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ปัจจัยเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เสี่ยงเดิม 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ
เอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ  
ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

หลักสูตรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทั้งหมด  334 
หลักสูตร 
ดําเนินการ สรปุได้ ดังนี ้
1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF 
325 หลักสูตร 
    -  เสนอ ส.ก.อ.แล้ว  95 หลักสูตร 
    -  รอเสนอ ส.ก.อ. 230 หลักสูตร 
2. อยู่ระหว่างดาํเนินการรอเสนอสภาฯ          
9 หลักสูตร 
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2.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  2.1 ...........(ไม่มี)....................    

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1. ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพ
ของการใช้งานด้วยโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
(Hardware Software Network 
และ Peopleware) 

1. ไม่มขี้อผิดพลาดของระบบ 
2. มีผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บรกิาร เพิ่มอีก 4 รายการ 
    1. มกีารสร้าง API เพื่อสนับสนุนการรับ-
ส่งข้อมูลจํานวนมากซ่ึงนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานปัจจบุัน  
   2. ปรับปรงุหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน  
   3. พัฒนารูปแบบรายงานสารสนเทศ
ทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 8 รายงาน   
   4. พัฒนาApplication จํานวน 2 APP. ให้
สามารถเข้าถงึงานทะเบียนนักศึกษาบน
โทรศัพทเ์คล่ือนที ่(Mobile) 
3. มีผลการดําเนินงานเป็นไป 
ตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.2 ระบบสารสนเทศเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1.มีผลการดําเนนิงานแล้วเสร็จและบรรลุผล
สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
2.ไม่มีเหตุการณ์ในการเจาะโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร ์
3.ไม่มีเหตุการณ์เว็บล่ม 
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4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  



3 
 

ปัจจัยเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เสี่ยงเดิม 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ

4.1 ด้านการบริหาร 
  4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษาเน่ืองจากเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน 

1. มกีารตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาที่
ผิดพลาดจํานวน 3 ราย (รอ้ยละ 0.04) ซึง่ลด
จากปีที่แล้ว 5 ราย (ร้อยละ 0.05) 
2. มกีารนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
สนับสนุนการดาํเนินงานการตรวจสอบการ
สําเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก ่
   1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิม่เมนูเงื่อนไข
กําหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์
มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์  
  2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนกัศึกษา  
  3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สําเร็จ
การศึกษาออนไลน์ 
3. บัณฑิตสามารถตรวจสอบไดด้้วยตนเอง 
การทํางานรวดเร็วขึ้น 
4. สามารถตรวจสอบจํานวนกจิกรรมที่ผ่าน
ครบตามข้อกําหนดของการสําเร็จการศึกษา
ได้จากระบบงานการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา 
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  4.1.2 การรับเข้าศึกษามกีารแข่งขัน
กันสูง การรับนกัศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

1. ดําเนินการจดันิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอดุมศึกษา ครัง้ที่ 17 โดยมีจํานวน
ครูและนักเรียนเข้ารว่ม ทัง้ส้ินจาํนวน 
47,615  คน 
2.ดําเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจร 
ประจําปี 2556 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ออกแนะแนวสัญจร 9 ครั้ง มีครูและนักเรียน
เข้ารว่ม จํานวน 39,408 คน ทําให้การสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา
3. มกีารจดัทําส่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย  
4. มกีารปรับปรงุวิธกีารขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ 

15 12 

4.2 ด้านความปลอดภัย 
  4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทําให้
ระบบการสํารองไฟไม่เพยีงพอ 

1.มกีารวางแผน ซักซ้อมวิธกีารปฏิบัติกรณทีี่
ไฟฟ้าขัดข้อง 
2.มีบุคลากรผู้รบัผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้า
และน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครือ่งกําเนิด

10 8 
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ปัจจัยเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงาน ระดับความ
เสี่ยงเดิม 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ

ไฟฟ้า (Generator) 
3.มีระบบการจดัการในกรณทีี่ไฟดับเกิน 6 
ชม. โดยการให้ รปภ.คอยตรวจเช็คดูแล
ระบบไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า(Generator) ในช่วงนอกเวลา
ราชการ 

  4.2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุม
อาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบ
กล้องยอ้นหลังได้ 1 สัปดาห ์
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
- มีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยตลอด  
24 ชม. 
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คํานํา 

