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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการดําเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผลฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี  
 

ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์      
1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและ
เสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ 
ส.ก.อ. รับทราบลา่ช้า  
ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังหมด  
338 หลักสูตร ดําเนินการสรุปได ้ดังน้ี 
1. ผ่านสภามหาวทิยาลัย ตามระบบ TQF  
336 หลักสูตร 
- เสนอ สกอ.แล้ว 152 หลักสูตร  
- รอเสนอ สกอ. 184 หลกัสูตร 
2. อยู่ระหว่างดําเนินการรอเสนอสภาฯ 2 
หลกัสูตร 
3. มีมาตรการติดตาม-รายงานผลการดําเนินงาน 
 - แจ้งทางโทรศัพท์,E-Mail,Line 
 - ทําหนังสือแจง้ โดยกําหนดกรอบระยะเวลา
ดําเนินการ 
 - จัดประชุม/สัมมนา 

1 3 3 1. เอกสารหลกัสตูร
แก้ไขไม่เรียบร้อย
ก่อนส่งใหส้ํานัก
ทะเบียนฯ เสนอ 
สกอ. 
2. คณะส่งเอกสาร
หลักสูตรท่ีผ่านสภา
ฯ ให้สาํนักฯ ล่าช้า
กว่าท่ีกําหนด 
3. บุคลากรผู้ตรวจ
สอบมีภาระ 
งานมาก 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล    
ไม่ม ี    

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้
งานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา (Hardware Software 
Network และPeopleware)  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการ กิจกรรมย่อย   
1. สร้างโปรแกรม API   เพื่อรองรับการเรียกขอใช้
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาจากคณะ/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย     
2. การแสดงผลจํานวนหน่วยกติของการร่วม
กิจกรรม (โปรแกรมระบบงานของกองกิจการ
นักศึกษา) บนระบบงานตรวจสอบสาํเร็จการศึกษา
(โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาของสาํนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ซ่ึงได้รับความร่วมมอืจาก 2 
หน่วยงานในการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมลู 
3. ระบบงานโปรแกรมการแจ้งความประสงค์ขอ
สําเรจ็การศึกษาแบบออนไลน์ 
 - มีรายงานบทสรุปเพ่ือผู้บริหารกรณีระบบ
โปรแกรมทะเบียนขัดข้อง 
 - มีโปรแกรม Firewall ติดตั้งท่ีห้อง Data 
Center เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบงานด้าน
คอมพิวเตอร ์
 - จัดทําแบบฟอรม์การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
 - มีระบบจัดเก็บสํารองข้อมลู 

2 4 8 
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ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ    
ด้านการเงินและงบประมาณ    
4.1.1  การดาํเนินการเบกิจา่ย
งบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไป
ตามแผน 

 - กํากับ ติดตาม ให้มกีารเบิกจ่ายตามแผนรายไตร
มาสท่ีตัง้ไว ้
 - ประชุมช้ีแจงการเบิกจา่ยงบประมาณ 
 - ประชุมกรรมการติดตามผลการเบกิจ่ายเงินและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
 

1 5 5 คนรับผิดชอบ
โครงการไม ่
ปฏิบัติตามแผน ทํา
ให้การเบกิจา่ยลา่ช้า
ไม่เป็นไปตามแผน 

ด้านการบริหาร    
4.2.1 ระบบการตรวจสอบ
ผู้สําเร็จการศึกษาเน่ืองจาก
เงื่อนไขการสาํเรจ็การศึกษามมีาก
ข้ึน และแตกตา่งกนั 

มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์าใช้ สนับสนุน
การดาํเนินงานการตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษา 
3 ระบบ ได้แก ่ 
1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิม่เมนูเงือ่นไข
กําหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้คอมพิวเตอร์  
2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา  
3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สาํเร็จ
การศึกษาออนไลน์ 
มีการจัดอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
 

1 4 4 ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติ
ตาม 
ข้ันตอนของการ
ตรวจสอบจบท่ีวาง
ไว ้

4.3.1 การรับเข้าศึกษามกีาร
แข่งขันกันสูง การรับนักศึกษา
ไม่ได้ตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว ้

 - จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสตูรอดุมศึกษา  
 - จัดโครงการแนะแนวสัญจร  
 - ปรับปรุงการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 - จัดระบบการรับสมัครสอบ 
 - ปรับกลยุทธใ์หนั้กศึกษารายงานตัว 
 
