
 

 

 

รายงานสรุป 

ผลการจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ  2554 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



ค ำน ำ 
 

ในปีงบประมำณ 2554 ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์
ไดด้ ำเนินกำรจดักำรควำมเสียงและวิเครำะห์ควำมเส่ียงครอบคลุมตำมภำรกิจของหน่วยงำน ไดจ้ดัท ำกำร
วเิครำะห์ ระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียวออกเป็น 4 ดำ้น คือ  1) ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์  (Strategic 
Risk) 2) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 3) ควำมเส่ียงด้ำน
ทรัพยำกร (Resource Risk)  4) ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินกำร(Operational Risk) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ
แผนจดักำรควำมเส่ียง  โดยเลือกควำมเส่ียงท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัสูง จ ำนวน 2 เร่ือง คือ กำรพฒันำ
หลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน และกำรดูแลระบบปฏิบติักำรขอ้มูล
เทคโนโลยสีำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 

นอกจำกน้ีตำมเกณฑก์ำรประเมินภำยในไดร้ะบุใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรจดักำรควำมเส่ียง (ณ 
ส้ินปีงบประมำณ) และเสนอใหผู้บ้ริหำรใหค้วำมเห็นชอบ /รับทรำบ  
 ฝ่ำยงำนประกนัคุณภำพ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จึงได้จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำร
จดักำรควำมเส่ียง ประจ ำปี 2554 เพื่อเป็นกำรประมวลภำพรวมของกำรจดักำรควำมเส่ียง 
    
 

ฝ่ำยงำนประกนัคุณภำพ 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร 
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
กำรด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพของกำรบริหำรจดักำรของหน่วยงำน ไดมี้กำรมุ่งเนน้ใหส่้วนรำชกำร

ปรับปรุงองคก์ร โดยกำรวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรและผลลพัธ์ของกำรพฒันำหน่วยงำนเป็นส ำคญั  
ซ่ึงจะส่งเสริมใหแ้ต่ละหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสมมำใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันำหน่วยงำนอยำ่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ  

ในปีงบประมำณ 2554  ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ไดจ้ดัท ำแผนกำรจดักำร
ควำมเส่ียงเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงของหน่วยงำนท่ีมีอยูใ่นระดบัสูงใหล้ดลง โดยไดมี้
กำรวเิครำะห์ ตำมประเด็นยทุธศำสตร์และภำรกิจของหน่วยงำน ซ่ึงประกอบดว้ยควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์  
ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย / กฎระเบียบ  ควำมเส่ียงดำ้นทรัพยำกร และควำมเส่ียงดำ้นกำร
ปฏิบติังำน  

แนวทำงกำรประเมินและทบทวนกำรจดักำรควำมเส่ียงของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำน
ทะเบียน  ไดก้ ำหนดใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปี เป็นกำรสรุปและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและทบทวนแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงในปีท่ีผำ่นมำ เพื่อปรับปรุงและ
พฒันำกำรจดักำรควำมเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑห์มวดท่ี 2 กำรวำงแผนเชิงยทุธศำสตร์ และให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรังปรุงกำรจดักำรควำมเส่ียงต่อไป  

ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเกณฑด์งักล่ำวขำ้งตน้ ฝ่ำยงำนประกนัคุณภำพและคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง จึงไดพ้ิจำรณำจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรจดักำรควำมเส่ียงประจ ำปี 2554 โดยระบุผลกำร
ด ำเนินกำร ตำมกิจกรรม พร้อมเอกสำรอำ้งอิง   

ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนถือเป็นหน่วยงำนหน่ึงในมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ 
ท่ีเล็งเห็นวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำน และควรใชเ้ป็นแนวทำงเพื่อป้องกนักำร
ด ำเนินงำนท่ีอำจจะเกิดขอ้ผดิพลำดข้ึน และเพื่อช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว้
จึงเร่ิมจดัท ำกำรระบุควำมเส่ียงข้ึนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจดักำรกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อไปในอนำคต 
ตำมบริบทของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ดงัน้ี  

 
 



ปรัชญา 
ส่งเสริมวชิำกำร รักษำมำตรฐำน บริกำรดว้ยน ้ำใจ 

วสัิยทัศน์ 

 ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เป็นองคก์รท่ีมีควำมทนัสมยั มีกำรใหบ้ริกำรท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว  
พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทั้งในระดบัปริญญำตรี และบณัฑิตศึกษำ 
 2. พฒันำระบบงำนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ภารกจิ 
 1. บริหำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. ใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำแก่คณำจำรยแ์ละนกัศึกษำ 
 3. จดัสรรระบบและกำรคดัเลือกนกัศึกษำใหม่  
 4. จดัวำงระบบ และด ำเนินงำน ดำ้นหลกัสูตรและแผนกำรเรียน 

 5. จดัวำงระบบ และด ำเนินงำน ดำ้นทะเบียนและประมวลผล 

 6. ด ำเนินงำนกำรจดักำรศึกษำ ระดบับณัฑิตศึกษำของมหำวทิยำลยั 
 

วตัถุประสงค์การบริหารความเส่ียง 
1. เพื่อใหมี้กำรก ำกบัดูแลตนเองท่ีดี ตำมแนวพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร

บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินวำ่ดว้ยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 

2. เพื่อใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงเชิงบูรณำกำรท่ีเช่ือมโยงกบัภำรกิจของส ำนกัส่งเสริม
วชิำกำรและงำนทะเบียน   มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
  3. เพื่อลดโอกำสและผลกระทบจำกควำมเส่ียงท่ีจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม 
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และภำรกิจ ของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำผลงำนของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรฯ ใหมี้ประสิทธิภำพ 
5. เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนภำยใน

ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  
 



แนวทางการบริหารความเส่ียงของส านักวชิาการและงานทะเบียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จดัหาทีมงาน  2.2 ให้แนวทางในการท างาน  2.3 สนบัสนนุ  

3. ทีมงานพิจารณางาน
ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ  

4. ด าเนินการตาม
แนวทางกระบวนการ
บริหารความเสยีง   

4.1 จดัท าแผนส าหรับการจดัการ
ความเสีย่ง 
4.2  ด าเนินตามขัน้ตอน  

5. คณะอนกุรรมการตดิตาม เสนอแนะ 
สนบัสนนุ การด าเนินงาน 
   

6. รำยงำนขอ้มูล ประเมินและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนภำพรวม  และกำรน ำกระบวนกำร
ไปใช ้

7. ผู้ รับผิดชอบ รวบรวม วเิคราะห์ ผล เพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในส านกัฯ  พฒันา
กระบวนการจดัการความเสีย่งน าเสนอผู้บริหาร  

1 แต่งตั้งอนุกรรมกำรด ำเนินกำรและ
ผูรั้บผดิชอบ กำรประยกุตใ์ชก้ำรบริหำร
ควำมเสียงในส ำนกัฯ 
 



ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
 เพือ่ใหส้ ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน      มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์     มีระบบใน
กำรบริหำรควำมเส่ียง โดยกำรบริหำรปัจจยัและกำรควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง  ๆ  
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย ( เช่น  ช่ือเสียง  กำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบติัตำม
กฎหมำย ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล )  ใหร้ะดบัควำมเส่ียงและขนำดของควำม
เสียหำยท่ีเกิดข้ึนในอนำคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนยอมรับได ้   ประเมินได ้   
ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยำ่งมีระบบ    โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รตำมยทุธศำสตร์    
เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงด ำเนินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  สำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอน   ดงัน้ี 
 1.  กำรสร้ำงควำมส่วนร่วมของคนในองคก์ร      เพื่อใหค้นในองคก์รเห็นวำ่เรำเป็นหน่ึงในองคก์ร 
กำรท่ีเรำจะท ำอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อควำมเส่ียงขององคก์ร หรือผูอ่ื้นท ำอะไรไม่ดีส่งผลกระทบต่อ
ควำมเส่ียงขององคก์ร  ขั้นตอนแรกในกำรสร้ำงควำมรู้สึกมีส่วนน่วม  คือ  จะตอ้งมีกำรออกเป็นหนงัสือ  
เป็นนโยบำยวำ่เรำจะด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่ออะไร     ใครรับผดิชอบ      มีขอ้ดีขอ้เสียอยำ่งไรใน
กำรด ำเนินงำนหรือวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนของเรำ วำ่เรำด ำเนินงำนไปเพื่ออะไร   หลกั  ๆ   ก็คือมี
กำรร่ำงนโยบำย (Policy statement) ออกมำก่อน  ซ่ึงก็คือ  ระดบัผูบ้ริหำรท่ีเป็นคนวำงนโยบำยวำ่เรำคิดจะ
บริหำรควำมเส่ียง  และมีเร่ืองส ำคญัอะไรบำ้งท่ีตอ้งก ำหนดไวใ้นนโยบำย 

2. กำรคน้หำควำมเส่ียงและระบุควำมเส่ียง  ตอ้งอำศยักำรศึกษำร่วมกนั  เพรำะคนท่ีอยูใ่นองคก์ร 
เองเป็นคนท่ีรู้มำกท่ีสุดวำ่มีควำมเส่ียงอะไรบำ้งในองคก์ร   คนภำยนอกไม่สำมำรถไปบอกไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
ตอ้งมีกำรศึกษำร่วมกนั  ช่วยกนัมองในแต่ละเร่ือง ในแต่ละประเด็น ผูบ้ริหำรทุก ๆ  ฝ่ำยตอ้งมีตวัแทนเขำ้
มำดู  เขำ้มำประชุมร่วม    ท่ีตอ้งมำพิจำรณำและตอ้งระบุออกไปวำ่เป็นควำมเส่ียงขององคก์ร     ระบุใหไ้ด้
วำ่ควำมเส่ียงมีอะไรบำ้งในองคก์ร   ระบุมำเป็นรำยกำร  วำ่อนัไหนมีล ำดบัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด   แลว้อนัท่ี
เรำละเลือกจดักำรบริหำรควำมเส่ียงกบัมนัโดยส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนไดจ้ดัท ำกำรระบุ
ควำมเส่ียงออกเป็น 4 ดำ้น คือ   

 1) ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 
   2) ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
       3) ควำมเส่ียงดำ้นทรัพยำกร (Resource Risk) 
  4) ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินกำร(Operational Risk) 
 
 
 



 

ตารางที ่ 1.1   ผลการวเิคราะห์  ระบุความเสียง  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเส่ียง  ผลการประเมินความเส่ียง 
ของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   ปีการศึกษา 2554 
 

ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

SR ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
1.  กระบวนกำรดำ้นกำร
ก ำหนดยทุธศำสตร์ขำด
กำรยอมรับ  
 
 

2.  กำรติดตำมและ
ประเมินผลไม่เป็นไป
ตำมแผนปฏิบติัรำชกำร 

 
 
3.กำรประกนัคุณภำพมีผล
กำรประเมินไม่ผำ่นเกณฑ์
ตำมท่ีก ำหนด  
 

 
SR1.1  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลพ้ืนฐำน ไม่มี
กำรส ำรวจ / ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง / ไม่
ครบถว้นทั้งปัจจยัภำยในและภำยนอก  
SR1.2 ควำมร่วมมือจำกผูเ้ก่ียวขอ้งไม่
ครอบคุล่มทุกหน่วยงำน  
SR2.1 บุคลำกรไม่เห็นควำมส ำคญัของ
กำรติดตำมและประเมินผล 
SR2.2 บุคลำกรไม่เขำ้ใจวธีิกำรวดัและ
ประเมินผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
 
SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกกำรประกนั
คุณภำพท่ีเหมำะสม  
SR3.2 ไม่ไดรั้บควำมร่วมมือกบัผู ้
ประสำนงำนตำมตวัช้ีวดั  
SR3.3 ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือ  

    
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
2 

 
นอ้ยมำก 

 
 

นอ้ยมำก 
 

ปำนกลำง 
 

นอ้ยมำก 
 
 

นอ้ยมำก 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

 

 CR.ความเส่ียงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั 
  1 บุคลำกรถูกร้องเรียน   
 
 
  

 
  
 
CR1.1 บุคลำกรมีกำรปฏิบติัไม่เป็นไป
ตำมกฎระเบียบ เน่ืองจำกขำดควำมรู้
ควำมเขำ้ใจ    
CR 1.2 กำรจดักำรขอ้มูลผิดพลำด ไม่
ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็น
ปัจจุบนั  
 
 
 

 
 
 
  1 
 
 
   2 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
  นอ้ยมำก 
 
 
ปำนกลำง  

 
 
 

 



ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

RR.ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร 
RR 1 กำรจดัตั้งงบประมำณ
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RR3 อุปกรณ์ดำ้น
เทคโนโลยไีม่มีคุณภำพ
และควำมพร้อมในกำร
ด ำเนินงำน  

 
 
RR 1.1  ไม่มีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำร
ในกำรใชง้บประมำณกำรปฏิบติังำน
ของบุคลำกรอยำ่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  
RR1.2  กำรค ำนวณงบประมำณไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและกำรเช่ือมโยง
กลยทุธ์ อยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม 
RR2.1 กำรใหข้อ้มูลของบุคลำกรไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ชดัเจน  
RR2.2 บุคลำกรไม่ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของกำรใหบ้ริกำรท่ี
เหมำะสม   
RR3.1 อุปกรณ์ไม่ไดรั้บกำรดูแลและ
ปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้ำน 
RR 3.2 ระบบกำรป้องกนัและเก็บรักษำ
ขอ้มูลขำดประสิทธิภำพ 

 
 

1 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 

 
 

2 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
3 
 
4 

 
 
นอ้ยมำก 

 
 
ปำนกลำง 
 
 
ปำนกลำง 
 

สูง 
 
 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OR. ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัตงิาน 
1 กำรพฒันำหลกัสูตรและ
กำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่
เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน 
 
 
 
 
2. ผูใ้หบ้ริหำรไม่มีจิต
บริหำร 
 
 

 
 
OR1.1 ผูรั้บผิดชอบกำรพฒันำหลกัสูตร
ไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจระบบและกลไก
กำรพฒันำหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนด  
OR 1.2 กำรประสำนงำนกำรพฒันำ
หลกัสูตรของผูเ้ก่ียวขอ้งขำด
ประสิทธิภำพ  
OR2.1 ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง  
OR2.2 ไม่มุ่งเนน้/ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของผูรั้บบริกำร 
 
 

 
 

3 
 
 
 
2 
 
 

1 
 

2 

 
 
4 
 
 
 
2 
 
 

3 
 
3 

 
 

สูง 
 
 
 

นอ้ย 
 
 

นอ้ย 
 

ปำนกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง 

 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

3.กำรคดัเลือกนกัศึกษำไม่
เป็นไปตำมควำมตอ้งกำร  
 
 
 
 
4. กำรลงทะเบียนเรียนไม่
เป็นไปตำมระเบียบ 
 
 
 
5. กำรสนบัสนุนกำรเรียน
กำรสอนไม่มีคุณภำพ  

OR3.1 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำร
รับนกัศึกษำเขำ้ศึกษำไม่มีประสิทธิภำพ  
OR3.2 กำรประชำสมัพนัธ์กำรรับ
นกัศึกษำไม่ทัว่ถึง 
OR3.3  ระบบกำรคดัเลือกไม่มีควำม
เหมำะสมสอดคลอ้งควำมตอ้งกำร  
OR4.1 กำรจดัเตรียมควำมพร้อมของ
ฐำนขอ้มูลรำยวชิำตำมแผนกำรเรียนไม่
ถูกตอ้งหรือแน่นอน 
OR4.2  นกัศึกษำไม่ด ำเนินกำร
ลงทะเบียนตำมก ำหนดเวลำ 
OR5.1  กำรจดัตำรำงสอน ตำรำงสอบ
ไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหมด  
OR5.2 คณำจำรยผ์ูส้อนไม่ไดรั้บกำร
พฒันำทกัษะดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ หรือ
กำรจดัท ำผลงำนทำงวชิำกำรอยำ่ง
เหมำะสม  

 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
2 

 
2 
 
2 

 

2 
 

2 
 

2 
 

4 
 
 

3 
 

3 
 
3 
 

  

นอ้ย 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 
 

สูง 
 
 

ปำนกลำง 
 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
-ไม่สำมำรถ
ควบคุมไดทุ้ก
สำเหต ุ
 

6  ระบบงำนทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
7. กำรประมวลผลกำรเรียน
ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 

OR6.1 นกัศึกษำใหข้อ้มูลระเบียน
ประวติัไม่ถูกตอ้ง  
OR6.2 เจำ้หนำ้ท่ีกรอกขอ้มูลผิดพลำด
และไม่เป็นปัจจุบนั  
OR6.3 กำรประสำนงำนกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
OR6.4  กำรถูกขโมยขอ้มูลโดย hackers 
 
OR7.1 กำรส่งผลกำรเรียนของอำจำรย์
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอน เวลำท่ีก ำหนด 
OR7.2 ลงขอ้มูลผลกำรเรียนไม่ถูกตอ้ง  
OR7.4 กำรดูแลระบบปฏิบติักำรขอ้มูล
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
OR7.5 มีกำรแกไ้ขผลกำรเรียนโดย
ไม่ไดรั้บกำรอนุญำต 