 
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มกีารจัดการบริหารให้เช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์
สําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตาม
แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคมุภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วน
งานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้ง
การจัดวางระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
ประจําและมุ่งให้มีความเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพ่ือให้บรรลุฯ 
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เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลยัที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กําหนด สํานักทะเบียน
และประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ทําการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนฯ และรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ให้มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้นําไปจัดวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
                                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 กันยายน 2556 

 

 

 

สารบญั 
 

บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร         2 
คํานํา           5 
สารบัญ           6 
บทนํา           7 
รายงานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล   16 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ภาคผนวก 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  23 
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล   29 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)   
แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 31  
คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       34 
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บทนํา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจที่สําคัญในการเป็นศูนย์รวมการ
ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
กํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและรายวิชา การให้บริการเก่ียวกับการรับบุคคลเขา้ศึกษา  การบริการการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรบัรองการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย    
 
1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสํานักทะเบียนและประมวลผล  (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ที่สําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี 

1.1  สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2  สนับสนุนการดําเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา 
1.3  สนับสนุนการจัดการสหกิจศกึษา 
1.4  สนับสนุนการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1.5  สนับสนุนการจัดทําระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิชาการและ 

   การจัดการศึกษา 
1.6  สนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 
2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศกึษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

2.1 ให้บริการด้านเอกสารสําคัญทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและที่จบไปแล้ว 
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2.2 ให้บริการด้านทะเบียนเรียนกับนักศึกษาปัจจุบันทุกคน 
2.3 ให้บริการรับบุคคลเข้าศกึษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีผ่าน สอท. และวิธีรับตรง 
2.4 ให้บริการด้านการกํากับหลักสูตรและรายวิชา ตรวจสอบมาตรฐาน 
2.5 ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
2.6 ให้บริการแนะแนวการศกึษา  

 
3. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

3.1  ประชาสัมพันธ์และดําเนินงานด้านการตลาดหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
3.2  พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 
      ประวัตินักศึกษา หลักสตูรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ 
      อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.3  จัดทําระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ  
      การรับเข้าศึกษา  หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน  
      ผลการเรยีน และสถิติผูส้ําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
3.4  ดําเนินการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและ 
      ประมวลผลข้อมลูการศกึษา 
 

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
4.1  ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
4.2  ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น  
6 กลุม่ภารกิจ 1 งาน ดังน้ี 
1. กลุ่มภารกิจบรหิารทั่วไป 
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 
4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 
5. กลุ่มภารกิจประมวลผล 
6. กลุ่มภารกิจบรกิาร 
7. งานประสานงานสหกิจศึกษา 
 

2. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการปรับ

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงานลดการกระจายบุคลากรใน
ตําแหน่งต่างๆ สามารถกําหนดบทบาทหน้าที่ให้ทํางานร่วมกันได้เต็มศักยภาพ นอกจากน้ีได้ให้ความสําคัญกับ
บทบาทการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบน
ราบมีการดําเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเช่ือมโยงกันในงานตามบทบาทและ
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ภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มี
การลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One 
Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากข้ึน 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ   ของสํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
และกองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนช่ือเป็น “สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ”  

 
พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานที่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลใน

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

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

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

ในปี  พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุม่ภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจ
บริหารทั่วไป  2) กลุม่ภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่ม
ภารกิจประมวลผล 6) กลุม่ภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. โครงสร้างการบริหารงาน 
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 จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อาํนวยการ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

กลุ่มภารกจิ 

บริหารทั่วไป

กลุ่มภารกจิ

ประมวลผล

กลุ่มภารกจิ 

บริการ

กลุ่มภารกจิ 

ทะเบียนเรียน

กลุ่มภารกจิ 

พัฒนาวชิาการ

คณะกรรมการประจาํสาํนัก

กลุ่มภารกจิ 

รับเข้าศกึษา 

 บริหารและธุรการ 
 คลงัและพสัด ุ
 การเจ้าหน้าที่ 
 อาคารและ

 ประมวลผลการศกึษา 
 พฒันาและบํารุงรักษา
โปรแกรมและฐานข้อมลู 

 บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

 ออกเอกสารสําคญัทาง
การศกึษา 

 ตรวจสอบคณุวฒุิ 

 ออกบตัรประจําตวั
นกัศกึษา 

 พิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร 

 บริการแบบเบด็เสร็จ 

(one stop service) 

