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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

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

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

ระยะเวลาที่ก าหนด 
1.1.2 กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากจ านวน

ผู้ส าเร็จการศึกษา เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษามีมากข้ึน รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ
การศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน 

1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 
1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพ

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

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

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
4.1.2  การน าส่งเงินระหว่างส านักฯ กับธนาคารยังไมป่ลอดภัยและไม่มีหลักประกันส าหรับเจ้าหน้าที่

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

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

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

 
 

 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

                                                                                           มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
            ตุลาคม 2558 
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บทน ำ 

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

 
1. ประวัติควำมเป็นมำ/พัฒนำกำร 

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

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

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

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

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

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

ในปี พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 6 ฝ่ำย คือ 
1) ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 2) ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 4) ฝ่ำยทะเบียนเรียน 5) ฝ่ำย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ำยระเบียนกำรศึกษำ 
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ในปี พ.ศ.2547 ปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำร
กำรศึกษำเข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร)” แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ คือ 1) กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป 2) กลุ่มภำรกิจพัฒนำ
วิชำกำร  3) กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 4) กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภำรกิจประมวลผล 6) กลุ่มภำรกิจ
บริกำร  

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

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

 
2. พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ที่ส ำคัญ คือ 

1. สนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 

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

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

3. เป็นแหล่งสำรสนเทศทำงวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
3.1 ประชำสัมพันธ์และด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
3.2 พัฒนำและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรฐำนข้อมูล ประวัติ

นักศึกษำ หลักสูตรและรำยวิชำ ระบบทะเบียนแลประมวลผลกำรศึกษำ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 จัดท ำระบบสำรสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำทิ กำรรับเข้ำ

ศึกษำ  หลักสูตรและรำยวิชำ สถิตินักศึกษำ สถิติกำรลงทะเบียน ผลกำรเรียน และสถิติผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เป็นต้น 

3.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยและ
ประมวลผลข้อมูลกำรศึกษำ 
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4. เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอก 
4.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย 

ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
3. ข้อมูลองค์กำร 

1. วิสัยทัศน์ 
"เป็นเลิศในกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำเป็นสำกล " 

 

2.  พันธกิจ 
 มุ่งม่ันบริหำรกำรศึกษำด้วยควำมถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสำกล 
 พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถสนับสนุนกำรบริกำรกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย     
 พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก 

 
3.  ค่ำนิยมขององค์กำร 

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

 
4.  วัฒนธรรมองค์กำร 

 กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ  
 กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 
 เสริมสร้ำงทีมงำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

กลุ่มภำรกิจ 

บริหำรทั่วไป 

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภำรกิจ 

บริกำร 

กลุ่มภำรกิจ 

ทะเบียนเรียน 

กลุ่มภำรกิจ 

พัฒนำวิชำกำร 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

กลุ่มภำรกิจ 

รับเข้ำศึกษำ 

 บริหำรและธุรกำร 

 คลังและพสัด ุ

 กำรเจ้ำหน้ำที ่
 อำคำร สถำนที่ และ

ยำนพำหนะ 

 ประมวลผลกำรศึกษำ 

 พัฒนำและบ ำรุงรักษำ
โปรแกรมและ
ฐำนข้อมูล 

 บ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 บริกำรเอกสำรส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำ 

 ตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 บัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ 

 พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบตัร 

 

 ปฏิทินกำรศึกษำ 

 ตำรำงสอน ตำรำง
สอบ 

 กำรลงทะเบียนวชิำ
เรียน 

 

 ขออนุมัติหลักสูตรและ
รำยวิชำ 

 ฐำนข้อมูลหลักสูตร
และรำยวชิำ 

 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

 ประชำสัมพนัธ์และ 

กำรตลำด 

 

 แผนและประกัน
คุณภำพ 

 สำรสนเทศและ
ข้อมูลข่ำวสำร 

 

 รับสมัครและสอบ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

  รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 

 ทะเบียนประวัติ
นักศึกษำ 

 

 สนับสนนุกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสหกิจ
ศึกษำ 

 

 

งำนประสำนงำน 

สหกิจศึกษำ 

 

เลขำนุกำรส ำนักฯ 

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

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์             
1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร
ขออนุมัติหลักสูตร ตำม
กระบวนกำร/ขั้นตอนของ
มหำวิทยำลยั  

