
ส่วนที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
การด าเนินการพฒันาคุณภาพของการบริหารจดัการของหน่วยงาน ไดมี้การมุ่งเนน้ใหส่้วนราชการ

ปรับปรุงองคก์ร โดยการวดัความส าเร็จของการด าเนินการและผลลพัธ์ของการพฒันาหน่วยงานเป็นส าคญั  
ซ่ึงจะส่งเสริมใหแ้ต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเขา้ใจและน าเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมาใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันาหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ  

ในปีงบประมาณ 2555  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัท าแผนการจดัการ
ความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีอยูใ่นระดบัสูงใหล้ดลง โดยไดมี้
การวเิคราะห์ ตามประเด็นยทุธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ  ความเส่ียงดา้นทรัพยากร และความเส่ียงดา้นการ
ปฏิบติังาน  

แนวทางการประเมินและทบทวนการจดัการความเส่ียงของส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน  ไดก้ าหนดใหมี้การจดัท ารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี เป็นการสรุปและ
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงและทบทวนแผนการจดัการความเส่ียงในปีท่ีผา่นมา เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการความเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑห์มวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรังปรุงการจดัการความเส่ียงต่อไป  

ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ ฝ่ายงานประกนัคุณภาพและคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง จึงไดพ้ิจารณาจดัท ารายงานสรุปผลการจดัการความเส่ียงประจ าปี 2555 โดยระบุผลการ
ด าเนินการ ตามกิจกรรม พร้อมเอกสารอา้งอิง   

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
ท่ีเล็งเห็นวา่การบริหารความเส่ียงมีความส าคญัต่อการบริหารงาน และควรใชเ้ป็นแนวทางเพื่อป้องกนัการ
ด าเนินงานท่ีอาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน และเพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
จึงเร่ิมจดัท าการระบุความเส่ียงข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการการบริหารความเส่ียงต่อไปในอนาคต 
ตามบริบทของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ดงัน้ี  
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ปรัชญำ 
ส่งเสริมวชิาการ รักษามาตรฐาน บริการดว้ยน ้าใจ 

วสัิยทัศน์ 

 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว  
พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 
 2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภำรกจิ 
 1. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ใหบ้ริการทางการศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 3. จดัสรรระบบและการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่  
 4. จดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

 5. จดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 6. ด าเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 

วตัถุประสงค์กำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. เพื่อใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกบัภารกิจของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน   มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
  3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตาม 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และภารกิจ ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผลงานของส านกัส่งเสริมวชิาการฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานภายใน

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของส ำนักวชิำกำรและงำนทะเบียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. รายงานขอ้มูล ประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวม  และการน ากระบวนการ
ไปใช ้

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

1 แต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินการและ
ผูรั้บผดิชอบ การประยกุตใ์ชก้ารบริหาร
ความเสียงในส านกัฯ 
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เพือ่ใหส้ านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน      มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์     มีระบบใน
การบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปัจจยัและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง  ๆ  
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( เช่น  ช่ือเสียง  การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล )  ใหร้ะดบัความเส่ียงและขนาดของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนยอมรับได ้   ประเมินได ้   
ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ    โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รตามยทุธศาสตร์    
เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบติัตามขั้นตอน   ดงัน้ี 
 1.  การสร้างความส่วนร่วมของคนในองคก์ร      เพื่อใหค้นในองคก์รเห็นวา่เราเป็นหน่ึงในองคก์ร 
การท่ีเราจะท าอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความเส่ียงขององคก์ร หรือผูอ่ื้นท าอะไรไม่ดีส่งผลกระทบต่อ
ความเส่ียงขององคก์ร  ขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้สึกมีส่วนน่วม  คือ  จะตอ้งมีการออกเป็นหนงัสือ  
เป็นนโยบายวา่เราจะด าเนินการบริหารความเส่ียงเพื่ออะไร     ใครรับผดิชอบ      มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรใน
การด าเนินงานหรือวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของเรา วา่เราด าเนินงานไปเพื่ออะไร   หลกั  ๆ   ก็คือมี
การร่างนโยบาย (Policy statement) ออกมาก่อน  ซ่ึงก็คือ  ระดบัผูบ้ริหารท่ีเป็นคนวางนโยบายวา่เราคิดจะ
บริหารความเส่ียง  และมีเร่ืองส าคญัอะไรบา้งท่ีตอ้งก าหนดไวใ้นนโยบาย 

2. การคน้หาความเส่ียงและระบุความเส่ียง  ตอ้งอาศยัการศึกษาร่วมกนั  เพราะคนท่ีอยูใ่นองคก์ร 
เองเป็นคนท่ีรู้มากท่ีสุดวา่มีความเส่ียงอะไรบา้งในองคก์ร   คนภายนอกไม่สามารถไปบอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ตอ้งมีการศึกษาร่วมกนั  ช่วยกนัมองในแต่ละเร่ือง ในแต่ละประเด็น ผูบ้ริหารทุก ๆ  ฝ่ายตอ้งมีตวัแทนเขา้
มาดู  เขา้มาประชุมร่วม    ท่ีตอ้งมาพิจารณาและตอ้งระบุออกไปวา่เป็นความเส่ียงขององคก์ร     ระบุใหไ้ด้
วา่ความเส่ียงมีอะไรบา้งในองคก์ร   ระบุมาเป็นรายการ  วา่อนัไหนมีล าดบัความส าคญัมากท่ีสุด   แลว้อนัท่ี
เราละเลือกจดัการบริหารความเส่ียงกบัมนัโดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดจ้ดัท าการระบุ
ความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น คือ   