 ปฏิทินการศกึษา 
 ตารางสอน ตารางสอบ 

 รับลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

 ขออนมุตัิหลกัสตูรและ
รายวิชา 

 ฐานข้อมลูหลกัสตูรและ
รายวิชา 

 มาตรฐานการศกึษา 
 ประชมุคณะกรรมการ
ในฝ่ายวิชาการ 

 ประชาสมัพนัธ์และ 
การตลาด 

 แผนสํานกัฯ 

 ประกนัคณุภาพ 

 สารสนเทศและข้อมลู
ข่าวสาร 

 รับสมคัรและสอบ
คดัเลือก 

 รายงานตวัเข้าศกึษา 
 ทะเบียนประวตัิ
นกัศกึษา  ประสานงานสหกิจศกึษา 

 นิเทศและประเมินผล 
สหกิจศกึษา 

งานประสานงาน 

สหกจิศกึษา 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่าย

แผนและสารสนเทศ 

เลขานุการสาํนักฯ 



4. โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นโยบายการบริหาร 
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูอํ้านวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังน้ี 

1. แนวทางการบริหารงานทั่วไป 

ขรก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา   

พนง. หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีจ้างด้วย 

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

พนก. หมายถึง พนกังานราชการ 

ลช.   หมายถึง  ลกูจ้างชัว่คราว  

ลป.   หมายถึง  ลกูจ้างประจํา 

ลชคก หมายถึง ลกูจ้างชัว่คราวโครงการ 

    

นกัวิชาการศกึษา  7  คน 

ขรก. = 5 พนง. = 2 

ผู้อาํนวยการ

รองผอ.ฝ่ายบริหาร  รองผอ.ฝ่ายวชิาการ  รองผอ.ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
ผช.ฝ่ายประกันคุณภาพ   ผช.ฝ่ายแผนและสารสนเทศ    

เลขานุการฯ  

พนกังานการเงินและบญัชี 1 คน 

พนก. = 1  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 คน  พนง. = 1  

พนกังานธุรการ  1 คน  

ลช. = 1 

กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป กลุ่มภารกจิรับเข้าศกึษา กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ 

กลุ่มภารกจิทะเบยีนเรียน กลุ่มภารกจิบริการ 

กลุ่มภารกจิประมวลผล 

งานประสานงานสหกิจศกึษา 

คนงาน   1  คน 

ลช. = 1 

พนกังานขบัรถยนต์  2 คน  

ลช. = 2 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 คน 

พนง. = 3  ลช. = 2 

นกัวิชาการศกึษา   1 คน  

ขรก. = 1  

นกัวิชาการเงินและบญัชี  3 คน 

 ขรก. = 1 พนง. = 2  

นกัวิชาการพสัด ุ  2  คน  

พนง. = 2  

พนกังานพิมพ์ระดบั 3   2 คน  

ลป. = 2 

พนกังานธุรการ  1 คน

พนก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา  5  คน  

ขรก. = 4 พนง.  = 1 

ผู้ปฏิบติังานบริหาร  1 คน  

ขรก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา 4 คน  

ขรก. = 1   พนง. = 2   ลช. = 1 
นกัวิชาการศกึษา 5 คน

ขรก. = 2 พนง.  = 1 ลช = 2 

นกัวิชาการศกึษา 3 คน

ขรก. = 2  ลชคก = 1 

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา 2คน 

ขรก. = 1  พนง. = 1 

นกัวิชาการศกึษา  3 คน  

ขรก. = 2   ลช.  = 1 

นกัสารสนเทศ  2 คน  

พนง. = 2   

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  2 คน  

พนง. = 2 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 1คน 

พนง. = 1 
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1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการ
ของสํานักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของ
งานเป็นสําคัญที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรท่ีประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด 
1.5 จัดให้มีการทําวิจัยสถาบันที่มคีุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทํางานอย่างน้อย

ปีละ 2 เรื่อง 
1.6 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหายด้าน

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีที่เก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสํานักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการตัดสินใจสําคญั ๆ 
1.8 ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ คณะวิชา และประชาชนผู้

มาติดต่อ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ในการให้บริการของทุกกลุ่ม
ภารกิจ เป็นระยะ ๆ  

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนฯให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักทะเบียนฯและมหาวิทยาลัย 

1.10 เพ่ิมการนําเอา e-office มาใช้ในการบริหารงานของสํานักทะเบียนฯให้มากขึ้นทั้งในด้าน
การบริหารงานบุคคล งบประมาณและด้านอ่ืน ๆ  

