
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ : 2 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

1.นักศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 

1.อาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรียน
ล่าช้า 
 

แนวทางการป้องกัน 
1. ติดตามการส่งผลการเรียนจาก
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 
2. ตรวจสอบการสง่ผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี
- กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาผู้สอน
ส่งผลการเรียนครบทุกหมู่เรียน 
- กรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา 
ผู้สอนค้างส่งต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของ
หมู่เรียนทั้งหมดที่เปิดสอน 
3. น าผลการส่งผลการเรียนของผู้สอน
รายงานต่ออธิการบดเีพื่อพิจารณา
กรณีผู้สอน ค้างส่งผลกาเรียนเกนิ
ก าหนด 
 
 
 

1. ก าหนดระยะเวลา
การส่งผลการเรียน ลง
ในปฏิทินกิจกรรม
วิชาการ โดยแบง่
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
กลุ่มที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3 
ส าหรับหลักสูตร 4 ป,ี 
ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร 2 
ปีต่อเนื่อง และชั้นปทีี่ 
1-4 ส าหรับหลกัสูตร 5 
ปี)  และกลุ่มที่จะส าเร็จ
การศึกษาในภาค
การศึกษานัน้ ๆ 
2. ด าเนินการติดตาม
การส่งผลการเรียน ที่
พ้นก าหนดระยะเวลา
ตามที่ปฏิทินวิชาการ

 การติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมตามแนวทางการป้องกันฯ มี
ผลการควบคุม ดังนี ้
1. จ านวนหมูเรียนที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2564  มีจ านวน 
2,004 หมู่เรียน แบ่งเป็น ภาคปกติ 
จ านวน 1,886 หมู่เรียน และภาค 
กศ.บป. 118 หมู่เรียน มีหมู่เรียนที่
ส่งผลการเรียนเป็นไปตามก าหนด 
เวลาจ านวน 1,726 หมู่เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 86.13  
2. ด าเนินการติดตามผลการเรียน
จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่พ้น
ก าหนดส่งผลการเรียนตามที่ได้
ประกาศไว้ในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่ 1 จ านวน 278 หมู่เรียน 
แบ่งเป็น คณะครศุาสตร์ จ านวน 

การจัดการความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่สามารถ
ลดและควบคุมความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึง่ 
แต่ยังไม่สามารถขจัด
ให้หมดไปได้ อาจารย์
ผู้สอนบางรายวิชา ยัง
ค้างส่งผลการเรียนใน
บางหมู่เรียน ซ่ึงหาก
ส่งผลการเรียนล่าช้า
ไม่เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาท่ีปฏิทิน
วิชาก าหนดจะส่งผล
กระทบต่อนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ย่ืนขอ
ส าเร็จการศึกษา 

1. อบรมอาจารย์ใหม่
เพื่อปฐมนิเทศ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาระบบแจ้ง
เตือนการส่งผลการ
เรียนผ่านระบบงาน
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ที่ปรึกษา 

ระยะเวลา 
- ทุกภาคการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักสง่เสริม
วิชาการฯ 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
ทะเบียนฯ  
- นายนิโครธ ช่างชัย 
 

1. ติดตามการ
ด าเนินงานรายงาน
การจัดส่งผลการ
เรียน จากระบบ
ส่งผลการเรียน
ผ่านอินเทอรเ์น็ต 
2. บันทกึข้อความ
ติดตามทวงถาม
การส่งผลการเรียน 
3. ติดตามผ่านที่
ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัยฯ 

RM3_NSRU 



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบผลการ
เรียนที่ถูกต้อง 
2. เพื่อลดปญัหาที่อาจเกิดจากการ
ส่งผลการเรียนล่าช้า 
3. เพื่อติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาให้เปน็ไปตามปฏิทินวิชาการ 
 

ก าหนด โดยการจัดท า
บันทึกข้อความติดตาม
ผ่านคณะต้นสังกัดของ
อาจารย์ผู้สอน (จ านวน 
2 ครั้ง)  