 1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 
   2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
       3) ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (Resource Risk) 
  4) ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ(Operational Risk) 
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ตำรำงที ่ 1.1   ผลกำรวเิครำะห์  ระบุควำมเสียง  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง  ผลกำรประเมินควำมเส่ียง 
ของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน   ปีกำรศึกษำ 2554 
 

ควำมเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง 
กำรประเมนิควำมเส่ียง 

 
โอกำส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

SR ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ 
1.  การก าหนดยทุธศาสตร์ 
กลยทุธ์ไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง   
 
 

2.  การติดตามและ
ประเมินผลไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบติัราชการ 

 
 
3.การประกนัคุณภาพมีผล
การประเมินไม่ผา่นเกณฑ์
ตามท่ีก าหนด  
 

 
SR1.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไม่มี
การส ารวจ / ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง / ไม่
ครบถว้นทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  
SR1.2 ความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งไม่
ครอบคุล่มทุกหน่วยงาน  
SR2.1 บุคลากรไม่เห็นความส าคญัของ
การติดตามและประเมินผล 
SR2.2 บุคลากรไม่เขา้ใจวธีิการวดัและ
ประเมินผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
 
SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพท่ีเหมาะสม  
SR3.2 ไม่ไดรั้บความร่วมมือกบัผู ้
ประสานงานตามตวัช้ีวดั  
SR3.3 ขาดการประสานความร่วมมือ  

    
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
2 

 
นอ้ยมาก 

 
 

นอ้ยมาก 
 

ปานกลาง 
 

นอ้ยมาก 
 
 

นอ้ยมาก 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

 

 CR.ควำมเส่ียงด้ำน
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั 
  1 บุคลากรถูกร้องเรียน   
 
 
  

 
  
 
CR1.1 บุคลากรมีการปฏิบติัไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบ เน่ืองจากขาดความรู้
ความเขา้ใจ    
CR 1.2 การจดัการขอ้มูลผิดพลาด ไม่
ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็น
ปัจจุบนั  
 
 
 
 

 
 
 
  1 
 
 
   2 
 
 
    
 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
  นอ้ยมาก 
 
 
ปานกลาง  
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ควำมเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง 
กำรประเมนิควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

RR.ควำมเส่ียงด้ำน
ทรัพยำกร 
RR 1 การจดัตั้งงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RR3 อุปกรณ์ดา้น
เทคโนโลยไีม่มีคุณภาพ
และความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  

 
 
RR 1.1  ไม่มีการส ารวจความตอ้งการ
ในการใชง้บประมาณการปฏิบติังาน
ของบุคลากรอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  
RR1.2  การค านวณงบประมาณไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและการเช่ือมโยง
กลยทุธ์ อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
RR2.1 การใหข้อ้มูลของบุคลากรไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ชดัเจน  
RR2.2 บุคลากรไม่ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการใหบ้ริการท่ี
เหมาะสม   
RR3.1 อุปกรณ์ไม่ไดรั้บการดูแลและ
ปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้าน 
RR 3.2 ระบบการป้องกนัและเก็บรักษา
ขอ้มูลขาดประสิทธิภาพ 

 
 

1 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 

 
 

2 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
3 
 
4 

 
 
นอ้ยมาก 

 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OR. ควำมเส่ียงด้ำนกำร
ปฏิบัตงิำน 
1 การพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 
 
 
 
2. ผูใ้หบ้ริหารไม่มีจิต
บริหาร 
 
 

 
 
OR1.1 ผูรั้บผิดชอบการพฒันาหลกัสูตร
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจระบบและกลไก
การพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด  
OR 1.2 การประสานงานการพฒันา
หลกัสูตรของผูเ้ก่ียวขอ้งขาด
ประสิทธิภาพ  
OR2.1 ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง  
OR2.2 ไม่มุ่งเนน้/ตระหนกัถึง
ความส าคญัของผูรั้บบริการ 
 
 

 
 

3 
 
 
 
2 
 
 

1 
 

2 

 
 
4 
 
 
 
2 
 
 

3 
 
3 

 
 

สูง 
 
 
 

นอ้ย 
 
 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารความเส่ียง    ปีการศึกษา 2555                          7                ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ควำมเส่ียง ปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง 
กำรประเมนิควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 

กระทบ 
ระดบั 

Risk 

3.การคดัเลือกนกัศึกษาไม่
เป็นไปตามความตอ้งการ  
 
 
 
 
4. การลงทะเบียนเรียนไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
5. การสนบัสนุนการเรียน
การสอนไม่มีคุณภาพ  

OR3.1 การส ารวจความตอ้งการในการ
รับนกัศึกษาเขา้ศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  
OR3.2 การประชาสมัพนัธ์การรับ
นกัศึกษาไม่ทัว่ถึง 
OR3.3  ระบบการคดัเลือกไม่มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งความตอ้งการ  
OR4.1 การจดัเตรียมความพร้อมของ
ฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียนไม่
ถูกตอ้งหรือแน่นอน 
OR4.2  นกัศึกษาไม่ด าเนินการ
ลงทะเบียนตามก าหนดเวลา 
OR5.1  การจดัตารางสอน ตารางสอบ
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหมด  
OR5.2 คณาจารยผ์ูส้อนไม่ไดรั้บการ
พฒันาทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้ หรือ
การจดัท าผลงานทางวชิาการอยา่ง
เหมาะสม  