1.11 ประเมินผลเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากําลังภายในให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละกลุม่ภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

2.  การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังน้ี  

2.1 ด้านการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ 

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาว
ต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับบริการจากสํานักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบการทํางานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของ
บุคลากรด้วย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ที่เคยสังกัดต่างหน่วยงานกันให้
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกในการให้บรกิารที่ดี ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือนํามาใช้ใหม่ ๆ อย่าง
เพียงพอ 
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2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ทีส่ํานักทะเบียนฯ 
จัดขึ้นหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอ่ืนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 

3. การบริหารงานเพื่อสนับสนนุงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย    
มีแนวทางดังน้ี 

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาที่เป็นอุปสรรค
หรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
หรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากนักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร/คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบได้ 

3.3 ปรับปรุงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ที่เรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรทีม่ีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปีได้อย่างสมบูรณ ์

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการในหน่วยบริการ
การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการที่ดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีประสทิธิภาพ 

4. การบริหารงานในภารกิจรับเขา้ศึกษา 
4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากขึ้นในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการรับ

สมัครบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติ
การตลาดเชิงรุกที่ครอบคลุมและต่อเน่ือง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา
ต่างๆ /ชมรมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับสมัครเข้าศกึษา 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินให้มากขึ้น เป็นต้น 

     4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ ใน
การดําเนินการรับสมัครและคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธ์ิเข้าศึกษา การลาออก การตกออก 
และการสําเร็จการศึกษาล่าช้า เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายลดผลกระทบต่อไป 

5. การบริหารงานการให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service: OSS) 
5.1 พิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วย

บริการที่มีคุณภาพและคํานึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา

โครงการพิเศษซึ่งไม่สะดวกทีจ่ะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคําร้องต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมดให้เป็น 2 ภาษาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก่นักศกึษาชาวต่างประเทศที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหน้ีสินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
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  6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 
6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียน

และประมวลผลซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณส์ูงสุด 
6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อไป 
6.3 จัดทําข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบน Webpage ของสํานักทะเบียนฯ ใหม้ี 2 ภาษา 
6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบการ

จัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ  
6.5 จัดการให้สามารถ Download แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ได้เองผ่าน Web 

7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 
7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการ

เก่ียวกับหลักสตูรให้สมบูรณม์ากที่สุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เช่นการร่างและ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลทั้งในและต่างประเทศ 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
1.1 การดําเนินการ
เสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไข
และเสนอเอกสาร
หลักสูตรเพื่อเสนอ      
ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่
ทันตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 
 

1 ต.ค.55 1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ 
กํากับ ติดตาม 

30 ก.ย.56/ 
กลุ่มภารกิจ 

พัฒนาวิชาการ 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด  
334 หลักสูตร 
ดําเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 
1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ 
TQF 325 หลกัสูตร 
    -  เสนอ ส.ก.อ.แล้ว  95 หลักสูตร 
    -  รอเสนอ ส.ก.อ.  230 หลักสูตร 
2. อยู่ระหว่างดําเนินการรอเสนอสภาฯ    
9 หลักสูตร 

6 
(2*3) 

2.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  2.1 .......(ไม่มี)....... 
 
 

      

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ

3.1.1 ความผดิพลาดด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้

1 ต.ค.55 3.1.1.1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุน
งานทะเบียนนักศึกษาจัดทําแผน

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ

1. ไม่มขี้อผิดพลาดของระบบ 
2. มีผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ

8 
(2*4) 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

งานด้วยโปรแกรม
ระบบงานทะเบียน
นักศึกษา (Hardware 
Software Network 
และPeopleware) 

บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดความเสียหาย 
 

ประมวลผล การให้บริการ เพิ่มอีก 4 รายการ 
   1. มีการสร้าง API เพื่อสนับสนุนการ
รับ-ส่งข้อมูลจาํนวนมากซึ่งนํามาใช้ใน
การดําเนินงานปัจจุบัน  
   2. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน  
   3. พัฒนารปูแบบรายงานสารสนเทศ
ทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 8 รายงาน   
  4. พัฒนาApplication จํานวน 2 
APP. ให้สามารถเขา้ถึงงานทะเบียน
นักศึกษาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) 
 
3. มีผลการดําเนินงานเป็นไป 
ตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

 3.1.2 ระบบสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1 ต.ค.55 จัดทําแผนบรหิารจัดการระบบ
สารสนเทศ โครงการกิจกรรมย่อย 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 
 