 

2 4 8 

4.4.1 ไฟฟ้าดับเปน็เวลานานเกิน 
6 ชม. ทําใหร้ะบบการสํารองไฟ
ไม่เพียงพอ 

 - จัดทําแผนบํารุงรักษาระบบไฟฟา้สํารอง 
 - สํารองนํ้ามันเพ่ือใช้งานได ้12 ช่ัวโมง กรณีไฟฟ้า
ดับ 
 - มีบุคลากรผู้รบัผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและ
นํ้ามันเช้ือเพลงิสาํหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(Generator) 
 

1 4 4 

ด้านพสัด ุ    
4.5.1 ขาดการวางแผนจดัซ้ือจัด
จ้างพัสดปุระจําปีงบประมาณ ทํา
ให้การจัดซ้ือจดัจา้งไม่ทันตาม
กําหนดระยะเวลา 

 - จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจา้งพัสดวุงเงนิเกิน 100,000 
บาท 
 - ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้ทันต่อ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ้
 
 
 
 
 

1 4 4 
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ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

ด้านความปลอดภัย    
4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

 - บํารุงรกัษากล้องวงจรปิดใหใ้ช้งานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุมอาคาร
พิมล กลกจิ และสามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลัง
ได้ 1 สัปดาห์ 
 - ติดตั้งไฟส่องสวา่ง 
 - จ้าง รปภ.เพื่อดแูลชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรอาคารพิมล กลกจิ 
 - มีการบาํรุงรักษาลิฟท์ 
 - จัดทําบตัรผา่นเข้าออกหลงัเวลา 18.00 น. ให้
บุคลากรอาคารพิมล กลกจิ 

2 3 6 

ด้านบุคคล    
4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรบั 
การเข้าสู ่AEC อย่างต่อเน่ืองและ
ท่ัวถึง 

 - จัดอบรม โดยส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมกบักองวิ
เทศน์สัมพันธ ์
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกบัมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
 - ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเ้ข้าร่วม
โครงการของมหาวิทยาลัย 
 - จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ โดยบุคลากร
ของสาํนักฯเอง 

2 3 6 บุคลากรมจีุดอ่อน
ทางดา้นภาษาเป็น
อย่างมาก 
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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 
เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลยัที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กําหนด สํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ทําการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนฯ และรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ให้มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้นําไปจัดวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยัต่อไป  

 
 

 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

                                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        17 พฤศจิกายน 2557 
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สารบญั 
 

บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร         2 
คํานํา           5 
สารบัญ           6 
บทนํา           7 
รายงานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล   15 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ภาคผนวก 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  21 
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล   25 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)   
แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 27  
คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       30 
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บทนํา 

         สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจที่สําคัญในการเป็นศูนย์รวมการ
ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
กํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา  การบริการการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
  
1. พันธกิจหรอืหน้าที่ตามกฎหมายของ สาํนักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ที่สําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี 

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

   การจัดการศึกษา 
1.6 สนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศกึษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
2.1 ให้บริการด้านเอกสารสําคัญทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและที่จบไปแล้ว 
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 
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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 (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปรับ

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็น เพ่ือให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดําเนินงาน
แบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีการลดขั้นตอน 
และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น 

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) ฝา่ยทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่าย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียนการศึกษา 

ในปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจ
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บริหารทั่วไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) 
กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา 
 
3. โครงสร้างการบริหารงาน 

จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นองค์กรเทียบเท่าคณะมี ผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้
สายบังคับบัญชาของอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ เป็นคณะที่ปรึกษาระดับนโยบาย แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ และ 1 งาน (รับเข้า
ศึกษา พัฒนาวิชาการ ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริการ บริหารงานทั่วไป และ งานประสานงานสหกิจศึกษา) 
กลุ่มภารกิจต่างๆ และงานประสานงานสหกิจศึกษา ดังแผนภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อาํนวยการ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

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 

เลขานุการสาํนักฯ 



4. โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  1 คน  

พนง. = 1  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป1คน 

พนง. = 1 

แผนภาพท่ี 4 แสดงโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง
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5. นโยบายการบริหาร 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังน้ี 
1. แนวทางการบริหารงานทั่วไป 