128 หมู่เรียน คณะมนุษยศาสตรฯ 
จ านวน 97 หมู่เรียน  คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 5 หมู่เรียน  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 48 หมู่เรยีน 
จ านวนที่มีการส่งผลการเรียนล่าช้า 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.87 ของหมูเรยีนที่
เปิดสอน 
ครั้งที่ 2 จ านวน 68 หมู่เรียน 
แบ่งเป็น คณะครศุาสตร์ จ านวน 32 
หมู่เรียน คณะมนุษยศาสตรฯ 
จ านวน 33 หมู่เรียน  คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 1 หมู่เรียน  คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 2 หมู่เรียน 
จ านวนที่มีการส่งผลการเรียนล่าช้า 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.93 ของหมูเ่รียนที่
เปิดสอน 
   ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ภายหลัง
การติดตามผลการเรียนครั้งที่ 2 
พบว่า มีรายวิชาที่ค้างส่งผลการเรียน
จ านวน 23 หมู่เรียน คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 12 หมู่เรียน คณะ
มนุษยศาสตรฯ จ านวน 8 หมู่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หมู่
เรียน  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 3 
หมู่เรียน คิดเปน็ร้อยละ 1.15  



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

2. จัดแผนการ
เรียนไม่ครบ
โครงสร้าง
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกัน 
1. ผู้รับผิดชอบบนัทึกแผนการเรยีน 
โดยน ารายวิชาตามแผนการเรียนจาก
เล่ม มคอ. 2 ของหลกัสูตร เข้าสูร่ะบบ
เพื่อจัดท ารายการจัดสอน 
2. บันทกึให้สาขาวิชา ทบทวน/
ปรับปรุง แกไ้ขรายวิชาตาม มคอ. 2 
3.ตรวจทานความถูกต้องของรายวิชา
ที่น ามาจัดตารางเรียนตารางสอนใน
แต่ละภาคเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพื่อควบคุมให้การบนัทึกรายวชิา
ตามแผนการเรียนครบถ้วน 
2. เพื่อลดความผิดพลาดและความ
ล่าช้าในการจัดแผนการเรียน 

1. ใช้ข้อมูลรายวิชาตาม
แผนการเรียนของ
หลักสูตร จากเล่ม มคอ. 
2 ที่ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 
น าเข้าข้อมูลในระบบ
ตารางเรียนตารางสอน 
เพื่อจัดท ารายการจัด
สอน 
2. ตรวจทานข้อมูล
แผนการเรียน/รายการ
จัดสอน ในระบบจัด
ตาราง Schedule-
NSRU 2.0  
3. จัดส่งรายการจัดสอน
ให้แก่หลกัสูตร/
สาขาวิชา ตรวจสอบ
เบื้องต้น และจัดรายชื่อ
ผู้สอนในรายวชิาที่ปรากฏ 
ในรายการจัดสอน 

 จากการด าเนินงานแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ พบว่า ในปี
การศึกษา 2564 ยังคงพบปัญหาการ
จัดแผนการเรียนไม่ครบถว้น ตาม
แผนการเรียนทีร่ะบุไว้ตาม มคอ. 2 
อีกทั้งยังพบปัญหาเกี่ยวกับการปรับ
ย้ายรายวิชาตามแผนการเรียน  การ
ก าหนดผู้สอนในรายวิชาตามแผน  
การจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจัด
ตารางเรียนตารางสอน อาจเกิดความ
ล่าช้ามากขึ้นในอนาคต ซ่ึงปัจจุบันมี
หมู่เรียนที่มีแผนการเรียนผิดพลาด 
จ านวน 1 หมู่เรียนเท่านั้น 

ปัญหาจากการจัด
รายวิชาไม่ครบถว้น
ตามแผนการเรียน
เนื่องจากการปรับ
โยกย้ายรายวิชาจาก
ภาคการศึกษาหนึ่ง ไป
อีกภาคการศกึษาหนึง่ 
ๆ อาจส่งผลให้
รายวิชาดังกล่าวตก
หล่น ไม่ถูกน ามาจัดใน
รายการจัดสอน 

แนวทางการปรับปรุง
เพื่อลดความเสี่ยง 
ด าเนินการ 2 แนวทาง 
1. ด้านการจัดท า
รายการจัดสอนตาม
แผนการเรียน 
(ด าเนินการโดยกลุ่ม
งานส่งเสริมวิชาการ) มี
การด าเนินงาน ดังนี้ 1) 
ตรวจสอบรายวิชาตาม
แผนโดยเปรียบเทียบกับ 
มคอ.2 และ สมอ. 08 
ของหลักสูตร  
2) ตรวจสอบข้อมูล
แผนการเรียนตาม
โครงสร้างหลักสูตรผ่าน
ระบบ Register 2021 
3) กรณีที่มีการจัด
รายวิชาตามแผนไม่
ครบโครงสร้างระหว่าง
ภาคการศึกษา 
ประสานแจ้งไปยัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ทบทวน
ข้อมูล และจัดรายวิชา
เพิ่มเติม หรือก าหนดให้