2 
 
2 
 
3 
2 
 
3 

 
2 
3 
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2 
 
3 
 
3 
4 

 
4 

 
3 
4 
 
4 

นอ้ย 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง  
ปำนกลำง 
 

สูง 
 

ปำนกลำง 
สูง 

 
นอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่สำมำรถ
ควบคุมไดทุ้ก
สำเหต ุ
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1 
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4 

1 

OR4.2 
OR5.3 
OR6.3 

RR3.2 
OR7.5 
 
SR3.2 
OR2.1 
 
 

OR6.4 
RR2.2 

SR2.1  SR3.3 
OR1.2 OR3.1 
OR3.2  OR3.3 
OR6.1  OR7.3 

 RR1.2  RR2.1 
RR3.1   OR2.2 
OR4.2 OR5.1 
OR5.2 OR6.2 OR7.2 
E 
 
  

SR1.1 SR1.2    
SR2.2 SR3.1 
CR1.1 RR1.1 

2 

CR1.2 

 OR 4.1 
  OR7.1 
   OR7.4 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

3 4 5 

5 

3.  กำรประเมินควำมเส่ียง บำงส่ิงบำงอยำ่งเรำอำจจะมองขำ้มไป หำรู้ไม่วำ่นั้นคือควำมเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนและท ำใหต้อ้งสูญเสียมูลค่ำ เช่น นกัศึกษำลงเรียนไม่ครบตำมแผนกำรเรียนของหลกัสูตร ท ำใหไ้ม่
สำมำรถจบตำมก ำหนดตอ้งเสียเวลำ เสียค่ำใชจ่้ำยในกำรเรียนใหค้รบ ท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อำจเสียหำยถึงเช่ือเสียงของมหำวทิยำลยั   ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีระบบกำรป้องกนัควำม
เสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกกรณีดงักล่ำว  

 
 
                                                  
     
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สีแดง      หมายถงึ   มคีวามเส่ียง    สูงมาก 
 สีส้ม     หมายถงึ   มคีวามเส่ียง     สูง 
 สีฟ้า    หมายถงึ   มคีวามเส่ียง    ปานกลาง 
 สีเขยีว    หมายถงึ   มคีวามเส่ียง     น้อย  
 สีเหลอืง  หมายถึง    มคีวามเสียง     น้อยมาก 
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  ตำมภำรกิจบริหำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

1. การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

วตัถุประสงค์ 
มาตรการ/แผนการจัดการ

ความเส่ียง 
โครงการ/กจิกรรม/วิธีการ 

ตัวช้ีวดั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ภำรกิจกำรบริหำรจดักำร
หลกัสูตรและกำรเรียนกำร
สอนของมหำวทิยำลยัให้
เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2552  
2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
กำรพฒันำหลกัสูตรให้
เป็นไปตำมระบบกลไก
กำรพฒันำหลกัสูตรของ
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค ์
 

- สร้ำงควำมเขำ้ใจในกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 
- วำงระบบกลไกกำรพฒันำ
หลกัสูตรและกำรจดักำรเรียน
กำรสอน    
- สนบัสนุนกำรพฒันำ
หลกัสูตรและกำรจดักำรเรียน
กำรสอน   
- ติดตำมกำรด ำเนินกำรเป็น
ระยะอยำ่งต่อเน่ือง  

1. จดัท ำประกำศ เร่ือง ระบบและ
กลไกกำรพฒันำหลกัสูตร และ
ระบบกลไกกำรจดักำรเรียนกำร
สอน 
2. จดัประชุมคณำจำรยข์อง
มหำวทิยำลยัเพื่อรับทรำบแนว
ทำงกำรจดักำรศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 
3.จดัท ำโครงกำรสนบัสนุนกำร
พฒันำหลกัสูตร  
 

- มีหลกัสูตรท่ีไดรั้บกำร
พฒันำจดัท ำเป็น
รำยละเอียดของหลกัสูตร
(มคอ.2)  เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำน 
-มีรำยละเอียดของรำยวชิำ 
(มคอ.3 และมคอ.4) เป็นไป
ตำมกรอบมำตรฐำน 

ตุลำคม 2553. – 
กนัยำยน 2554 

รองผอ.งำน
ส่งเสริมวชิำกำร 
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2.  การดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล 
ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

1. ห้องควบคุมระบบงานทะเบียน     

 1.1ควำมปลอดภยัในกำรผำ่นเขำ้
ออก 

2/4 - ประตูติดกุญแจ 
- ก ำหนดบุคคลท่ีสำมำรถผำ่นเขำ้
ออกได ้ 

-แจง้เป็นแนวปฏิบติั  หวัหนำ้ส ำนกังำน 

 1.2 กำรปรับอำกำศ เพื่อรักษำ
อุณหภูมิของห้อง 

2/2 -ใชร้ะบบปรับอำกำศท่ีได้
มำตรฐำน   

-ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 
บ ำรุงรักษำ และทดสอบกำรท ำงำนของ
ระบบใหส้ม ่ำเสมอ 

หวัหนำ้ส ำนกังำน 

 1.3 อุบติัภยั  ¼ -จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง  
- อุปกรณ์ท่ีส ำคญัจดัเก็บไวใ้นตูท่ี้
อยูร่ะดบัน ้ำไม่ท่วมและทนกำร
กระทบกระแทก 

-สร้ำงขอ้ก ำหนด/ขั้นตอนในกำรปฏิบติั
เม่ือมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึน 

หวัหนำ้ส ำนกังำน 

2 ระบบไฟฟ้า     
 2.1 ไฟฟ้ำดบั, ไฟฟ้ำกระชำก,

ไฟฟ้ำเกิน, ฟ้ำผำ่ 
3/4 -จดัอุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ 