 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
2 

 
2 
 
2 

 

2 
 

2 
 

2 
 

4 
 
 

3 
 

3 
 
3 
 

  

นอ้ย 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 
 

สูง 
 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
-ไม่สามารถ
ควบคุมไดทุ้ก
สาเหต ุ
 

6  ระบบงานทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
7. การประมวลผลการเรียน
ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 

OR6.1 นกัศึกษาใหข้อ้มูลระเบียน
ประวติัไม่ถูกตอ้ง  
OR6.2 เจา้หนา้ท่ีกรอกขอ้มูลผิดพลาด
และไม่เป็นปัจจุบนั  
OR6.3 การประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
OR6.4  การถูกขโมยขอ้มูลโดย hackers 
 
OR7.1 การส่งผลการเรียนของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด 
OR7.2 ลงขอ้มูลผลการเรียนไม่ถูกตอ้ง  
OR7.4 การดูแลระบบปฏิบติัการขอ้มูล
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
OR7.5 มีการแกไ้ขผลการเรียนโดย
ไม่ไดรั้บการอนุญาต 

2 
 
2 
 
3 
2 
 
3 

 
2 
3 

 
1 

2 
 
3 
 
3 
4 

 
4 

 
3 
4 
 
4 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง  
ปานกลาง 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
สูง 

 
นอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่สามารถ
ควบคุมไดทุ้ก
สาเหต ุ
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ผ
ล
ก
ร
ะท
บ
ข
อ
ง
ค
ว
า
ม
เส
ี ย่
ง
 

1 

2 

3 

4 

1 

OR4.1 
OR6.3 
 

RR3.2 
OR7.5 
 
 
SR3.2 

OR6.4 

SR2.1 

SR3.3 

OR2.1 
OR3.1 

OR3.2 

OR3.3 

OR6.1 

CR1.2   OR4.2 
RR1.2   OR5.1 
RR3.1   OR5.2 
OR1.1  OR6.2 
OR1.3  OR7.2 

 

 

2 

OR1.2 
  OR1.4 
  OR7.1 
  OR7.4 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

3 4 5 

5 

3.  การประเมินความเส่ียง บางส่ิงบางอยา่งเราอาจจะมองขา้มไป หารู้ไม่วา่นั้นคือความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนและท าใหต้อ้งสูญเสียมูลค่า เช่น นกัศึกษาลงเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนของหลกัสูตร ท าใหไ้ม่
สามารถจบตามก าหนดตอ้งเสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการเรียนใหค้รบ ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจเสียหายถึงเช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั   ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีระบบการป้องกนัความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าว  

 
 
                                                  
     
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 สีแดง      หมำยถงึ   มคีวำมเส่ียง    สูงมำก 
 สีส้ม     หมำยถงึ   มคีวำมเส่ียง     สูง 
 สีฟ้ำ    หมำยถงึ   มคีวำมเส่ียง    ปำนกลำง 
 สีเขยีว    หมำยถงึ   มคีวำมเส่ียง     น้อย  

SR1.1     

SR1.2 
SR2.2 

SR3.1 

CR1.1 

RR1.1 
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แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง   ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 
วสัิยทัศน์       ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
เป้ำประสงค์   มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ไดม้าตรฐาน ยดึหลกัธรรมาภิบาล  
พนัธกจิ             พฒันาระบบงานการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเภทควำมเส่ียง        ดา้นการปฏิบติังาน         
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ตามภารกิจการจดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

     กำรใช้โปรแกรมกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอนและตำรำงสอบ 

วตัถุประสงค์ 
มำตรกำร/แผนกำรจัดกำร

ควำมเส่ียง 
โครงกำร/กจิกรรม/วิธีกำร 

ตัวช้ีวดั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการจดัท าตาราง
เรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบ ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เป็นไปตามก าหนด  
 

- สร้างความรู้และทกัษะการ
ปฏิบติัการจดัตารางเรียน 
ตารางสอนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
- มีระบบการเก็บขอ้มูล
พื้นฐาน    
 
 
 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การใช้
โปรแกรมจดัตารางเรียน ตารางสอน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
 
2.จดัคู่มือการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลหลกัสูตร  
ขอ้มูลกลุ่มวชิา ขอ้มูลรายวชิา ขอ้มูล
นกัศึกษา  ขอ้มูลชั้นเรียน  ขอ้มูล
อาจารย ์ และขอ้มูลเง่ือนไขต่าง ๆ  

-เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และ
ทกัษะในการใช้
โปรแกรมการจดัตาราง
เรียน ตารางสอนทุกคน 
- มีคู่มือการใชโ้ปรแกรม
การจดัตารางเรียน
ตารางสอน  
-มีคู่มือการด าเนินการจดั
ตารางเรียนตารางสอน  

ตุลาคม 2554-
กุมภาพนัธ์ 2555 
 
 
ตุลาคม 2554- 

รองผอ.งาน
ส่งเสริมวชิาการ 

 
 

หวัหนา้กลุ่มงาน
ส่งเสริม  
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ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ตามภารกิจการจดัวางระบบ และด าเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

     กำรใช้โปรแกรมกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอนและตำรำงสอบ 

วตัถุประสงค์ 
มำตรกำร/แผนกำรจัดกำร

ควำมเส่ียง 
โครงกำร/กจิกรรม/วิธีกำร 

ตัวช้ีวดั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการจดัท าตาราง
เรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบ ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เป็นไปตามก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
- มีระบบการตรวจสอบ
โปรแกรม ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั  
 
- มีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบของ
โปรแกรมท่ีสามารถเขา้แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโปรแกรม
ได ้ 

3.จดัท าขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน 
เช่น การจดัชัว่โมงของอาจารย ์ กลุ่ม
นกัศึกษา  การจดัห้องเรียน ฯลฯ ให้
สอดคลอ้ง เหมาะสม ตามขอ้จ ากดั
ของโปรแกรม ร่วมทั้งระยะเวลาใน
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.ก าหนดระยะในการตรวจสอบ
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 
5.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบท่ีมี
ความสามารถในการจดัการระบบ 
หรือพฒันาความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อการพฒันาโปรแกรม
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

- มีการจดัท าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัตาราง
เรียน ตารางสอน ท่ี
ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั  
เป็นปัจจุบนั และเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
- จดัท าตารางเรียน
ตารางสอนไดท้นั
ก าหนดเวลา  
 
-มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความ
ช านาญในการแกปั้ญหา 
และพฒันาระบบการ
ท างานของโปรแกรมการ
จดัตารางเรียน 
ตารางสอน  

ตุลาคม 2554
กนัยายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2554
กนัยายน 2555 

-รองผอ.งาน
บริหารทัว่ไป 
-เจา้เหนา้ท่ีจดัท า
ขอ้มูลตารางเรียน 
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     แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง   ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ตามภารกิจบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.  กำรดูแลระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 

ที่ รำยกำรควำมเส่ียง โอกำส/ผลกระทบ มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

1. ห้องควบคุมระบบงำนทะเบียน     

 1.1ความปลอดภยัในการผา่นเขา้
ออก 

2/4 - ประตูติดกุญแจ 
- ก าหนดบุคคลท่ีสามารถผา่นเขา้
ออกได ้ 

-แจง้เป็นแนวปฏิบติั  หวัหนา้ส านกังาน 

 1.2 การปรับอากาศ เพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง 

2/2 -ใชร้ะบบปรับอากาศท่ีได้
มาตรฐาน   

-ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานของ
ระบบใหส้ม ่าเสมอ 

หวัหนา้ส านกังาน 

 1.3 อุบติัภยั  ¼ -จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง  
- อุปกรณ์ท่ีส าคญัจดัเก็บไวใ้นตูท่ี้
อยูร่ะดบัน ้าไม่ท่วมและทนการ
กระทบกระแทก 

-สร้างขอ้ก าหนด/ขั้นตอนในการปฏิบติั
เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

หวัหนา้ส านกังาน 

2 ระบบไฟฟ้ำ     
 2.1 ไฟฟ้าดบั, ไฟฟ้ากระชาก,

ไฟฟ้าเกิน, ฟ้าผา่ 
3/4 -จดัอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 

-ติดตั้งระบบกนัฟ้าผา่ 
-ติดตั้งระบบสายดิน  

-ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานให้
สม ่าเสมอ 

ธรรมนูญ 
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ที่ รำยกำรควำมเส่ียง โอกำส/
ผลกระทบ 

มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

3. ระบบส่ือสำร – ระบบเครือข่ำย     

 3.1 ระบบการส่ือสารภายในขดัขอ้ง 
(popmessenger)  

2/2 - จดัใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ตส ารองไว้
ใชแ้ทน   

-หมัน่ตรวจสอบความพร้อมของการใช้
งานอยูเ่สมอ 

เจา้หนา้ท่ีคอมฯ 

4. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลูกข่ำย     
 4.1 เสียหาย , ไม่สามารถใชง้านได้

ตามปกติ 
2/2 -จดัใหมี้เคร่ืองส ารองไวใ้ชง้าน  ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุง 

รักษาอยา่งสม ่าเสมอ  
เจา้ของเคร่ือง 

 4.2 ไวรัส, สปายเวร์ ฯลฯ 2/3 -เคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองติดตั้ง
โปรแกรมป้องกนั  

-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทนัสมยัอยู่
เสมอเวลาสแกนไวรัสใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย  

เจา้หนา้ท่ีคอมฯ 

5.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่ำย      
 5.1หยดุใหบ้ริการ, เสียหาย, ไม่สามารถ

ใชง้านไดป้กติ 
3/3 -จดัใหมี้เคร่ืองแม่ข่ายส ารองไวใ้ช้

งาน 
-ตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอ  

-เจา้ของเคร่ือง 

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

-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรมทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา ติดตามข่าวสารและวธีิป้องกนั
เคร่ืองแม่ข่ายเป็นประจ า 

-ผูดู้แลระบบ  

6. อุปกรณ์เครือข่าย      
 6.1 เสียหาย, ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 1/3 -จดัใหมี้อุปกรณ์ส ารองไวใ้ชง้าน -ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ ผูดู้แลระบบ 
 6.2 ตวัน าสัญญาณ,สายส่ือสารต่างๆ 

ขาด , ช ารุด 
2/2 -ในขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ

ควรจดัใหมี้การร้อยท่อเพื่อป้องกนั  
-ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

เจา้ของเคร่ือง  
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ที่ รำยกำรควำมเส่ียง โอกำส/
ผลกระทบ 

มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

7. ด้ำนข้อมูล     

 7.1 การเขา้ถึงขอ้มูลไม่ได ้ 2/2 -ดูแลระบบเครือข่ายระบบแม่ข่าย 
และระบบฐานขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้าน   

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดต้ามปกติ หรือไม่ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.2 การเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

1/4 -จดัใหมี้ระบบตรวจสอบสิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบั  