1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการ
ของสํานักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของ
งานเป็นสําคัญที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรท่ีประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด 
1.5 จัดให้มีการทําวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทํางานอย่างน้อย

ปีละ 2 เรื่อง 
1.6 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหายด้าน

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีที่เก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสํานักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการตัดสินใจสําคัญ 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
กับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

 
2.  การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง   

 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

2.1 ด้านการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ 

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาว
ต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับบริการจากสํานักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบการทํางานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของ
บุคลากรด้วย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ที่เคยสังกัดต่างหน่วยงานกันให้
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกในการให้บริการที่ดี ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือนํามาใช้ใหม่ ๆ อย่าง
เพียงพอ 

2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ที่สํานักทะเบียนฯ 
จัดขึ้นหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอ่ืนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 

 
3. การบริหารงานเพื่อสนับสนุนงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย    

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
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ที่เรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปีได้อย่างสมบูรณ์ 

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรท่ีให้บริการในหน่วยบริการ
การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการที่ดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
4.  การบริหารงานในภารกิจรับเข้าศึกษา 

4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากขึ้นในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติ
การตลาดเชิงรุกที่ครอบคลุมและต่อเน่ือง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา
ต่างๆ /ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินให้มากขึ้น เป็นต้น 

     4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ ใน
การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธ์ิเข้าศึกษา การลาออก การตกออก 
และการสําเร็จการศึกษาล่าช้า เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายลดผลกระทบต่อไป 
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5. การบริหารงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service : OSS) 
5.1 พิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วย

บริการที่มีคุณภาพและคํานึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา

โครงการพิเศษซึ่งไม่สะดวกที่จะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคําร้องต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมดให้เป็น 2 ภาษาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหน้ีสินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
   

6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 
6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียน

และประมวลผลซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด 
6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อไป 
6.3 จัดทําข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบน 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
เก่ียวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เช่นการร่างและ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
วิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและต่างประเทศ 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

ประเภท/วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรค 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์             
  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตร
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ
เอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ สกอ. 
รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด  
338 หลักสูตร ดําเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF  
336 หลักสูตร 
- เสนอ สกอ.แล้ว 152 หลักสูตร  
- รอเสนอ สกอ. 184 หลักสูตร 
2. อยู่ระหว่างดําเนินการรอเสนอสภาฯ 2 
หลักสูตร 
3. มีมาตรการติดตาม-รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 - แจ้งทางโทรศพัท์,E-Mail,Line 
 - ทําหนังสือแจ้ง โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 
 - จัดประชุม/สัมมนา 

1 3 3 1. เอกสารหลักสูตรแก้ไขไม่
เรียบร้อยก่อนส่งให้สํานัก
ทะเบียนฯ เสนอ สกอ. 
2. คณะส่งเอกสารหลักสูตรที่
ผ่านสภาฯ ให้สํานักฯ ล่าช้า
กว่าที่กําหนด 
3. บุคลากรผู้ตรวจสอบมี
ภาระงานมาก 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล             

  2.1 ...........(ไม่มี).................... 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

ประเภท/วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรค 

3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ     

      
  

  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ 

3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา (Hardware 
Software Network และ
Peopleware)  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการ กิจกรรมย่อย   
1. สร้างโปรแกรม API   เพื่อรองรับการเรียกขอ
ใช้ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาจากคณะ/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย     
2. การแสดงผลจํานวนหน่วยกติของการร่วม
กิจกรรม (โปรแกรมระบบงานของกองกิจการ
นักศึกษา) บนระบบงานตรวจสอบสาํเร็จ
การศึกษา (โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาของ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจาก 2 หน่วยงานในการเชื่อมโยงระหว่าง
ฐานข้อมูล 
3. ระบบงานโปรแกรมการแจ้งความประสงค์ขอ
สําเรจ็การศึกษาแบบออนไลน์ 
 - มีรายงานบทสรุปเพื่อผู้บริหารกรณีระบบ
โปรแกรมทะเบียนขัดข้อง 
 - มีโปรแกรม Firewall ติดตั้งที่ห้อง Data 
Center เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบงานด้าน
คอมพิวเตอร ์
 - จัดทําแบบฟอรม์การขอใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารของระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
 - มีระบบจัดเก็บสํารองข้อมลู 