ระยะเวลา 
- ทุกภาคการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
- หวัหน้าส านกังาน 
- น.ส. กัญจนพร 
จันทร์ด า 

โครงสร้าง
หลักสูตรของ
นักศึกษาจะถูก
ตรวจสอบแผนการ
เรียนรายบุคคล
จากเจ้าหน้าที่
ทะเบียนและ
ประมวลผลอีกครัง้
เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องจาก
ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของ
นักศึกษา หาก
พบว่าว่ามีการ
ลงทะเบียนไม่ครบ
ตามโครงสร้าง 
เจ้าหน้าที่จะท า
บันทึกข้อความ
แจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

จัดในภาคการศึกษา
ถัดไป โดยจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพือ่
ลดปัญหาการจัด
รายวิชาตกหล่น 
2. ด้านงานทะเบียน
นักศึกษา (ด าเนินงาน
โดยกลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล)  มี
การด าเนินงาน ดังนี ้
1) ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรของนักศึกษา 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระหว่างภาคการศึกษา 
จากข้อมูลการ
ลงทะเบียน (กรณียังไม่
ส าเร็จการศึกษา) 
2) ตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตร เพื่อส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 2 
ครั้ง โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และกลุ่มงาน
ทะเบียนฯ   

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

1.ระบบสารสนเทศ 
ไม่ได้รับการพัฒนา
ให้ทันต่อความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

1.ขาดแคลน
ผู้พัฒนาระบบ 

แนวทางการป้องกัน 
1. ศึกษาและวเิคราะหง์านเพื่อจดัท า
แผนสารสนเทศของหนว่ยงาน 
2. ขอจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติมที่มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
3. ท าความร่วมมือกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง
บุคลากร 
4. กระจายงานสารสนเทศที่ไม่เกีย่วกับ
งานในระบบให้บคุลากรอืน่ใน
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพื่อให้มีแผนการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านสารสนเทศ 
2. มีอัตราก าลังที่มีความรูค้วามสามารถ
ในการพัฒนาระบบ 
3. ได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงาน 
4. สนับสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

1. หน่วยงานมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพื่อ
ก าหนดแผนการพัฒนา
งานด้านสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน 
2. จัดท ากรอบ
อัตราก าลังเพื่อขอรับ
จัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม
ในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานให้มีทักษะใน
งานด้านสารสนเทศ 

 จากการประเมินผลด าเนินงานตาม
แนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 
พบว่า ปัจจุบันหน่วยงาน ได้รับการ
จัดสรรอัตราก าลังทดแทนต าแหน่ง
งานที่เกษียณอายุราชการ ในต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
อัตรา และอยู่ระหว่างการเรียนรู้และ
ศึกษาระบบงานภายในของส านักฯ 
จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ
ในการลดความเสี่ยงประเด็นดังกล่าว 

ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่
จากการประเมินการ
ควบคุม พบว่า 
หน่วยงานยังมีความ
เสี่ยงในประเด็นการ
ขาดแคลนบคุลากรที่มี
ความสามารถด้านการ
พัฒนาระบบ ถึงแม้จะ
ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังเพิ่มเติม 
แตก่ารจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความ 
สามารถในการพัฒนา
ระบบงานที่ตรงกับ
ลักษณะงาน ค่อนข้าง
ยากและใช้เวลาในการ
เรียนรู้และศกึษา
ระบบงานภายในของ
ส านักฯ 

1. กระจายงาน
สารสนเทศที่ไม่เกี่ยวกับ
งานในระบบให้บุคลากร
อื่นในหน่วยงาน 
2. ด าเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน ด้าน
สารสนเทศ 

ระยะเวลา 
- ตลอดปงีบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
- รองผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- บุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
ด้านระบบ
สารสนเทศ 

ปัญหาอุปสรรค 
- ข้อจ ากัดในการ
จัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถในการ
พัฒนาระบบงานท่ี
ตรงกับลักษณะงาน 

 
 



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 2. ขาดแคลนสิ่ง
สนับสนุนในการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.จัดสรรงบลงทุน 
2.จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
3.ท าความร่วมมือกับหนว่ยงานส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเรื่องอุปกรณ ์

เม่ืออุปกรณ์เสียหายให้
ด าเนินการตามแผน 
ดังนี้ 
1.จัดหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่
เพื่อทดแทน 
2.เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นที่
เสียหาย 

 การควบคุมมีเพียงพอเนื่องจากมีการ
ด าเนินงานตามแผนซ่อมบ ารุงจาก
งบประมาณที่จัดสรร ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