-ตรวจสอบรายการการเขา้ใชข้อ้มูลเพื่อดู
การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีผดิปกติ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.3 ความเช่ือถือไม่ไดข้องขอ้มูล 2/2 -ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลา
ในการปรับปรุงขอ้มูลแต่ละเร่ืองให้
ชดัเจน 

-ตรวจสอบรายงานการปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั 

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

 7.4 ขอ้มูลเสียหาย 1/4 จดัใหมี้ระบบในการส ารองขอ้มูล 
(Backup)  

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดป้กติหรือไม่  

เจา้หนา้ท่ีงาน
ขอ้มูล 

8 ด้ำนบุคลำกร     

 8.1ขาดเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความเช่ียวชาญ 
ผูท้  าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
ระบบ  

4/4 -จดัหาบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญ
ดา้นไอที มาดูแลระบบ 

-จดัการความรู้ใหก้บับุคลากร หรือ
ถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ปฏิบติังานแทน  

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

-พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ดา้นไอที อยา่งสม ่าเสมอ  

 

 8.2 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในปัจจุบนั
ไม่มีความรู้ทางดา้นไอทีโดยตรง  

3/3 -จดัอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพ
แก่บุคลากร 

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้
ส านกังานฯ 
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ที่ รำยกำรควำมเส่ียง โอกำส/ผลกระทบ มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผู้รับผดิชอบ 

9. ด้ำนผู้ใช้งำน     

 9.1 ผูใ้ชข้าดความรู้ทางดา้นไอที  2/2 -ใหค้วามรู้แกผู้ใ้ชง้าน (นกัศึกษา
และคณาจารย)์   

-จดัเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน า ในการใช้
ไอที 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับ
มอบหมาย 

 9.2 ผูใ้ชง้านขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการใชง้านระบบ 

3/3 -จดัท าคู่มือการใชง้านในระบบ -จดัใหมี้การวดัผลความรู้ทางดา้นไอที
และตรวจสอบติดตามความส าเร็จในการ
ใชง้านระบบ 

หน่วยงานจดัท า
ระบบ 
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ส่วนที่ 2 
 

การบริหารความเส่ียงของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การวเิคราะห์ปัจจยัของ
ความเส่ียง ออกเป็น 4 ประเภท แลว้ท าการประเมินความเส่ียงท่ีแสดงใหเ้ห็นโอกาสและกระทบของ
ปัจจยันั้น ๆ  น าปัจจยัท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง มาด าเนินการจดัท าแผนการบริหารความส่ียง  ซ่ึง
ไดแ้ก่  การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน และจดัท า
มาตรการการป้องกนัดา้นการดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล  มีผลการด าเนินการ
ตามขั้นตอนของแผนการจดัการความเส่ียง ดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่1 กำรสร้ำงควำมตระหนัก 
 การสร้างความตระหนกัเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เห็นความส าคญัของการใหบ้ริการท่ีเป็นไป
ตามภารกิจการใหบ้ริการการศึกษาแก่อาจารย ์นกัศึกษาและผูส้นใจ และใหเ้ห็นแนวทางของการบริการท่ี
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงควำมตระหนัก 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
1. จดัประชุมบุคลากร น าเสนอเพื่อทราบ
เก่ียวกบัผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการประเมิน  ร่วมทั้ง 
แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจการบริหาร
ความเส่ียง และใหแ้ต่กลุ่มงานวเิคราะห์
ปัจจยัเส่ียงของแต่ละบุคคล และของแต่
ละกลุ่มงาน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ด าเนินการประเมินความเส่ียง และจดัท า
แผนการบริหารความเสียง 

- มีการพิจารณาการบริหารความเสียง
ในการประชุมส านกัส่งเสริม คร้ังท่ี 
3/2554 
- รายงานการวเิคราะห์ความเส่ียง
รายบุคคล  
 
 
- ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดบัหน่วยงาน โดยมี นาง
พรรณี เหมะสถลเป็นประธาน  
- มีการประเมินความเส่ียง 4 ประเภท 
คือ  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์   ความ
เส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / 
กฎระเบียบ    ความเส่ียงดา้น
ทรัพยากร และความเส่ียงดา้นการ 
  

-รายงานการประชุม
ส านกัส่งเสริมฯ คร้ัง
ท่ี 3/2554  
- แผนบริหารความ
เส่ียง 2555 
 
 
-ค าสั่งมหาวทิยาลยัฯ
ท่ี 242/2554- 
 
-แผนการบริหาร
ความเส่ียง 2555 



 

แผนบริหารความเส่ียง    ปีการศึกษา 2555                          16                ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ด าเนินการประเมินความเส่ียง และจดัท า
แผนการบริหารความเสียง (ต่อ) 