2 4 8 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

ประเภท/วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรค 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ             
ด้านการเงินและงบประมาณ             
  4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 

4.1.1  การดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตาม
แผน 

 - กํากับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตามแผน
รายไตรมาสที่ตั้งไว้ 
 - ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - ประชุมกรรมการติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินและรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ 

1 5 5 คนรับผิดชอบโครงการไม่ 
ปฏิบัติตามแผน ทําให้การ
เบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผน 

ด้านการบริหาร             
  4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จ
การศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน 

มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจสอบการ
สําเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่  
1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูเงื่อนไข
กําหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์
มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์  
2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา  
3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สําเร็จ
การศึกษาออนไลน์ 
มีการจัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 

1 4 4 ผู้ปฏิบตัิไม่ปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนของการตรวจสอบจบ
ที่วางไว้ 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

ประเภท/วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรค 

  4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขัน
กันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 - จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  
 - จัดโครงการแนะแนวสัญจร  
 - ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
 - จัดระบบการรับสมัครสอบ 
 - ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว 
 

2 4 8 

  4.4 การควบคมุ กํากับ ดูแล ระบบ
ไฟฟ้า 

4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 
ชม. ทําให้ระบบการสํารองไฟไม่
เพียงพอ 

 - จัดทําแผนบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสํารอง 
 - สํารองน้ํามันเพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง กรณี
ไฟฟ้าดับ 
 - มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้า
และน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า (Generator) 
 

1 4 4 

  
ด้านพัสดุ             
  4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่มีประสิทธิภาพ  

4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุประจําปีงบประมาณ ทําให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกําหนด
ระยะเวลา 

 - จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
 - ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ทันต่อ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 
 

1 4 4 
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ผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

ประเภท/วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสีย่ง รายงานผลการดาํเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรค 

ด้านความปลอดภัย             
  4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรและผู้มารับบริการ 

4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

 - บํารุงรักษากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุม
อาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบ
กล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ 
 - ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
 - จ้าง รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ 
 - มีการบํารุงรักษาลิฟท์ 
 - จัดทําบัตรผ่านเข้าออกหลังเวลา 18.00 น. 
ให้บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ 

2 3 6 

  

ด้านบุคคล             
  4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
AEC  

4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับ 
การเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 

 - จัดอบรม โดยส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมกบั
กองวิเทศน์สมัพันธ์ 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกบัมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
 - ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเ้ข้าร่วม
โครงการของมหาวิทยาลัย 
 - จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ โดยบุคลากร
ของสาํนักฯเอง 

2 3 6 บุคลากรมีจุดอ่อนทาง 
ด้านภาษาเป็นอย่างมาก 
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ภาคผนวก 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  

 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 

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ

เอกสารหลักสตูรเพื่อเสนอ 
ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

S1 ไม่กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ
การ
ทํางาน 
บ้าง 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

เสียหายต่อ 
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2 ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
  (ไม่มี)                       

3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ประสิทธิภาพของการใช้งาน

ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา (Hardware 
Software Network และ
Peopleware)  

T1 ไม่มีผล 
กระทบต่อ
การทํางาน 

มีผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ
ต่อการ
ทํางานบาง
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อระบบ
การทํางานทั้ง
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  

 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 ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
  ด้านการเงนิและงบประมาณ 
4.1 การดําเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณรายไตรมาสไม่
เป็นไปตามแผน 

O1 มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
ร้อยละ 90

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
ร้อยละ 80

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
ร้อยละ 70

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
ร้อยละ 60 

มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
ร้อยละ 50 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านการบริหาร 
4.2 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จ 

การศึกษาเนื่องจากเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษามีมาก
ขึ้น และแตกต่างกัน 

O2 
 

ไม่มีผล 
กระทบต่อ
การ
ทํางาน 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
เล็กน้อย 

มี
ผลกระทบ
ต่อการ
ทํางาน
บาง
หน่วยงาน 

มี
ผลกระทบ 
ต่อการ
ทํางาน
หลาย
หน่วยงาน 

เกิดผลเสีย 
หายต่อ
ระบบงาน
ขององค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4.3 การรับเข้าศึกษามีการ
แข่งขันกันสูง การรับ
นักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

O3 ไม่กระทบ
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ
การ
ทํางาน 
บ้าง 

