 

12. คณะยังไม่เสนอมหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

พิจารณา 3 หลักสูตร 
หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย ตาม
ระบบ TQF จํานวน 258 หลกัสูตร 
4. รอเสนอ สกอ. 209 หลักสูตร 
5. เสนอ สกอ. แล้ว 35 หลักสูตร 
6. สกอ. รับทราบแล้ว 12 หลักสูตร 
7. ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว 2 หลักสูตร 

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 
   ด้านการเงินและงบประมาณ 
2.1 เพื่อให้ระบบการ
บริหารการเงินและงบ 
ประมาณมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความไม่ปลอดภัยใน
การรับชําระเงินสด 

1 ต.ค.54 2.1.1.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ
นําเงินเก็บเข้าตูเ้ซฟทุก 3 ชั่วโมง 
2.1.1.2 แจ้งผู้มารับบริการให้นําเงิน
ฝากธนาคารก่อนแล้วนําหลักฐานมา
ติดต่อการเงินในกรณีที่เงินเกิน  
10,000 บาท 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

นําเงินสดฝากธนาคารทุกวัน และแจ้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ 
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

 2.1.2 เงินยืมทดรองจ่าย 1 ต.ค.54 2.1.2.1 กําชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
2.1.2.2 รายงานลูกหนี้เงินยืมทุกเดือน
พร้อมทั้งรายงานบุคลากรที่ยืมเงินแล้ว
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างชําระเกินกําหนดตาม
ระเบียบเงินยืม 

 

2.1.3 การจัดสรรงบ 
ประมาณจากมหาวิทยาลัย
และการตัดโอนเงินให้สํานักฯ
ล่าช้า ทําให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 ต.ค.54 2.1.3.1 เร่งรัดและปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยเร่งรัดการจัดสรรเงินรายได้
ให้กับคณะ/หน่วยงาน 

 

  2.2 เพื่อให้การตัดยอด
หนี้ของนักศึกษาที่ชําระ
เงินผ่านธนาคารมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

2.2.1 ธนาคาร หรือ หน่วยที่
รับชําระเงิน ไม่ส่งข้อมลู การ
ชําระเงินตามกําหนด หรือส่ง
ข้อมูลผดิ 

1 ต.ค.54 2.2.1.1 มีการประชุมร่วมกับธนาคาร 
หรือ หน่วยที่รับชําระเงิน เพื่อหาทาง
แก้ไข 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

แจ้งธนาคารปรับปรุงการส่งข้อมูลการ
ชําระเงินให้ถูกต้องและทันตามกําหนด
ระยะเวลา 
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ด้านพัสดุ 
2.3 เพื่อให้การจัดซื้อ 
จัดหา จัดจ้าง การควบคุม
การจําหน่ายพัสดุ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ขาดการวางแผนการ
จัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
 

1 ต.ค.54 2.3.1.1 จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ด้านพัสด ุ

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

มีการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ราคาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป 

 

ด้านบุคคล 
  2.4 เพื่อให้ระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อสํานักฯ 

2.4.1 อัตราการเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการที่มี
ความรู้ความสามารถใน 
 2-3 ปีข้างหน้า 

1 ต.ค.54 2.4.1.1 จัดทําแผนการจัดสรร
อัตรากําลัง 4 ปีของสํานักฯ เพื่อรองรับ
การเกษียณอายุราชการ 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

สํานักฯได้รับจัดสรรอัตรากําลัง 4 ปี 
จํานวน 3 อัตรา 

 

ด้านความปลอดภัย 
  2.5 เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรและผู้มา
รับบริการ 

2.5.1 ระบบการจัดการด้าน

การป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารพิมล กลกิจ ยังไม่สมบูรณ์ 

1 ต.ค.54 2.5.1.1 กําหนดมาตรการการป้องกัน
อัคคีภัย และจัดทําแผนป้องกันและ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

มีการจัดทําแผนป้องกันและซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยอาคารพิมล กลกิจ 
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

 2.5.2 ระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัในการ
ทํางานยังไม่สมบูรณ ์

1 ต.ค.54 2.5.2.1 เพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการทํางานให้สมบูรณม์าก
ขึ้น 