ด าเนินการ  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสูง  คือ OR1.2 
ผูใ้ชโ้ปรแกรมขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินการ  การจดัตารางเรียน 
ตารางสอน ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
OR4.1 การจดัเตรียมความพร้อมของ
ฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียน
ไม่ถูกตอ้งหรือแน่นอน OR7.1 การ
ส่งผลการเรียนของอาจารยไ์ม่เป็นไป
ตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด  และ
OR7.4 การดูแลระบบปฏิบติัการ
ขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผล   
        คณะกรรมการพิจารณาการ
จดัท าแผนการจดัการความเล่ียงทั้ง 4 
ขอ้ขา้งตน้ พบวา่ ความเส่ียงท่ีไม่
สามารถจดัการไดเ้น่ืองจากมีปัจจยั
หลายดา้นท่ีอยูเ่หนือการควบคุม คือ 
OR4.1 การจดัเตรียมความพร้อมของ
ฐานขอ้มูลรายวชิาตามแผนการเรียน
ไม่ถูกตอ้งหรือแน่นอน และOR7.1 
การส่งผลการเรียนของอาจารยไ์ม่
เป็นไปตามขั้นตอน เวลาท่ีก าหนด จึง
มีความเห็นด าเนินการจดัท าแผนการ
จดัการความเส่ียงในเร่ือง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดั
ตารางเรียนตารางสอน และจดัท า
มาตรการและการป้องกนัในการดูแล
ระบบสารสนเทศของงานทะเบียน
และวดัผล 
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ขั้นตอนที ่2  กำรด ำเนินกจิกรรม 
 การด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมการจดัตารางเรียนตารางสอนมีความรู้ความเขา้ใจ การจดัท า
ฐานขอ้มูลเป็นไปตามสภาพจริง และการแกปั้ญหาของโปรแกรม  
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินกำร 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การใช้
โปรแกรมจดัตารางเรียน 
ตารางสอนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จดัคู่มือการด าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ขอ้มูลหลกัสูตร  ขอ้มูลกลุ่มวิชา 
ขอ้มูลรายวชิา ขอ้มูลนกัศึกษา  
ขอ้มูลชั้นเรียน  ขอ้มูลอาจารย ์ 
และขอ้มูลเง่ือนไขต่าง ๆ  
 
 
 

-วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมมี
ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถ
ปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  - จดัอบรมเชิงปฏิบติัการระหวา่งวนัท่ี 21 

กุมภาพนัธ์ 2555 ณ  หอ้งปฎิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยั อาคาร 14 ชั้น 8                        
โดยมี นายธศพร  จนัทร์ด าเป็น
วทิยากร  มีผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 
14  คน 

 
 
 
-ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดจ้ดัท าเอกสารคู่มือ
การใชโ้ปรแกรมการจดัตารางเรียน
ตารางสอน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
อบรมและใชศึ้กษาในการปฏิบติัการจริง   
 
 
 
 
 

-บนัทึกเชิญประชุม 
- ภาพถ่าย (ภาคผนวก) 
-รายงานโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพหลกัสูตร  
(เพิ่มเติม)ปีงบประมาณ 
2554 
 
 
 
 
 
 
 
-คู่มือการใชโ้ปรแกรม  
-คู่มือการด าเนินการจดั
ตารางเรียนตารางสอน 
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินกำร  (ต่อ) 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
3.จดัท าขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานดา้นการเรียนการ
สอน เช่น การจดัชัว่โมงของ
อาจารย ์ กลุ่มนกัศึกษา  การจดั
หอ้งเรียน ฯลฯ ใหส้อดคลอ้ง 
เหมาะสม ตามขอ้จ ากดัของ
โปรแกรม ร่วมทั้งระยะเวลาใน
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

-มีการจดัท าขั้นตอนการด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลประจ าภาคการศึกษา
ไดแ้ก่ รายวชิาท่ีเปิดสอน จ านวนกลุ่ม 
รายช่ืออาจารยผ์ูส้อน การขอเปล่ียน โดย
ก าหนดเป็นปฏิทินการปฏิบติังานการจดั
ตารางเรียน  

 

ระเบียบมหำวิทยำลยั  
-วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550   
ประกำศมหำวทิยำลัย เร่ือง  
 - การลงทะเบียนวชิาเลือก
เสรี   
 - การเปิดสอนนกัศึกษา
กลุ่มพิเศษนอกแผนการ
เรียน 
 -แนวทางการพิจารณาการ
แต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ  
- แผนผงัแสดงขั้นตอนการ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน
จดัตารางเรียนตารางสอน
ดว้ยโปรแกรม   (ในคู่มือ
โปรแกรม)  

4.ก าหนดระยะในการตรวจสอบ
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ ไดด้ าเนินการ
ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
ติดตาม การปฏิบติังานจดัตารางเรียน
ตารางสอนดว้ยโปรแกรมดงัน้ี  
1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรม  
2 ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจในการใช้
โปรแกรม  
3 ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม 
4 ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง ตาม
สภาพจริง  
5 ตรวจสอบขอ้มูลจดัสอนท่ีส่งมาจากคณะ
เป็นไประเบียบขอ้บงัคบั ถูกตอ้งตามสภาพ
จริง   
6-ตรวจสอบตน้ฉบบัของตารางสอน  

- คู่มือการด าเนินการจดั
ตารางเรียนตารางสอน 
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินกำร  (ต่อ) 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
5.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบท่ีมี
ความสามารถในการจดัการระบบ 
หรือพฒันาความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อการพฒันา
โปรแกรมใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 

-มีการปรับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  ไดแ้ก่นาย
ธรรมนูญ   จากกลุ่มงานทะเบียน แต่งตั้ง
ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งรักษาราชการแทน
หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
ปฏิบติังาน  
- ผูดู้แลระบบมีการวเิคราะห์ขอ้มูลการ
ด าเนิน ท่ีตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเป็น
ระยะ  และส่ิงท่ีควรพฒันาต่อไปคือการ 
เพิ่มโปรแกรมการลงเพิ่ม 
 

-แผนพฒันาบุคลากร 2556 

 
ข้ันตอนที ่3  กำรควบคุม ติดตำม  

การควบคุม ติดตาม ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินการจดัตารางเรียนตารางสอน ดงัน้ี 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
-การน าเสนอต่อท่ีประชุมของ
ส านกังานส่งเสริม 
-การน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน  
 