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

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

3 3 9 
1. ปัญหำกำรประสำนงำน
ภำยในคณะ 
2. ปัญหำเมื่อมีกำรตรวจ
วิเครำะห ์
- มีกำรปรับแกไ้ขหลำย
รำยกำร 
- แจ้งกลับคณะให้แกไ้ข 
- หลักสูตรรอเสนอ สกอ. 
จ ำนวนมำกต้องใช้เวลำ
ตรวจวิเครำะหโ์ดยละเอียด 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ  

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

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

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

1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำร
รำยงำนตัวผำ่นระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ไมส่มบรูณ ์

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

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

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

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

1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำ  

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

2 4 8 ควำมุค้มค่ำของกำรลงทุน 
เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบ
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

 - มีกำรเสนอนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใหผู้ ้
บริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
ก่อนกำรด ำเนินงำน 
 - มีกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น 

1 2 2 

  
1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่
อำจส่งผลกระทบต่อคดีทำงกำร
ปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำก
คณะใหส้ ำนักฯ ลำ่ช้ำ 

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

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

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  
  

      
  

3.1 ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมลู  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำน
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระบบทะเบยีนนักศึกษำ 
(Hardware Software Network 
และ Peopleware)  

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

1 4 4 กำรลงทุน และต้นทุนของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร             
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ             
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บ
รักษำเงินสด 

4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสด
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำก
ผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จไม่มเีจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัย 

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

1 4 4 
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  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำง 
ส ำนักฯ กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัย
และไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีที่น ำส่งเงิน 

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

1 5 5 

  
ด้ำนกำรบริหำร             
  4.2 กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล 
ระบบไฟฟ้ำ 

4.2.1 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 
15 ชม. ท ำให้ระบบกำรส ำรองไฟ
ไม่เพียงพอ 

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

1 4 4 
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ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

ด้ำนควำมปลอดภัย             
  4.3 เพื่อส่งเสริมคณุภำพชีวิตของ
บุคลำกรและผู้มำรับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลำกร 

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

1 4 4 
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ภาคผนวก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

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

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

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

S1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

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

S2 
 

ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

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

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

ตัวผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

S3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผล
กำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษ
ทำงวิชำกำรและกำร
ประกำศพ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ 

S4 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำ  

S5 มีโอกำสเกดิ
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสเกดิ 
บำงครั้ง 

อำจมีโอกำส 
เกิดแต่นำนๆ 
ครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิด
ค่อนข้ำงสูง 
หรือบ่อยๆ 

มีโอกำสใน
กำรเกิดเกือบ
ทุกครั้ง และ
เกิดควำม
เสียหำยต่อ
มหำวิทยำลยั 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1.5 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

S6 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

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

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

คณะให้ส ำนักฯล่ำช้ำ 
S7 ไม่มผีล 

กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

2 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล 
   --ไม่มี--                       

3 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำน

ของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษำ (Hardware 
Software Network และ 
Peopleware)  

T1 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำน
เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนบำง
หน่วยงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนหลำย
หน่วยงำน 

เกิดผลเสีย 
หำยต่อระบบ
กำรท ำงำน
ทั้งองค์กร 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

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

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

  ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสด

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำก
ผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำร
แบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย 

O1 มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม
น้อยมำก
หรือไม่น่ำ
เกิด 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
เกือบทุกครั้ง 

อำจมีโอกำส 
เกิดกำร
โจรกรรมแต่
นำนๆครั้ง 

มีโอกำสเกดิ
กำร
โจรกรรม 
บำงครั้ง 

มีโอกำสใน
กำรเกิดกำร
โจรกรรม
ค่อนข้ำงสูง 
หรือบ่อยๆ 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ 
กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัย
และไม่มีหลักประกันส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีน ำส่งเงิน 

O2 
 

ไม่เกิน 
1,000บำท/

วัน 

>1,000- 
3,000 บำท/

วัน 

> 3,000- 
5,000 บำท/

วัน  

>5,000- 
10,000 
บำท/วัน 

> 10,000 
บำท/วัน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

4.2 งบประมำณท่ีได้รับกำร
จัดสรร และแหล่งเงินรำยได้
ของส ำนักฯมีแนวโน้มลดลง 

O3 ไม่มผีล 
กระทบต่อ
กำรท ำงำน 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อกำรท ำงำน
ปำนกลำง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง 

มีผลกระทบ 
ต่อกำร
ท ำงำนสูง
มำก 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบ  

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

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
  ด้ำนกำรบริหำร 

4.3 ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำนเกิน 
15 ชม. ท ำให้ระบบกำร
ส ำรองไฟไม่เพียงพอ 