30 ก.ย.55/ 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

- มีการตดิตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคาร 
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัอาคาร

ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.1 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ 

3.1.1 ความผดิพลาดของ 
Hardware Software 
Network และPeopleware  

1 ต.ค.54 3.1.1.1 จัดทําแผนบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความ
เสียหาย 

30 ก.ย.55 / 
กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

มีการดําเนินงานตามแผนโครงการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบทะเบียน และโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

 

4.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  4.1 เพื่อให้การบริหาร 
งานมีความโปร่งใส ตรวจ 
สอบได ้

4.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศตา่งๆ ยังต้องไดร้ับ
การปรับปรุงให้ทันต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1 ต.ค.54 4.1.1.1 ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

30 ก.ย.55 / 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

มีการทบทวนระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตร ี
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

วัตถุประสงค์ 
จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

4.2.1 การสื่อสาร การ
เปิดเผยข้อมูลสูส่าธารณะ 

1 ต.ค.54 4.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

30 ก.ย.55 / 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้ 

- จดหมายข่าวสํานักฯ 
- Website 
- หนังสือเวียน 
- E-mail 
- Web bord 
- Reg new 

 

 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  
 
 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

รหัส 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 
น้อยมาก 

 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 ด้านกลยุทธ์ 

1.1 คณะ/สาขาวิชาดาํเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอขอ
อนุมัติไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

S1 ขออนุมัติ
ไม่ทัน
ภายใน
ภาค
การศึกษา
ปลาย 
2553 

ขออนุมัติ
ไม่ทัน
ภายใน
ภาค

การศึกษา
ต้น 2554 

ขออนุมัติ
ไม่ทัน
ภายใน
ภาค

การศึกษา
ปลาย 
2554 

ขออนุมัติ
ไม่ทัน
ภายใน
ภาค

การศึกษา
ต้น2555 

ขออนุมัติ
ไม่ทัน
ภายใน
ภาค

การศึกษา
ปลาย 
2555 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2  ด้านกระบวนการ 

 ด้านการเงินและงบประมาณ 

2.1 ความไม่ปลอดภัยในการรับชําระ
เงินสด 

 

O1 <10,000 >10,000-
50,000 

>50,000-
100,000 

>100,000-
300,000 

>300,000 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.2 เงินยืมทดรองจ่าย 

 

O2 2% 3% 4% 5% >5% น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

รหัส 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 
น้อยมาก 

 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

2.3 การจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัและการตดัโอนเงิน
ให้สํานักฯล่าช้าทําให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

O3 ตัดโอนเงิน
ภายใน  

15 วัน 

ตัดโอนเงิน
ภายใน  

20 วัน 

ตัดโอนเงิน
ภายใน  

25 วัน 

ตัดโอนเงิน
ภายใน  

30 วัน 

ตัดโอนเงิน  

>30 วันขึ้น
ไป 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.4 ธนาคาร หรือ หน่วยที่รับชําระ
เงิน ไม่ส่งข้อมลู การชําระเงิน
ตามกําหนด หรือส่งข้อมลูผดิ 

 

O4 ส่งข้อมูลช้า 
1-3 วัน 

ส่งข้อมูลช้า 
4-6 วัน 

ส่งข้อมูลช้า 

7-9 วัน 

ส่งข้อมูลช้า 

10-12 วัน 

ส่งข้อมูลช้า
กว่า 12 วัน

ขึ้นไป 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ด้านพัสดุ 

2.5 ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุ
ที่มีประสิทธิภาพ 

O5 มีแผนการ
จัดหาพัสด ุ

มีคณะกรรม 

การจัดหา
พัสด ุ

มีการสาํรวจ
พัสดุคงเหลือ

แต่ไม่
ดําเนินการ

ตามแผนการ
จัดหาพัสด ุ

 

มีแผนการ
จัดหาพัสด ุ

แต่ไม่
ดําเนินการ
ตามแผน 

 

ไม่มีแผนการ
จัดหาพัสด ุ

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

รหัส 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 
น้อยมาก 

 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 ด้านบุคคล 

2.6 อัตราการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการที่มีความรู้
ความสามารถใน 2-3 ปีข้างหน้า 