-ติดตั้งระบบกนัฟ้ำผำ่ 
-ติดตั้งระบบสำยดิน  

-ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำ และทดสอบกำรท ำงำนให้
สม ่ำเสมอ 

ธรรมนูญ 

 



ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

3. ระบบส่ือสาร – ระบบเครือข่าย     

 3.1 ระบบกำรส่ือสำรภำยในขดัขอ้ง 
(popmessenger)  

2/2 - จดัใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ตส ำรองไว้
ใชแ้ทน   

-หมัน่ตรวจสอบควำมพร้อมของกำรใช้
งำนอยูเ่สมอ 

เจำ้หนำ้ท่ีคอมฯ 

4. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลูกข่าย     
 4.1 เสียหำย , ไม่สำมำรถใชง้ำนได้

ตำมปกติ 
2/2 -จดัใหมี้เคร่ืองส ำรองไวใ้ชง้ำน  ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุง 

รักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ  
เจำ้ของเคร่ือง 

 4.2 ไวรัส, สปำยเวร์ ฯลฯ 2/3 -เคร่ืองลูกข่ำยทุกเคร่ืองติดตั้ง
โปรแกรมป้องกนั  

-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทนัสมยัอยู่
เสมอเวลำสแกนไวรัสใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่ำย  

เจำ้หนำ้ท่ีคอมฯ 

5.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย      
 5.1หยดุใหบ้ริกำร, เสียหำย, ไม่สำมำรถ

ใชง้ำนไดป้กติ 
3/3 -จดัใหมี้เคร่ืองแม่ข่ำยส ำรองไวใ้ช้

งำน 
-ตรวจเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

-เจำ้ของเคร่ือง 

 5.2 โดนโจมตี,โดนบุกรุก ฯลฯ 2/4 -ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจบั , 
ป้องกนักำรโจมตี – บุกรุก  

-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรมทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลำ ติดตำมข่ำวสำรและวธีิป้องกนั
เคร่ืองแม่ข่ำยเป็นประจ ำ 

-ผูดู้แลระบบ  

6. อุปกรณ์เครือข่ำย      
 6.1 เสียหำย, ไม่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 1/3 -จดัใหมี้อุปกรณ์ส ำรองไวใ้ชง้ำน -ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ ผูดู้แลระบบ 
 6.2 ตวัน ำสัญญำณ,สำยส่ือสำรต่ำงๆ 

ขำด , ช ำรุด 
2/2 -ในขั้นตอนกำรติดตั้งสำยสัญญำณ

ควรจดัใหมี้กำรร้อยท่อเพื่อป้องกนั  
-ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุงรักษำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

เจำ้ของเคร่ือง  



ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

7. ด้านข้อมูล     

 7.1 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลไม่ได ้ 2/2 -ดูแลระบบเครือข่ำยระบบแม่ข่ำย 
และระบบฐำนขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้ำน   

-ทดสอบเรียกใชง้ำนขอ้มูล เพื่อดูวำ่ใช้
งำนไดต้ำมปกติ หรือไม่ 

เจำ้หนำ้ท่ีงำน
ขอ้มูล 

 7.2 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ
อนุญำต 

1/4 -จดัใหมี้ระบบตรวจสอบสิทธิในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบั  

-ตรวจสอบรำยกำรกำรเขำ้ใชข้อ้มูลเพื่อดู
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีผดิปกติ 

เจำ้หนำ้ท่ีงำน
ขอ้มูล 

 7.3 ควำมเช่ือถือไม่ไดข้องขอ้มูล 2/2 -ก ำหนดผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลำ
ในกำรปรับปรุงขอ้มูลแต่ละเร่ืองให้
ชดัเจน 

-ตรวจสอบรำยงำนกำรปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั 

เจำ้หนำ้ท่ีงำน
ขอ้มูล 

 7.4 ขอ้มูลเสียหำย 1/4 จดัใหมี้ระบบในกำรส ำรองขอ้มูล 
(Backup)  

-ทดสอบเรียกใชง้ำนขอ้มูล เพื่อดูวำ่ใช้
งำนไดป้กติหรือไม่  

เจำ้หนำ้ท่ีงำน
ขอ้มูล 

8 ด้านบุคลากร     
 8.1ขำดเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้ควำมเช่ียวชำญ 

ผูท้  ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรระบบ  
4/4 -จดัหำบุคลำกรผูมี้ควำมเช่ียวชำญ

ดำ้นไอที มำดูแลระบบ 

-จดักำรควำมรู้ใหก้บับุคลำกร หรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ปฏิบติังำนแทน  

-ใหมี้กำรติดตำม ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ของเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน 

-พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ดำ้นไอที อยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

 8.2 เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยูใ่นปัจจุบนั 
ไม่มีควำมรู้ทำงดำ้นไอทีโดยตรง  

3/3 -จดัอบรมใหค้วำมรู้พฒันำศกัยภำพ
แก่บุคลำกร 

-ใหมี้กำรติดตำม ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ของเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน 

หวัหนำ้
ส ำนกังำนฯ 



 

ที่ รายการความเส่ียง โอกาส/ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

9. ด้านผู้ใช้งาน     

 9.1 ผูใ้ชข้ำดควำมรู้ทำงดำ้นไอที  2/2 -ใหค้วำมรู้แกผู้ใ้ชง้ำน (นกัศึกษำ
และคณำจำรย)์   

-จดัเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำ ในกำรใช้
ไอที 

เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับ
มอบหมำย 

 9.2 ผูใ้ชง้ำนขำดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในกำรใชง้ำนระบบ 

3/3 -จดัท ำคู่มือกำรใชง้ำนในระบบ -จดัใหมี้กำรวดัผลควำมรู้ทำงดำ้นไอที
และตรวจสอบติดตำมควำมส ำเร็จในกำร
ใชง้ำนระบบ 

