
 

                           
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ที่1 เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
จ านวนนักศึกษา
ที่ลดลง 

1. จ ำนวนนักศึกษำ
ใหมล่ดลง 
2. สถำนศึกษำคู่แข่งใน
กำรรับสมัครนักศึกษำ
ใหมเ่พิ่มมำกขึ้น 
3. นักศึกษำลำออก
ระหว่ำงเรียน 
 

แนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
ด ำเนินกำร ดงันี ้
1. เร่งประชำสัมพนัธ์เพื่อแสวงหำ
ผู้เรียนล่วงหนำ้ 
2. มีกิจกรรมประชำสัมพนัธ์เชิงรกุ
ผ่ำนอำจำรยแ์นะแนว 
3. ประสำนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริกำร และจังหวัดใกล้เคียง 
4. พัฒนำกระบวนกำรรับสมัคร
นักศึกษำให้มีควำมทันสมัย 
5. สนับสนุนกำรให้ทุนกำรศึกษำ
สำยวิทยำศำสตร ์
 
 

1. จัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยั กับกลุ่ม
โรงเรียนเป้ำหมำย (ประชุม
ผู้บริหำรและครูแนะแนว) 
วันที่ 24 พ.ย. 2560 
กำรศึกษำต่อของนักเรียน 
พร้อมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและร่วมหำแนวทำงใน
กำรรับนักศึกษำใหม่ ปี
กำรศึกษำ 2561 
2. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 28-30 พ.ย. 
2560 โดยร่วมกับตัวแทน

ด ำเนนิกำรแล้ว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนได้
ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ผ ลิ ต
บัณฑิตภำคปกติ ดังนี้ 
1.ประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลยัสู่
โรงเรียน ซึ่งมี
โรงเรียนมัธยมใน
พื้นที่บริกำรและ
จังหวัดใกล้เคียงตอบ
รับกำรเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 71 
โรงเรียน จำก 160 

จ ำนวนนักศึกษำ
ไม่เป็นไปตำม
แผนกำรรับ

นักศึกษำใหม่ 
(ตำม มคอ. 2) 

เน้นกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุกในรอบกำรสมัคร 
รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 
 

ต.ค 2560 ถึง 
ก.ค.2561  
- กลุ่มงำน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
- กลุ่มงำน
ส่งเสริมวิชำกำร 

โรงเรียนอยู่ในช่วงกำรปิด
ภำคกำรศึกษำท ำให้กำร
ประชำสัมพนัธ์กำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ไม่
ทั่วถึง จึงใช้วิธี
ประชำสัมพนัธ์ผำ่นสื่อ
ออนไลน์ และแผ่นพับ /
ป้ำยประชำสัมพนัธ ์

 

RM3_NSRU 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
   2. เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำร
แข่งขันในดำ้นกำรแสวงหำ
นักศึกษำกบัสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
   3. เพื่อลดอัตรำกำรลำออก
ระหว่ำงเรียนของนักศึกษำปัจจุบัน 
   4. เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักศึกษำสำย
วิทยำศำสตร์ให้มำกยิ่งขึ้น 

อำจำรย์จำกทุกคณะออกแนะ
แนวประชำสัมพันธ์หลักสูตร
ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่
ตอบรับเข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ประกำศ ที่เก่ียวข้องกับกำร
รับสมัครนักศึกษำ 
4. พัฒนำระบบสนบัสนนุกำร
ด ำเนินกำรรับสมัครให้มีควำม
ทันสมัย สอดคล้องกับ
แนวทำง/หลักเกณฑ์กำรรับ
สมัคร 

โรงเรียน เมื่อวันที่ 24 
พ.ย. 2560 
2.กำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก 
ด ำเนินโครงกำร 2 
ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เดือน พ.ย. 
2560 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
-จ ำนวนนักศึกษำ
ที่ลดลง 

1. เนื่องจำกกำรรับ
นักศึกษำระบบกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำใน
สถำบนัอุดมศึกษำ 
(Thai university 
Center Adrnission 
System:TCAS) 
 

1.กำรประชำสัมพันธ์เชงิรุกผ่ำน
อำจำรย์แนะแนว/มีค่ำตอบแทน
อำจำรย์แนะแนว 
2.เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
นักศึกษำใหม่ เช่น มีรถโฆษณำ
เผยแพร่สปอร์ตประชำสัมพนัธ์ 
และประชำสัมพันธ์ขำ่วผำ่นทำง
วิทยุกระจำยเสียง 
3.ขยำยเวลำกำรรับสมัคร 
4.เพิ่มรอบระยะเวลำกำรรับ
สมัครนักศึกษำ 

1.ประชำสัมพันธ์หลักสูตรโดย
กำรออกแนะแนวตำม
โรงเรียนมัธยมที่ตอบรับเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
2.รับสมัครนักศึกษำใหม่ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปี
กำรศึกษำ2561จ ำนวน 5รอบ 
ดังนี ้
รอบที่1.1  ระหว่ำงวันที่  
1 ต.ค.-30 พย.60 