-อุปกรณ์ชิน้ส่วนใหม่
เพื่อทดแทนอาจไม่
สามารถหาเปลี่ยนได้
ทันที อุปกรณ์บางชิ้น
มีระยะเวลาในการสั่ง
ของ 
-การช ารุดเสียหาย
ของอปุกรณไ์ม่
สามารถควบคุมได้  

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการเตรียมรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดให้มี
อุปกรณ์ที่จ าเป็นกรณี
คอมพิวเตอรเ์กิดขัดขอ้ง
ไม่สามารถใช้งานได้ 
เช่น 
1.แผ่นส ารองข้อมูลและ
ระบบงาน 
2.แผ่นDriverอุปกรณ์
ต่างๆ 
3.อุปกรณ์ส ารองต่างๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอร ์
4.แผ่นโปรแกรม 
Antivirus/Spyware 

ระยะเวลา 
- ตลอดปงีบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
- รองผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ  
และผู้เกี่ยวข้อง 
 

1. ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
คอมพิวเตอรแ์ละ
สารสนเทศ 
2. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแล
บ ารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ ์



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

 ท าความร่วมมือกับ
ส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยง
กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย
ขัดข้อง และการบุก 

 เพื่อให้ระบบข้อมูลสาสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนว่ยงาน
ใช้ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพจึงท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในการส ารองข้อมูล
อัตโนมัติส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย เพื่อรองรบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน เชน่ ไฟดับ อินเตอร์เน็ต
ขัดข้อง 

ปัจจัยภายนอก เช่น 
ระบบ Internet ไม่
สามารถใช้งานได้ หรือ
อาจเกิดจากการบุกรุก
โจมตีจากภายนอก 

หน่วยงานความเตรียม
ความพร้อมในการรับ
สถานการณ์เบื้องต้น
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เป็นอันตรายต่อข้อมูล
สารสนเทศในการ
ท างาน โดยการส ารอง
ข้อมูลไว้ในอปุกรณ์
บันทึกหรอืคอมพวิเตอร์
เครื่องอื่น เช่น USB 
Flash drive, Hard 
disk 

ระยะเวลา
ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

ติดตามความก้าว 
หน้าของระบบงาน
ที่มีการปรับปรุง/
พัฒนาภายใต้การ
ท าความร่วมมือ 

2.ระบบ
สารสนเทศเกิด
ความเสียหาย 

1. การลักลอบ
เข้าถึง
ฐานข้อมูล
ส าคัญของ
หน่วยงานโดย
บุคคลอืน่ 

1. ก าหนด Account ในการเข้าใช้งาน
ระบบของผู้ใช้รายบุคคล 
2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานใหแ้ก่ผูใ้ช้
เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 
4. มีการส ารองข้อมูลทุกวัน 
 

1. การใช้งานระบบ
สารสนเทศ ให้มีการ
บันทึกการเข้าใช้งาน 
เพื่อตรวจสอบการได้รับ
อนุญาตให้ใช้งาน และ
เพื่อบันทึกรายละเอียด
ในการใช้งาน 
2. จ ากัดสิทธิ์การเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล 
3. ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
เชื่อมโยงกนัระหว่าง

 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน
สารสนเทศ  

การเข้าถงึข้อมูลจาก
บุคคลภายนอกที่
ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบ
ฐานข้อมูลที่ส าคัญ 

การพัฒนาระบบเพื่อ
ป้องกนัการเข้าถึง
ฐานข้อมูลและการ
แก้ไขฐานข้อมูลที่ส าคัญ 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงาน 
 

จ ากัดสิทธิ์การเข้า
ใช้งานระบบ
สารสนเทศและ
ระบบฐานขอ้มูล 
 



ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
การควบคุมความเส่ียง

ที่มีอยู่ 
สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังคงอยู ่
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเส่ียง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้
สามารถตรวจสอบกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
4. การน าระบบ 
Message Digest มาใช้
ในการตรวจสอบการ
รับ-ส่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

ชื่อผู้รายงาน              
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณ ี เนรมิตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                      ............./............./...............  

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแลว้ 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

สรุปผลการด าเนินงานความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 จากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน พบว่า การควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมในบางประเด็น เมื่อพิจารณาจากผลการควบคุมความเสี่ยงข้างต้น  ทั้งนี้ หน่วยงานได้ให้ความส าคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อม
ทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี  มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพ่ือให้ได้สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบร ะยะเวลาที่ก าหนด  อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่การด าเนินงานนั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณ ี เนรมิตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                     ............./............./...............  