หน่วยงำนจดัท ำ
ระบบ 

 



 

ส่วนที่ 2 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนไดมี้กำรวเิครำะห์ปัจจยัของ
ควำมเส่ียง ออกเป็น 4 ประเภท แลว้ท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีแสดงใหเ้ห็นโอกำสและกระทบของ
ปัจจยันั้น ๆ  น ำปัจจยัท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัสูง มำด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมส่ียง  ซ่ึง
ไดแ้ก่  กำรพฒันำหลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน และจดัท ำ
มำตรกำรกำรป้องกนัดำ้นกำรดูแลระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล  มีผลกำรด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง ดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่1 การสร้างความตระหนัก 
 กำรสร้ำงควำมตระหนกัเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เห็นควำมส ำคญัของกำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นไป
ตำมภำรกิจกำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำแก่อำจำรย ์นกัศึกษำและผูส้นใจ และใหเ้ห็นแนวทำงของกำรบริกำรท่ี
มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริกำร 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน การสร้างความตระหนัก 

กจิกรรม ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างองิ 
1. จดัประชุมบุคลำกร น ำเสนอเพื่อทรำบ
เก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบของ
คณะกรรมกำรประเมิน  ร่วมทั้ง 
แลกเปล่ียนควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และใหแ้ต่กลุ่มงำนวเิครำะห์
ปัจจยัเส่ียงของแต่ละบุคคล และของแต่
ละกลุ่มงำน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง และจดัท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเสียง 

- มีกำรพิจำรณำกำรบริหำรควำมเสียง
ในกำรประชุมส ำนกัส่งเสริม คร้ังท่ี 
3/2553 
- รำยงำนกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียง
รำยบุคคล  
 
 
- ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงระดบัหน่วยงำน โดยมี นำง
พรรณี เหมะสถลเป็นประธำน  
- มีกำรประเมินควำมเส่ียง 4 ประเภท 
คือ  ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์   ควำม
เส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย / 
กฎระเบียบ    ควำมเส่ียงดำ้น
ทรัพยำกร  
 

-รำยงำนกำรประชุม
ส ำนกัส่งเสริมฯ คร้ัง
ท่ี 3/2553  
- แผนบริหำรควำม
เส่ียง 2554 
 
-ค ำสั่งมหำวทิยำลยัฯ
ท่ี 242/2554 
- 
 
-แผนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 2554 



กจิกรรม ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างองิ 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง และจดัท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเสียง (ต่อ) 

ด ำเนินกำร  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกำร
ประเมินอยูใ่นระดบัสูง  คือ OR1.1 
ผูรั้บผดิชอบกำรพฒันำหลกัสูตรไม่มี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจระบบและกลไก
กำรพฒันำหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนด OR4.1 กำรจดัเตรียม
ควำมพร้อมของฐำนขอ้มูลรำยวชิำ
ตำมแผนกำรเรียนไม่ถูกตอ้งหรือ
แน่นอน OR7.1 กำรส่งผลกำรเรียน
ของอำจำรยไ์ม่เป็นไปตำมขั้นตอน 
เวลำท่ีก ำหนด  และOR7.4 กำรดูแล
ระบบปฏิบติักำรขอ้มูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศงำนทะเบียนและ
ประมวลผล   
        คณะกรรมกำรพิจำรณำกำร
จดัท ำแผนกำรจดักำรควำมเล่ียงทั้ง 4 
ขอ้ขำ้งตน้ พบวำ่ ควำมเส่ียงท่ีไม่
สำมำรถจดักำรไดเ้น่ืองจำกมีปัจจยั
หลำยดำ้นท่ีอยูเ่หนือกำรควบคุม คือ 
OR4.1 กำรจดัเตรียมควำมพร้อมของ
ฐำนขอ้มูลรำยวชิำตำมแผนกำรเรียน
ไม่ถูกตอ้งหรือแน่นอน และOR7.1 
กำรส่งผลกำรเรียนของอำจำรยไ์ม่
เป็นไปตำมขั้นตอน เวลำท่ีก ำหนด จึง
มีควำมเห็นด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำร
จดักำรควำมเส่ียงในเร่ือง กำรพฒันำ
หลกัสูตร และจดัท ำมำตรกำรและกำร
ป้องกนัในกำรดูแลระบบสำรสนเทศ
ของงำนทะเบียนและวดัผล 
 

 

 



ขั้นตอนที ่2  การด าเนินกจิกรรม 
 กำรด ำเนินกำรเพื่อใหผู้รั้บผดิชอบกำรพฒันำหลกัสูตร ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและพฒันำหลกัสูตรให้
เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด   มีผลกำรด ำเนินกำรดงัตำรำง ต่อไปน้ี  
ตารางแสดองผลการด าเนินการ 

กจิกรรม ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างองิ 
โครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำ
หลกัสูตร  
 
 
กิจกรรมท่ี 1 กำรเตรียมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 กำรด ำเนินกำรพฒันำ
หลกัสูตร  

-วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันำหลกัสูตรอยำ่ง
เป็นระบบและเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยมี
เป้ำหมำย 57 หลกัสูตร 
  - คณะกรรมกำรวชิำกำรของมหำวทิยำลยั

ไดมี้กำรประชุมวำงแผนกำรประเมิน
หลกัสูตรในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2553
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรปรับปรุง
หลกัสูตรในปีกำรศึกษำ2554 

  - ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพหลกัสูตร เพื่อขออนุมติั
งบประมำณในกำรพฒันำหลกัสูตรของ
ทุกสำขำวชิำ 

-ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพหลกัสูตร(เพิ่มเติม) เพื่อขอ
อนุมติังบประมำณในกำรด ำเนินกำรพฒันำ
หลกัสูตรหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป  
- มีกำรด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรใหเ้ป็นไป
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำ
แห่งชำติ ของสำขำวชิำ และหมวดกำรศึกษำ
ทัว่ไป โดยจดัท ำตำมรูปแบบ รำยละเอียด
ของหลกัสูตร (มคอ.2)  
-ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน
ประสำนกำรน ำเสนอใหมี้กำรพิจำรณำของ 

 
-รำยงำนโครงกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพ
หลกัสูตร 
ปีงบประมำณ 2554 
-รำยงำนโครงกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพ
หลกัสูตร  (เพิ่มเติม)
ปีงบประมำณ 2554 
 

 



ข้ันตอนที ่3  การควบคุม ติดตาม  
กำรควบคุม ติดตำม ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนไดมี้กำรประสำนงำนกำรน ำ

หลกัสูตรเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
กจิกรรม ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างองิ 

-กำรน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร
พิจำรณำ 

-ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำน
ทะเบียนประสำนกำรน ำเสนอใหมี้กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสภำ
วชิำกำร  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวชิำกำร
สภำมหำวทิยำลยั  คณะกรรมกำรสภำ
มหำวทิยำลยั และน ำเสนอต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อให้
กำรรับรอง จ ำนวน ทั้งส้ิน 47 หลกัสูตร 

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำวชิำกำร 
คร้ังท่ี 722553 (เดือนธนัวำคม 
2553) ถึง คร้ังท่ี 10/2554 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
วชิำกำรสภำ มหำวทิยำลยั  
คร้ังท่ี 3/2553(ตุลำคม 2553)
ถึง คร้ังท่ี  7/2554 

 
ข้ันตอนที ่4  สรุปผลการด าเนินการ   
 คณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงไดด้ ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงตำมตวัชีวดัของแผนกำร
จดักำรควำมเส่ียง โดยกำรรวบรวมขอ้มูลจ ำนวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บกำรพฒันำ  

กจิกรรม ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างองิ 
1. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำม
แผนกำรจดักำรควำมเสียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีหลกัสูตรท่ีไดรั้บกำรพฒันำจดัท ำ
เป็นรำยละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.
2)  เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน 
จ ำนวน 48 หลกัสูตร 

 
 
 
 
1.2.มีรำยละเอียดของรำยวชิำ (มคอ.3 
และมคอ.4) เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
ทุกสำขำท่ีเปิดกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 
2554 
 

-รำยงำนโครงกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพ
หลกัสูตร 
ปีงบประมำณ 2554 
-รำยงำนโครงกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพ
หลกัสูตร  (เพิ่มเติม)
ปีงบประมำณ 2554 
-รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของ
หลกัสูตร ของแต่ละ
สำขำวชิำ (มคอ. 7) 
 

 



มาตรการป้องกัน  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  ตำมภำรกิจบริหำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 การดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล 

ที่ รายการความเส่ียง มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผลการด าเนินการ 

1. ห้องควบคุมระบบงานทะเบียน    

 1.1ควำมปลอดภยัในกำรผำ่นเขำ้
ออก 

- ประตูติดกุญแจ 
- ก ำหนดบุคคลท่ีสำมำรถผำ่นเขำ้
ออกได ้ 

-แจง้เป็นแนวปฏิบติั  ด ำเนินกำรแลว้ 

 1.2 กำรปรับอำกำศ เพื่อรักษำ
อุณหภูมิของห้อง 

-ใชร้ะบบปรับอำกำศท่ีไดม้ำตรฐำน   -ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 
บ ำรุงรักษำ และทดสอบกำรท ำงำนของ
ระบบใหส้ม ่ำเสมอ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 1.3 อุบติัภยั  -จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง  
- อุปกรณ์ท่ีส ำคญัจดัเก็บไวใ้นตูท่ี้อยู่
ระดบัน ้ำไม่ท่วมและทนกำรกระทบ
กระแทก 

-สร้ำงขอ้ก ำหนด/ขั้นตอนในกำรปฏิบติั
เม่ือมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึน 

ด ำเนินกำรแลว้ 

2 ระบบไฟฟ้า    
 2.1 ไฟฟ้ำดบั, ไฟฟ้ำกระชำก,

ไฟฟ้ำเกิน, ฟ้ำผำ่ 
-จดัอุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ 
-ติดตั้งระบบกนัฟ้ำผำ่ 
-ติดตั้งระบบสำยดิน  

-ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำ และทดสอบกำรท ำงำนให้
สม ่ำเสมอ 

ด ำเนินกำรแลว้ 



 

ที่ รายการความเส่ียง มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผลการด าเนินการ 

3. ระบบส่ือสาร – ระบบเครือข่าย    

 3.1 ระบบกำรส่ือสำรภำยใน
ขดัขอ้ง 
(popmessenger)  

-จดัใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ตส ำรองไวใ้ช้
แทน   

-หมัน่ตรวจสอบควำมพร้อมของกำร
ใชง้ำนอยูเ่สมอ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

4. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลูกข่าย   ด ำเนินกำรแลว้ 
 4.1 เสียหำย , ไม่สำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกติ 
-จดัใหมี้เคร่ืองส ำรองไวใ้ชง้ำน ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุง 

รักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ด ำเนินกำรแลว้ 

 4.2 ไวรัส, สปำยเวร์ ฯลฯ -เคร่ืองลูกข่ำยทุกเคร่ืองติดตั้งโปรแกรม
ป้องกนั 

-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทนัสมยัอยู่
เสมอเวลำสแกนไวรัสใหแ้ก่เคร่ืองลูก
ข่ำย 

ด ำเนินกำรแลว้ 

5.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย     
 5.1หยดุใหบ้ริกำร, เสียหำย, ไม่

สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ 
-จดัใหมี้เคร่ืองแม่ข่ำยส ำรองไวใ้ชง้ำน -ตรวจเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำอยำ่ง

สม ่ำเสมอ  
ด ำเนินกำรแลว้ 

 5.2 โดนโจมตี,โดนบุกรุก ฯลฯ -ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจบั , ป้องกนั
กำรโจมตี – บุกรุก  

-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรม
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลำ ติดตำมข่ำวสำร
และวธีิป้องกนัเคร่ืองแม่ข่ำยเป็น
ประจ ำ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 



ที่ รายการความเส่ียง มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผลการด าเนินการ 

6. อุปกรณ์เครือข่าย     

 6.1 เสียหำย, ไม่สำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ 

-จดัใหมี้อุปกรณ์ส ำรองไวใ้ชง้ำน -ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 6.2 ตวัน ำสัญญำณ,สำยส่ือสำร
ต่ำงๆ ขำด , ช ำรุด 

-ในขั้นตอนกำรติดตั้งสำยสัญญำณ
ควรจดัใหมี้กำรร้อยท่อเพื่อป้องกนั  

-ตรวจเช็คสภำพ และบ ำรุงรักษำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

7. ด้านข้อมูล -ดูแลระบบเครือข่ำยระบบแม่ข่ำย 
และระบบฐำนขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้ำน   

-ทดสอบเรียกใชง้ำนขอ้มูล เพื่อดูวำ่ใช้
งำนไดต้ำมปกติ หรือไม่ 

 

 7.1 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลไม่ได ้   ด ำเนินกำรแลว้ 
 7.2 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

อนุญำต 
-จดัใหมี้ระบบตรวจสอบสิทธิในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบั  

-ตรวจสอบรำยกำรกำรเขำ้ใชข้อ้มูลเพื่อ
ดูกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีผิดปกติ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 7.3 ควำมเช่ือถือไม่ไดข้องขอ้มูล -ก ำหนดผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลำ
ในกำรปรับปรุงขอ้มูลแต่ละเร่ืองให้
ชดัเจน 

-ตรวจสอบรำยงำนกำรปรับปรุงขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 7.4 ขอ้มูลเสียหำย จดัใหมี้ระบบในกำรส ำรองขอ้มูล 
(Backup)  

-ทดสอบเรียกใชง้ำนขอ้มูล เพื่อดูวำ่ใช้
งำนไดป้กติหรือไม่  

ด ำเนินกำรแลว้ 

 

 

 

 



ที่ รายการความเส่ียง มาตรการป้องกัน แนวทางการก ากบัดูแล ผลการด าเนินการ 

8 ด้านบุคลากร    

 8.1ขำดเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้ควำม
เช่ียวชำญ ผูท้  ำหนำ้ท่ีในกำร
บริหำรจดักำรระบบ 

-จดัหำบุคลำกรผูมี้ควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นไอที มำดูแลระบบ 

-จดักำรควำมรู้ใหก้บับุคลำกร หรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ปฏิบติังำนแทน  

-ใหมี้กำรติดตำม ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ของเจำ้หนำ้ท่ี
ผูป้ฏิบติังำน 

-พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรดำ้นไอที อยำ่งสม ่ำเสมอ  

ด ำเนินกำรแลว้ 

 8.2 เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยูใ่น
ปัจจุบนั ไม่มีควำมรู้ทำงดำ้นไอที
โดยตรง 

-จดัอบรมใหค้วำมรู้พฒันำศกัยภำพ
แก่บุคลำกร 

-ใหมี้กำรติดตำม ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ของเจำ้หนำ้ท่ี
ผูป้ฏิบติังำน 

ด ำเนินกำรแลว้ 

9. ด้านผู้ใช้งาน    

 9.1 ผูใ้ชข้ำดควำมรู้ทำงดำ้นไอที  -ใหค้วำมรู้แกผู้ใ้ชง้ำน (นกัศึกษำและ
คณำจำรย)์   

-จดัเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำ ในกำร
ใชไ้อที 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 9.2 ผูใ้ชง้ำนขำดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในกำรใชง้ำนระบบ 

-จดัท ำคู่มือกำรใชง้ำนในระบบ -จดัใหมี้กำรวดัผลควำมรู้ทำงดำ้นไอที
และตรวจสอบติดตำมควำมส ำเร็จใน
กำรใชง้ำนระบบ 

ด ำเนินกำรแลว้ 

 



 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมกำรร่วมกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำน
ของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง และสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงท่ี
อำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำน จึงขอเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนกัส่งเสริม
วชิำกำร ดงัน้ี 

1. จำกกำรพิจำรณำหลกัสูตรของคณะกรรมกำรสภำวชิำกำรและคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวชิำกำร
สภำมหำวทิยำลยั ไดเ้สนอแนะใหแ้ต่ละคณะประชุมร่วมกนัในกำรพฒันำหลกัสูตรให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั  

2. ควรมีกำรพิจำรณำคดัเลือกอำจำรยผ์ูส้อนรำยวชิำกำรศึกษำทัว่ไปใหมี้ 
3. จำกขอ้มูลของผูม้ำติดต่อมีผลมำจำกกำรน ำเสนอขอ้มูลผดิพลำดในเร่ืองของระบบฐำนขอ้มูล

และจำกกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีปรำกฏอยูใ่นระดบัสูง คือ ควำมผดิพลำดของระบบฐำนขอ้มูลทำง
เทคโนโลย ีซ่ึงท ำใหค้วำมเส่ียงดำ้นระบบฐำนขอ้มูลยงัคงมีอยู ่ ในปี2554 จึงควรมีกำรจดัท ำแผนบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีเป็นปัจจยัท่ีท ำใหร้ะบบฐำนขอ้มูลผดิพลำด  
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