 

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

1.มีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จและ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2.ไม่มีเหตุการณ์ในการเจาะโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์ 
3.ไม่มีเหตุการณ์เว็บล่ม 
 
 
 

8 
(2*4) 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
  ด้านการบรหิาร 
  4.1 เพื่อให้การ
ตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 ระบบการ
ตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษาเนื่องจาก
เงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษามีมากขึ้น และ
แตกต่างกัน 

1 ต.ค.55 4.1.1.1 มีการจัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือหาแนวทางพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
สนับสนุนการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา พัฒนาโปรแกรม
ระบบงานการแจ้งสําเร็จการศึกษา

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

 

1. มีการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาที่
ผิดพลาดจํานวน 3 ราย (ร้อยละ 0.04) 
ซึ่งลดจากปีที่แล้ว 5 ราย (ร้อยละ 0.05) 
2. มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจสอบ
การสําเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่ 

8 
(2*4) 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

แบบออนไลน์    1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนู
เงื่อนไขกําหนดการตรวจสอบรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์  
  2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา  
  3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์
สําเร็จการศึกษาออนไลน์ 
3. บัณฑิตสามารถตรวจสอบได้ด้วย
ตนเองการทํางานรวดเร็วขึ้น 
4. สามารถตรวจสอบจํานวนกิจกรรมที่
ผ่านครบตามข้อกําหนดของการสําเร็จ
การศึกษาได้จากระบบงานการ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

  4.2 เพื่อให้การ
รับเข้าศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4.2.1 การรับเข้าศึกษามี
การแข่งขันกันสูง การรับ
นักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

1 ต.ค.55 4.2.1.1 จัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก 
ออกแนะแนวสญัจรทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

 

1. ดําเนินการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 โดยมี
จํานวนครูและนักเรียนเข้าร่วม ทั้งสิ้น
จํานวน 47,615  คน 
2.ดําเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจร 

12 
(3*4) 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

อุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็น
เจ้าภาพ มีการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  
 
 
 

ประจําปี 2556 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแนะแนว
สัญจร 9 ครั้ง มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
จํานวน 39,408 คน ทําให้การสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น จากปีที่
ผ่านมา 
3. มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย  
4. มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม ่

  ด้านความปลอดภัย 
 4.3 การควบคุม 
กํากับ ดูแล ระบบ
ไฟฟ้า 

4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็น
เวลานาน ทําให้ระบบ
การสํารองไฟไม่เพียงพอ 

1 ต.ค.55 4.3.1.1 มีแผนซักซ้อม และมี
ขั้นตอนการดําเนินการในกรณี
ไฟฟ้าขัดข้อง 

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

 

1.มีการวางแผน ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติ
กรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
2.มีบุคลากรผูร้ับผิดชอบ ดูแลระบบ
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลงิสําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า (Generator) 

8 
(2*4) 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 

วัตถุประสงค ์ จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา
ที่พบ 

จุดอ่อน 
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

3.มีระบบการจัดการในกรณทีี่ไฟดับเกิน 
6 ชม. โดยการให้ รปภ.คอยตรวจเช็ค
ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า(Generator) 
ในช่วงนอกเวลาราชการ 

 4.4 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรและผูม้ารับ
บริการ 

4.4.1 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 
บุคลากร 

1 ต.ค.55 4.4.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยง 

30 ก.ย.56 / 
กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุม
อาคารพิมล กลกิจ และสามารถ
ตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ 
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
- มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชม. 

6 
(2*3) 
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1.หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  
 
ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

ภาคผนวก 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ

เอกสารหลักสตูรเพื่อเสนอ ส.
ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

S1 ไม่กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบ
ต่อ 
การ
ทํางาน 
บ้าง 
 
 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

เสียหายต่อ 
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  (ไม่มี) 

 

 

  
 
 
 
 

                    

3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3.1 ความผิดพลาดด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้งาน
ด้วยโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา 
(Hardware Software 
Network และPeopleware) 

T1 ไม่มีผล 
กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
บาง
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อ
ระบบการ
ทํางานทั้ง
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3.2 ระบบสารสนเทศเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

T2 ไม่มีผล 
กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
บาง
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อ
ระบบงานทั้ง
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4 ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 



24 
 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านการบริหาร 
4.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จ

การศึกษาเนื่องจากเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น 
และแตกต่างกัน 