 
- รายงานผูบ้ริหาร  
 

- ในวาระการประชุมส านกัส่งเสริม 
คร้ังท่ี . 3 / 2555 .เม่ือวนัท่ี 29  มิถุนายน  
2555 
 
 
 
 
- มีการติดตามผลการด าเนินงานการใช้
โปรแกรมโดยรองผูอ้  านวยการกลุ่ม
งานส่งเสริมวชิาการ ดว้ยการสอบถาม
เป็นระยะ  
 

- รายงานการประชุม 
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ขั้นตอนที ่4  สรุปผลกำรด ำเนินกำร   
 คณะกรรมการการบริหารความเส่ียงไดด้ าเนินการประเมินความเส่ียงตามตวัชีวดัของแผนการ
จดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกำร เอกสำรอ้ำงองิ 
1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การใช้
โปรแกรมจดัตารางเรียน ตารางสอน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
  
2.จดัคู่มือการด าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ขอ้มูลหลกัสูตร  ขอ้มูลกลุ่มวิชา 
ขอ้มูลรายวชิา ขอ้มูลนกัศึกษา  
ขอ้มูลชั้นเรียน  ขอ้มูลอาจารย ์ และ
ขอ้มูลเง่ือนไขต่าง ๆ 
 
3.จดัท าขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน 
เช่น การจดัชัว่โมงของอาจารย ์ กลุ่ม
นกัศึกษา  การจดัห้องเรียน ฯลฯ ให้
สอดคลอ้ง เหมาะสม ตามขอ้จ ากดั
ของโปรแกรม ร่วมทั้งระยะเวลาใน
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
4.ก าหนดระยะในการตรวจสอบ
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 
 
5.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบท่ีมี
ความสามารถในการจดัการระบบ 
หรือพฒันาความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อการพฒันาโปรแกรม
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

-เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และทกัษะในการใช้
โปรแกรมการจดัตารางเรียน ตารางสอน
ทุกคน 
 
-มีคู่มือการใชโ้ปรแกรม  
-มีคู่มือการด าเนินการจดัตารางเรียน
ตารางสอน  
 
 
 
 
- จดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตาราง
เรียน ตารางสอน ท่ีถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั  
เป็นปัจจุบนั และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
- จดัท าตารางเรียนตารางสอนประจ าภาค
เรียนท่ี 2 /2555 เสร็จเม่ือวนัท่ี 21 
กนัยายน  2555 (ซ่ึงมีก าหนดเปิดภาค
เรียนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน )  
 
-มีการก าหนดระยะของการตรวจสอบ
ขอ้มูลการจดัตารางสอนไวใ้นคู่มือการ
ด าเนินการ 
 
- มีการแต่งตั้งรักษาการแทนหวัหนา้กลุ่ม
งานส่งเสริมวชิาการท่ีมีหนา้ท่ีในการจดั
ตารางเรียนตารางสอน ท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นโปรแกรมคอมฯ 

-รายงานการจดั
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 
 
-คู่มือการใชโ้ปรแกรม 
-คู่มือการด าเนินงาน  
 
-ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
คอมพิวเตอร์  
 
 
-ตารางเรียน
ตารางสอน ภาค
การศึกษา 2/2555 
 
 
 
 
 
- คู่มือการด าเนินการ
จดัตารางเรียน
ตารางสอน 
 
-ค าสั่งมหาวทิยาลยั 
เร่ืองการแต่งตั้ง
รักษาการแทนหวัหนา้
กลุ่มงาน พ.ศ.2555 
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มำตรกำรป้องกัน  ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ตามภารกิจบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 กำรดูแลระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 

ที่ รำยกำรควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผลกำรด ำเนินกำร 

1. ห้องควบคุมระบบงำนทะเบียน    

 1.1ความปลอดภยัในการผา่นเขา้
ออก 

- ประตูติดกุญแจ 
- ก าหนดบุคคลท่ีสามารถผา่นเขา้
ออกได ้ 

-แจง้เป็นแนวปฏิบติั  ด าเนินการแลว้ 

 1.2 การปรับอากาศ เพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง 

-ใชร้ะบบปรับอากาศท่ีไดม้าตรฐาน   -ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานของ
ระบบใหส้ม ่าเสมอ 

ด าเนินการแลว้ 

 1.3 อุบติัภยั  -จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง  
- อุปกรณ์ท่ีส าคญัจดัเก็บไวใ้นตูท่ี้อยู่
ระดบัน ้าไม่ท่วมและทนการกระทบ
กระแทก 

-สร้างขอ้ก าหนด/ขั้นตอนในการปฏิบติั
เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

ด าเนินการแลว้ 

2 ระบบไฟฟ้ำ    
 2.1 ไฟฟ้าดบั, ไฟฟ้ากระชาก,

ไฟฟ้าเกิน, ฟ้าผา่ 
-จดัอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 
-ติดตั้งระบบกนัฟ้าผา่ 
-ติดตั้งระบบสายดิน  

-ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
บ ารุงรักษา และทดสอบการท างานให้
สม ่าเสมอ 

ด าเนินการแลว้ 
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ที่ รำยกำรควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน แนวทำงกำรก ำกบัดูแล ผลกำรด ำเนินกำร 

3. ระบบส่ือสำร – ระบบเครือข่ำย    

 3.1 ระบบการส่ือสารภายใน
ขดัขอ้ง 
(popmessenger)  

-จดัใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ตส ารองไวใ้ช้
แทน   

-หมัน่ตรวจสอบความพร้อมของการ
ใชง้านอยูเ่สมอ 

ด าเนินการแลว้ 

4. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลูกข่ำย   ด าเนินการแลว้ 
 4.1 เสียหาย , ไม่สามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ 
-จดัใหมี้เคร่ืองส ารองไวใ้ชง้าน ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุง 

รักษาอยา่งสม ่าเสมอ 
ด าเนินการแลว้ 

 4.2 ไวรัส, สปายเวร์ ฯลฯ -เคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองติดตั้งโปรแกรม
ป้องกนั 

-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทนัสมยัอยู่
เสมอเวลาสแกนไวรัสใหแ้ก่เคร่ืองลูก
ข่าย 

ด าเนินการแลว้ 

5.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่ำย     
 5.1หยดุใหบ้ริการ, เสียหาย, ไม่

สามารถใชง้านไดป้กติ 
-จดัใหมี้เคร่ืองแม่ข่ายส ารองไวใ้ชง้าน -ตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาอยา่ง

สม ่าเสมอ  
ด าเนินการแลว้ 

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

-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรม
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ติดตามข่าวสาร
และวธีิป้องกนัเคร่ืองแม่ข่ายเป็น
ประจ า 

ด าเนินการแลว้ 
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6. อุปกรณ์เครือข่ำย     

 6.1 เสียหาย, ไม่สามารถใชง้านได้
ตามปกติ 

-จดัใหมี้อุปกรณ์ส ารองไวใ้ชง้าน -ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ด าเนินการแลว้ 

 6.2 ตวัน าสัญญาณ,สายส่ือสาร
ต่างๆ ขาด , ช ารุด 

-ในขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ
ควรจดัใหมี้การร้อยท่อเพื่อป้องกนั  

-ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ด าเนินการแลว้ 

7. ด้ำนข้อมูล -ดูแลระบบเครือข่ายระบบแม่ข่าย 
และระบบฐานขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้าน   

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดต้ามปกติ หรือไม่ 

 

 7.1 การเขา้ถึงขอ้มูลไม่ได ้   ด าเนินการแลว้ 
 7.2 การเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต 
-จดัใหมี้ระบบตรวจสอบสิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบั  

-ตรวจสอบรายการการเขา้ใชข้อ้มูลเพื่อ
ดูการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีผิดปกติ 

ด าเนินการแลว้ 

 7.3 ความเช่ือถือไม่ไดข้องขอ้มูล -ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลา
ในการปรับปรุงขอ้มูลแต่ละเร่ืองให้
ชดัเจน 

-ตรวจสอบรายงานการปรับปรุงขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ด าเนินการแลว้ 

 7.4 ขอ้มูลเสียหาย จดัใหมี้ระบบในการส ารองขอ้มูล 
(Backup)  

-ทดสอบเรียกใชง้านขอ้มูล เพื่อดูวา่ใช้
งานไดป้กติหรือไม่  

ด าเนินการแลว้ 
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8 ด้ำนบุคลำกร    

 8.1ขาดเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความ
เช่ียวชาญ ผูท้  าหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการระบบ 

-จดัหาบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญ
ดา้นไอที มาดูแลระบบ 

-จดัการความรู้ใหก้บับุคลากร หรือ
ถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ปฏิบติังานแทน  

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน 

-พฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรดา้นไอที อยา่งสม ่าเสมอ  

ด าเนินการแลว้ 

 8.2 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบอยูใ่น
ปัจจุบนั ไม่มีความรู้ทางดา้นไอที
โดยตรง 

-จดัอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพ
แก่บุคลากร 

-ใหมี้การติดตาม ประเมินความรู้
ความสามารถ ของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน 

ด าเนินการแลว้ 

9. ด้ำนผู้ใช้งำน    

 9.1 ผูใ้ชข้าดความรู้ทางดา้นไอที  -ใหค้วามรู้แกผู้ใ้ชง้าน (นกัศึกษาและ
คณาจารย)์   

-จดัเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน า ในการ
ใชไ้อที 

ด าเนินการแลว้ 

 9.2 ผูใ้ชง้านขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการใชง้านระบบ 

-จดัท าคู่มือการใชง้านในระบบ -จดัใหมี้การวดัผลความรู้ทางดา้นไอที
และตรวจสอบติดตามความส าเร็จใน
การใชง้านระบบ 

ด าเนินการแลว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการร่วมการพิจารณาผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และสามารถควบคุมความเส่ียงท่ี
อาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงาน จึงขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของส านกัส่งเสริม
วชิาการ ดงัน้ี 

1. จากการพิจารณาหลกัสูตรของคณะกรรมการสภาวชิาการและคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ
สภามหาวทิยาลยั ไดเ้สนอแนะใหแ้ต่ละคณะประชุมร่วมกนัในการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  

2. ควรมีการพิจารณาคดัเลือกอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการศึกษาทัว่ไปใหมี้ 
3. จากขอ้มูลของผูม้าติดต่อมีผลมาจากการน าเสนอขอ้มูลผดิพลาดในเร่ืองของระบบฐานขอ้มูล

และจากการประเมินความเส่ียงท่ีปรากฏอยูใ่นระดบัสูง คือ ความผดิพลาดของระบบฐานขอ้มูลทาง
เทคโนโลย ีซ่ึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นระบบฐานขอ้มูลยงัคงมีอยู ่ ในปี2554 จึงควรมีการจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าใหร้ะบบฐานขอ้มูลผดิพลาด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