O6 ไม่มผีู้
เกษียณ 
อายุ

ราชการ 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ  
1 คน 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ  
2 คน 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ  
3 คน 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ  
>3 คนขึ้น

ไป 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ด้านความปลอดภัย 

2.7 ระบบการจัดการด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
พิมล กลกิจ ยังไม่สมบูรณ ์

O7 เดือดร้อน
รําคาญ

หรือระดับ
น้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย

หรือระดับ
น้อย 

บาดเจ็บ
ต้องรักษา
ทางการ

แพทย์หรือ
ระดับปาน

กลาง 

บาดเจ็บ
สาหัสหรือ
ระดับสูง 

อันตราย
ถึงชีวิต
หรือ

ระดับสูง
มาก 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2.8 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการทํางานยังไม่
สมบูรณ ์

O8 เดือดร้อน
รําคาญ

หรือระดับ
น้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย

หรือระดับ
น้อย 

บาดเจ็บ
ต้องรักษา
ทางการ

แพทย์หรือ
ระดับปาน

กลาง 

บาดเจ็บ
สาหัสหรือ
ระดับสูง 

อันตราย
ถึงชีวิต
หรือ

ระดับสูง
มาก 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

รหัส 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 
น้อยมาก 

 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น้อยมาก 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

3  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.1 ความผิดพลาดของ Hardware 
Software Network และ
Peopleware 

T1 ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ทํางาน
บาง

หน่วยงาน 

มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ทํางาน
หลาย

หน่วยงาน 

เกิดผล
เสียหาย
ต่อระบบ

การ
ทํางานทั้ง
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4  ด้านธรรมาภิบาล 

4.1 ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ต่างๆ ยังต้องไดร้ับการปรับปรุง
ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

G1 มีการ
ปรับปรุงทกปี 

มีการ
ปรับปรุง 2 

ครั้ง/ปี 

มีการ
ปรับปรุง 3-4 

ครั้ง/ปี 

มีการ
ปรับปรุง 5-
10 ครั้ง/ปี 

ไม่มีการ
ปรับปรุง 

>10 ครั้ง/ปี 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.2 การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมลูสู่
สาธารณะ 

G2 1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง >4ช่องทาง
ขึ้นไป 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

รหัส 
 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 

       

  1.1 การดําเนินการเสนอขออนุมตัิหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF ) พ.ศ.2552 

1.1.1 คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอ
ขออนุมัติไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

3 5 15 S1 

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน)   
   

 
    ด้านการเงินและงบประมาณ 

    
 

  2.1 เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความไม่ปลอดภัยในการรับชําระเงินสด 2 3 6 O1 

 
2.1.2 เงินยืมทดรองจ่าย 1 2 3 O2 

 

2.1.3 การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยัและการตดัโอน
เงินให้สํานักฯล่าช้า ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 4 16 O3 

  2.2 เพื่อให้การตัดยอดหนี้ของนักศึกษาที่ชําระเงินผ่าน
ธนาคารมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 ธนาคาร หรือ หน่วยที่รับชําระเงิน ไมส่่งข้อมูล การ
ชําระเงินตามกําหนด หรือส่งข้อมลูผิด 

1 4 4 O4 

    ด้านพัสดุ 
    

 
  2.3 เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การควบคุมการ
จําหน่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

2.3.1 ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
 

2 5 10 O5 
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2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

รหัส 
 

    ด้านบุคคล      
  2.4 เพื่อให้ระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย์มผีลสัมฤทธิ์
ที่ดีต่อสํานักฯ 

2.4.1 อัตราการเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่มีความรู้
ความสามารถใน 2-3 ปีข้างหน้า 

3 3 9 O6 

   ด้านความปลอดภัย      
  2.5 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผูม้ารับ
บริการ 

2.5.1 ระบบการจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
พิมล กลกิจ ยังไม่สมบูรณ ์

3 3 9 O7 

 2.5.2 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางานยังไม่
สมบูรณ ์

2 4 8 O8 

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

       
  3.1เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ   

3.1.1 ความผดิพลาดของ Hardware Software Network 
และPeopleware 

2 5 10 T1 

4.ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           
  4.1 เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ยังต้องไดร้ับการ

ปรับปรุงให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3 3 9 G1 

 
 

4.2.1 การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลสูส่าธารณะ 3 3 9 G2 
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3. แผนภูมิความเส่ียงสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

 

5  O5,T1 S1   

4 

O4 O8  O3 

 

. 