O4 ดับไมเ่กิน  
1 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
5 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
10 ช่ัวโมง 

ดับเกิน  
15 ช่ัวโมง 

ดับมำกกว่ำ 
15 ช่ัวโมง 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

  ด้ำนควำมปลอดภัย 
4.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคลำกร 
O5 มีควำม

ปลอด 
ภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน 
ของบุคลำกร
ไม่สญูหำย 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำยและได้
คืน 

ทรัพย์สิน
ของ 
บุคลำกรสูญ
หำย 

ไม่มีควำม 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
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ตำรำงท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์           

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติหลักสูตร 
ตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนของมหำวิทยำลัย  

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

3 4 12 S1 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ  

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

2 4 8 S2 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

3 3 9 S3 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์โทษทำง
วิชำกำรและกำรประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

2 5 10 S4 

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

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

5 5 25 S6 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำที่อำจส่งผลกระทบต่อคดีทำงกำร
ปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ส ำนักฯล่ำช้ำ 3 4 12 S7 

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

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำม
เสียง 

รหัส 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษำ (Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

2 4 8 T1 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร           
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ           
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงินสด 4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร 

ณ จุดให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
2 5 10 O1 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและ
ไม่มีหลักประกันส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่น ำส่งเงิน 

2 5 10 O2 

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

ไม่เพียงพอ 
2 5 10 O3 

ด้ำนควำมปลอดภัย           
  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกรและผู้มำ
รับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 3 4 12 O4 
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์         

1.1 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรขออนุมัติ
หลักสูตร ตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนของ
มหำวิทยำลัย  

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

จัดอบรม/สัมมนำอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 
สร้ำงควำมเข้ำใจ ก ำกับ ติดตำม 

กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

30-ก.ย.-58 

1.2 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  

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

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

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

1.3 ประสิทธิภำพงำนด้ำนทะเบียนประวัติ  1.3.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตัวผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ 

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

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 

  1.3.2 ควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำร
พิจำรณำอุทธรณ์โทษทำงวิชำกำรและกำร
ประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

ก ำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องขออุทรณ์
ค ำสั่งลงโทษ 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(ทะเบียน
ประวัติ) 

30-ก.ย.-58 
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.4 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1.4.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ  

1) กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำคัญของ
เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำและบทลงโทษ
ของกำรปลอมแปลงเอกสำรผ่ำนระบบ
บริกำรกำรศึกษำและเวปไซต์                            

กลุ่มภำรกิจ
บริกำร 

30-ก.ย.-58 

1.5 นโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยระบบกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

1) กำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงเพ่ือ
จัดหำรำยได้สนับสนุนอื่นๆ                   
2) จัดท ำข้อเสนอแนวทำงเพ่ือกำรพิจำณำ
และกำรตัดสินใจให้แก่มหำวิทยำลัยต่อกำร
แก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึน 

กลุ่มภำรกิจ
รับเข้ำศึกษำ 
(งำนรับเข้ำ) 

30-ก.ย.-58 

1.6 กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำที่อำจส่งผลกระทบต่อคดี
ทำงกำรปกครอง 

1.6.1 กำรจัดส่งเกรดนักศึกษำจำกคณะให้ 
ส ำนักฯ ล่ำช้ำ 

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

กลุ่มภำรกิจ 
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล         

 --ไม่มี---         
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

3.ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
3.1 ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ 
ระบบฐำนข้อมูล  

3.1.1 ประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษำ 
(Hardware Software Network และ 
Peopleware)  

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

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

30-ก.ย.-58 

4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร         
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ         
  4.1 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำเงิน
สด 

4.1.1 กำรเก็บรักษำเงินสดค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำจำกผู้รับบริกำร ณ จุดให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จไม่มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

จัดหำช่องทำงในกำรให้บริกำรนักศึกษำ โดย
กำรจ่ำยผ่ำนออนไลน์ 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

  4.1.2 กำรน ำส่งเงินระหว่ำงส ำนักฯ กับ
ธนำคำรยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่น ำส่งเงิน 

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

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 

ด้ำนกำรบริหำร         

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

มีกำรกำรส ำรองไฟฟ้ำ ส ำรองน้ ำมัน ในกรณี
ไฟฟ้ำดับให้กับเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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ตำรำงท่ี 2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย         

  4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
และผู้มำรับบริกำร 

4.3.1 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลำกร 

1) ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดสัปดำห์ละ 2
ครั้ง  
2) ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเข้มงวด
ในกำรตรวจตรำหน่วยงำนตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

30-ก.ย.-58 
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