ด าเนินการ
แล้ว 

จำกกำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพนัธ์ฯ และ
กำรประชุมอำจำรย์
แนะแนว เพื่อ
แสวงหำและเพิ่ม
จ ำนวนนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561  หน่วยงำน
ด ำเนินกำร
ประเมินผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมเพื่อ

-ระบบกำรรับ
สมัครมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำก 
ทปอ. บ่อยคร้ัง 
-ระยะเวลำกำรรับ
สมัครในแต่ละ
รอบ มีควำม
กระชั้นชิดและ
จ ำนวนกำรรับมี
หลำยรอบ อำจ
กระทบกับกำร

-หน่วยงำนต้องเร่ง
พัฒนำระบบรับสมัคร
เพื่อรองรับแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรรับสมัคร ด้วย
ระบบ TCAS ซึ่งมีกำร
เปลี่ยนแปลง
รำยละเอียด ระยะเวลำ 
และขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรบ่อยครั้ง 
- เร่งจัดทีม
ประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร

ต.ค 2560 ถึง 
ก.ค.2561  
- กลุ่มงำน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
อำจำรย ์
เอกวิทย์  
สิทธิวะ รองฯ
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ 
 

หน่วยงำนติดตำมผลโดย
กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ทั้งจำดระบบ
ออนไลน์ และกำรจดัเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงจัดกิจกรรม  



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

รอบที่2.  ระหว่ำงวันที่ 22
ธ.ค.-28 ก.พ.61 
รอบที่2  รับแบบโควต้้ำ 
ระหว่ำงวันที่ 26 มี.ค-20 
เม.ย.61 
รอบที่ 3  กำรรับสมัครแบบ
ตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.61 
รอบที่ 4  กำรรับสมัครแบบ 
Admissions 6-10 มิ.ย.61 
รอบที่ 5 กำรรับสมัครตรง
อิสระ เดือน ก.ค. 2561 
 

แก้ไขและป้องกัน
ควำมเสี่ยงดังกลำ่ว 
พบว่า ปีกำรศึกษำ 
2561 มหำวิทยำลัยมี
จ ำนวนนักศึกษำใหม่ 
จ ำนวน 1,886 คน 
(สถิติจ ำนวนนักศึกษำ
ที่มีสถำนะเป็น
นักศึกษำ รหัส 61 ) 
จำกแผนกำรรับ
จ ำนวน 3,350 คน 
ซึ่งลดลงอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

เตรียมงำนของ
หน่วยงำนในกำร
ด ำเนินกำรรับ
สมัคร 

รับรู้ข่ำวสำรไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่2 : มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านวิชาการงานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัยข้อมูล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
ความเสียหาย
ของอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน 

- ควำมเสื่อมสภำพ
และหมดอำยุกำรใช้
งำนของอุปกรณ ์
 

- จัดหำสิ่งสนับสนนุกำรพัฒนำ 
เทคโนโลยีของหน่วยงำน 
-บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ปีงบประมำณ 2561 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ เพื่อจัดหำ
สิ่งสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยี 
และบ ำรุงรักษำห้องเรียน
มำตรฐำน เป็นเงิน58,840 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำกกำรด ำเนนิกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์
เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกกำรใช้งำน
ห้องเรียนมำตรฐำน 
โดยจัดสรร

อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และครุภัณฑ์ยังคง
สูญหำย และกำร
จัดหำของใหม่มำ
ทดแทน ยังมี

ท ำบนัทึกข้อควำมส่งคนื
ครุภัณฑ์เสื่อมสภำพ น ำ
งบประมำณทีไ่ด้รับ
จัดสรร ซ่อมบ ำรุง
เปลี่ยนอะไหล ่

ตลอด
ปีงบประมำณ 
-กลุ่มงำน
ส่งเสริมวิชำกำร 

ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ดูแล
ตรวจเช็คสภำพอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งำนได้เสมอหำกมี
กำรช ำรุด/เสียหำยของ
อุปกรณ์ให้แจ้งซ่อมทันที 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

บำท แบ่งเป็น 4 ไตรมำสๆ 
ละ 15,000 บำท และ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำร
ดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
เครื่องมือให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ 

งบประมำณสนับสนนุ 
พบว่า กำรซ่อม
บ ำรุงรักษำ และ
จัดหำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทดแทนใน
กรณีเสื่อมสภำพตำม
อำยุกำรใช้งำน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้
ทันทีเนื่องจำก
หน่วยงำนมีแผนกำร
ส ำรวจสภำพ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์อย่ำง
สม่ ำเสมอ และเสนอ
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อ
จัดซื้อ กรณีสูญหำย 
หน่วยงำนมีแนว
ทำงแก้ไขโดยให้
ผู้รับผิดชอบ ส ำรวจ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ภำยในห้องเรียนเป็น
ประจ ำทุกวนั
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำร

ควำมล่ำช้ำ ไม่ทนั
ต่อกำรใช้งำน 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

จัดกำรเรียนกำรสอน
แล้ว ผลปรำกฏว่ำ 
ปัจจุบนักำรสูยหำยมี
อัตรำลดลง 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน 
เอกสำรงำน
ธุรกำรสูญหำย  

ระบบกำรจัดเก็บ
เอกสำรไม่สมบูรณ ์

1.มีระบบควบคุมกำรใช้เอกสำร
ทั้งที่รับเข้ำและส่งออก บันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
2.เอกสำรที่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
อนุมัติ/เพิ่มข้อมูล ประสำน
ผู้เกี่ยวข้องด ำเนิน กำรส่งคืน หรือ
ขอเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน 1 วัน 

1.เอกสำรรับเข้ำบันทึกเข้ำ
ระบบรับเรื่องทุกครั้ง 
2.เร่ืองที่ได้รับกำรพิจำรณำ
อนุมัติ ประสำนผู้เกี่ยวข้องให้
มำด ำเนนิรับเรื่องคืน เพื่อ
ด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไป
ด้วยควำมรวดเร็ว 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ควบคุมกำรใช้
เอกสำรทั้งรับเข้ำและ
ส่งออก บันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนัเสมอ  
2. สำมำรถติดตำม
เอกสำรได้ทันทีวำ่อยู่
ในขั้นตอนใด 

พบว่ำยงัคงมี
เอกสำรที่รอกำร
ด ำเนินกำรคำ้งใน
ระบบ ไม่ได้รับ
เอกสำรครบถ้วน
จำกผู้ถือครอง 

ขอควำมร่วมมือให้
บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน เข้ำใช้งำน
ระบบ และด ำเนนิกำร
รับ-ส่งเอกสำรผ่ำน
ระบบ เพื่อให้สำมำรถ
ติดตำมเส้นทำงของ
เอกสำรได้ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
- กลุ่มงำน
บริหำรฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3 : งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การยกระดับบรหิารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
กำรเบิกจ่ำยไม่
เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้
 

1. กำรวำงแผนในกำร
ด ำเนินงำน 
2. ก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยแต่ละโครงกำร
ให้ชัดเจน 

1. ก ำหนดแผนกำรใช้จำ่ย
งบประมำณปะจ ำป ี
2. ก ำหนดมำตรกำรควบคุม
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยในแต่ละ
โครงกำร ให้เป็นไปตำมไตรมำส 
3. ก ำกับ ติดตำมให้กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเปน็ไปตำมประกำศ

1. มอบหมำยรอง
ผู้อ ำนวยกำร ปฏิบัติหนำ้ที่ 
ก ำกับดูแล ให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
เป็นไปตำมแผน 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เนื่องจำกบำง
กิจกรรมมีกำรปรับ
กระบวนงำน จงึไม่
สอดคล้องกับแผนที่
วำงไว้ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย

กำรวำงแผนใน
กำรวำงแผน
เบิกจ่ำย 
มีควำมคลำด
เคลื่อนเนื่องจำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียด

-ประชุมผู้รบัผิดชอบ
โครงกำรในกำรวำง
แผนกำรเบิกจ่ำยเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/
เปลี่ยนไตรมำส 

ตลอด
ปีงบประมำณ 
- กลุ่มงำน
บริหำร
ส ำนักงำนฯ 

รำยงำนงบประมำณให้ตรง
ตำมไตรมำส และเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยในแต่ละโครงกำรให้
ตรงตำมไตรมำส 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค 

3. ท ำให้มีงบประมำณ
กันเหลื่อม
ปีงบประมำณ 

แนวปฏิบัตดิ้ำนกำรเงินและ
งบประมำณของมหำวิทยำลัย 

2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร
ที่ก ำหนดไว้ในแผน 
3. ติดตำมควำมก้ำวหนำ้กำร
ด ำเนิน งำนอยำ่งสม่ ำเสมอ 
ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

จึงขอเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดกิจกรรม 
และโอนงวดเงินใน
โครงกำรที่ต้องมีกำร
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนไปไตรมำส
ที่ 3 และ 4 

กิจกรรมในบำง
โครงกำร 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรได้รับนโยบำยและควบคุมภำยในจำกมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
เพ่ือทบทวนถึงผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และก่อให้เกิดผลเสียต่อมหำวิทยำลัย โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดให้ทุกส่วนงำนด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกลุ่มงำนตนเองใน แบบฟอร์มตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM1) เพ่ือมำวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมกัน
พิจำรณำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันผลกระทบและอันตรำยที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนซึ่งทุกส่วนงำนให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบท ำให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
 

            ชื่อผู้รายงาน  
                อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 