 

3  O1 
O6,O7, G1, 

G2 
  

2 O2    

1      

 1 2 3 4 5 

 
 

 

หมายเหต ุ S  หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 L  หมายถึง ความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาล 
 T  หมายถึง ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 O  หมายถึง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

โอกาสเกิด 

ผ
ล

ก
ร
ะ
ท

บ
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4. แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 

      

  1.1 การดําเนินการเสนอขออนุมตัิหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF ) พ.ศ.
2552 

1.1.1 คณะ/สาขาวิชาดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอขออนุมัติไม่
ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 1.1.1.1 จัดอบรม/สมัมนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กํากับ ติดตาม 

พัฒนาวิชาการ 30 ก.ย.55 

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 

    ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

  2.1 เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความไม่ปลอดภัยในการรับชําระ
เงินสด 

2.1.1.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบนําเงิน
เก็บเข้าเซฟทุก 3 ชั่วโมง 
2.1.1.2 แจ้งผู้มารับบริการให้นําเงินฝาก
ธนาคารก่อนแล้วนําหลักฐานมาตดิต่อการเงิน
ในกรณีที่เงินเกิน 10,000 บาท 
 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

 2.1.2 เงินยืมทดรองจ่าย 2.1.2.1 กําชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
2.1.2.2 รายงานลูกหนี้เงินยืมทุกเดือนพร้อม
ทั้งรายงานบุคลากรที่ยืมเงินแล้วไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบ 
 

  



31 

 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
 2.1.3 การจัดสรรงบประมาณจาก

มหาวิทยาลยัและการตดัโอนเงินให้
สํานักฯล่าช้า ทําให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2.1.3.1 เร่งรัดและปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

  2.2 เพื่อให้การตัดยอดหนี้ของนักศึกษาที่ชําระ
เงินผ่านธนาคารมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 ธนาคาร หรือ หน่วยที่รับชําระเงิน 
ไม่ส่งข้อมลู การชําระเงินตามกําหนด 
หรือส่งข้อมูลผิด 

2.2.1.1 มีการประชุมร่วมกับธนาคาร หรือ 
หน่วยที่รับชําระเงิน เพื่อหาทางแก้ไข 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

    ด้านพัสดุ 
 

  2.3 เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การควบคุม
การจําหน่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุที่
มีประสิทธิภาพ 
 

2.3.1.1 จัดทําแผนการบริหารจัดการด้านพัสด ุ บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

    ด้านบุคคล  

  2.4 เพื่อให้ระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อสํานักฯ 

2.4.1 อัตราการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถใน 
 2-3 ปีข้างหน้า 

2.4.1.1 จัดทําแผนการจัดสรรอัตรากําลัง 4 ปี
ของสํานักฯ เพื่อรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

  ด้านความปลอดภัย     

  2.5 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้
มารับบริการ 

2.5.1 ระบบการจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยภายในอาคารพิมล กลกิจ ยังไม่
สมบูรณ ์

2.5.1.1 กําหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย 
และจัดทําแผนป้องกันและระบบป้องกัน
อัคคีภัย  

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
 2.5.2 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่

ปลอดภัยในการทํางานยังไมส่มบูรณ ์
2.5.2.1 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัในการ
ทํางานให้สมบูรณ์มากขึ้น 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ 

 

3.1.1 ความผดิพลาดของ Hardware 
Software Network และPeopleware 

3.1.1.1 จัดทําแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดความเสยีหาย 

ประมวลผล 30 ก.ย.55 

4.ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล   

  4.1 เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

4.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ต่างๆ ยังต้องไดร้ับการปรับปรุงให้ทันต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 4.1.1.1 ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

บริหารทั่วไป 
 

30 ก.ย.55 

 4.2.1 การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ 

4.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
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