กระทบ 
ต่อการ
ทํางาน 

กระทบต่อ 
หน่วยงาน 

กระทบต่อ
มหาวิทยาลัย

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  

 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 

4.4 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 
6 ชม. ทําให้ระบบการ
สํารองไฟไม่เพียงพอ 

O4 ดับไม่เกิน 
3 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
4 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
6 ชั่วโมง 

ดับเกิน  
10 ชั่วโมง 

ดับมากกว่า
10 ชั่วโมง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านพสัดุ 
4.5 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุประจําปี
งบประมาณ ทําให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตาม
กําหนดระยะเวลา 

O5 มีแผนการ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

 - มีแผนการ
จัดหาซื้อ
จัดจ้าง 
แต่ไม่
ดําเนินการ
ตามแผน 

 - ไม่มีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ด้านความปลอดภัย 
4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคลากร 
O6 มีความ

ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของ
บุคลากรไม่
สูญหาย 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลากรสูญ
หายและได้
คืน 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลากรสูญ
หาย 

ไม่มีความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ  

 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 

  ด้านบคุคล 
4.7 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ AEC  
O7 มี

แผนพัฒนา
บุคลากร
เพื่อรองรับ
AEC 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลุม
ร้อยละ 80 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลุม
ร้อยละ 70 

มี
แผนพัฒนา
บุคลากร 
ครอบคลุม
ร้อยละ 50 

ไม่มี
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับAEC 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

     RM1 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสียง รหัส 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์           

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

2 3 6 S1 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล           

  2.1 ...........(ไม่มี)....................           
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การจัดการ 

3.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และPeopleware)  

2 4 8 T1 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ           
ด้านการเงินและงบประมาณ           
  4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 4.1.1 การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน 2 5 10 O1 
ด้านการบริหาร           
  4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ 4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน 
2 4 8 O2 

  4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3 4 12 O3 

  4.4 การควบคมุ กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทําให้ระบบการสํารองไฟไม่
เพียงพอ 

2 4 8 O4 
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     RM1 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสียง รหัส 

ด้านพัสดุ           
  4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีประสิทธิภาพ  4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจําปีงบประมาณ ทําให้การ

จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกําหนดระยะเวลา 
3 3 9 O5 

ด้านความปลอดภัย           
  4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ 4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 3 3 9 O6 
ด้านบุคคล           
  4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและ

ทั่วถึง 
3 3 9 O7 
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RM2 
ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์         
  1.1 การดําเนินการเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 

1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อ
เสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
สร้างความเข้าใจ กํากับ ติดตาม 

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาวิชาการ 

30-ก.ย.-57 

2. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล         
  2.1 ...........(ไม่มี)....................         
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการ 

3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 
(Hardware Software Network และPeopleware) 

3.1.1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานทะเบียน
นักศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการ จัดทําแผน
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-57 

4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ         
ด้านการเงินและงบประมาณ         
  4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4.1.1  การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสไม่เป็นไปตามแผน 

4.1.1.1 กํากับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตามแผน
รายไตรมาสที่ตั้งไว้ 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านการบริหาร         
  4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาเนื่องจาก
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน

4.2.1.1 นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา 

กลุ่มภารกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-57 
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RM2 
ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

  4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับ
นักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.3.1.1 จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  
จัดโครงการแนะแนวสัญจร  
ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
จัดระบบการรับสมัครสอบ 
ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

30-ก.ย.-57 

  4.4 การควบคมุ กํากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า 4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทําให้ระบบ
การสํารองไฟไม่เพียงพอ 

4.4.1.1 มีแผนซักซ้อม และมีขั้นตอนการ
ดําเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง มีบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จัดระบบ
การจัดการในกรณีที่ไฟดับเกิน 6 ชม. 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านพัสดุ         
  4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี 
ประสิทธิภาพ  

4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจําปี
งบประมาณ ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกําหนด
ระยะเวลา 
 
 
 

4.5.1.1 จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจําปี 
งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 
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RM2 
ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ด้านความปลอดภัย         
  4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
ผู้มารับบริการ 

4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากร 

4.6.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)ครอบคลมุอาคารพิมล กลกิจ และสามารถ
ตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ 
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

30-ก.ย.-57 

ด้านบุคคล         
  4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 

การเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4.7.1.1 จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 
30-ก.ย.-57 
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