 

O1 ไม่มีผล 
กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
บาง
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อ
ระบบงาน
ขององค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.2 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขนั
กันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

O2 ไม่กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 
บ้าง 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

กระทบต่อ
มหาวิทยาลัย

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านความปลอดภัย 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.5 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทําให้
ระบบการสํารองไฟไม่
เพียงพอ 

O3 ดับไม่เกิน 
3 ชั่วโมง 

ดับเกิน 
4 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
6 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
10 ชั่วโมง 

ดับมากกว่า
10 ชั่วโมง 

 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

O4 มีความ
ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของ
บุคลากร
ไม่สูญหาย

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลากร
สูญหาย
และได้คืน 

ทรัพย์สินของ 
บุคลากรสูญ
หาย 

ไม่มีความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
    RM1  
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2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวชิาการ) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 
ความ
เสียง 

รหัส 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           
  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ  
ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

3 3 9 S1 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล           

  2.1 ...........(ไม่มี)....................           

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ความผดิพลาดด้านประสิทธิภาพของการใช้งานด้วย
โปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา(Hardware Software 
Network และ Peopleware)  

2 5 10 T1 

 3.1.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
 
 

2 5 10 T2 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           
ด้านการบริหาร           
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    RM1  

2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวชิาการ) 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ
ระดับ 
ความ
เสียง 

รหัส 

  4.1 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน 

2 5 10 O1 

  4.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 4.2.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษา
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3 5 15 O2 

ด้านความปลอดภัย           
  4.3 การควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทําให้ระบบการสํารองไฟไม่

เพียงพอ 
2 5 10 O3 

  4.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับ
บริการ 

4.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 2 5 10 O4 

 

 

RM 2 
2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ) 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์         
  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตรทีส่ภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสาร
หลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รบัทราบล่าช้า ไม่
ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กํากับ ติดตาม 

กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
วิชาการ 

30-ก.ย.-56 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล         
  2.1 ...........(ไม่มี).................... 
         

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ความผดิพลาดด้านประสิทธิภาพของ
การใช้งานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียน
นักศึกษา (Hardware Software Network 
และPeopleware)  

พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานทะเบียน
นักศึกษาจัดทาํแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดความเสียหาย 
 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-56 

 3.1.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จัดทําแผนบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ 
โครงการกิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-56 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ         
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RM 2 
2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ด้านการบริหาร         
  4.1  เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา
มีประสิทธิภาพ 

4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา
เนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น 
และแตกต่างกัน 

4.1.1.1 มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือหา
แนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) สนับสนุนการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา พัฒนาโปรแกรมระบบงานการ
แจ้งสําเร็จการศึกษาแบบออนไลน์ 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-56 

  4.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4.2.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การ
รับนักศึกษาไมไ่ด้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.2.1.1 จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
การตลาดเชิงรุก ออกแนะแนวสัญจรทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลยั
อื่นเป็นเจ้าภาพ  

กลุ่มภารกิจ 
รับเข้า 

30-ก.ย.-56 

ด้านความปลอดภัย         
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RM 2 
2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

  4.3 การควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทําให้ระบบการ
สํารองไฟไม่เพียงพอ 

4.3.1.1 มีแผนซักซ้อม และมขีั้นตอนการ
ดําเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-56 

  4.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และผู้มารับบรกิาร 

4.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
บุคลากร 

4.4.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นที่เสี่ยง 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-56 
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คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
                ที่    15    / 2556 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

------------------ 
   

เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2541 จึงแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายนาม ดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา   เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ   เป็นกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   เป็นกรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ    เป็นกรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผล   เป็นกรรมการ 
10. นายเสนีย์     จันทร์ลุน    เป็นกรรมการ 
11. นางฤทัยรัตน์  เจษฎากุลทวี    เป็นกรรมการ 
12. นายสุภาพ  ไชยยา     เป็นกรรมการ 
13. นางสาวมณีรัตน์  มัคคะรม    เป็นกรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวนันธิดา  น้อยสุข    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวสุวารี     เขียวคํา    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 

 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

2. ติดตามประเมินผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4. มีวาระ 2  ปี     
 

  
ทั้งน้ี    ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป                

  
สั่ง   ณ    วันที่  11  เมษายน พ.ศ.2556 

  
 
       

(รองศาสตราจารย์ชนะพล   ศรีฤาชา) 
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 
 


