แผนบรหารความเสยงของสานกทะเบยนนกศกษา
แผนบริ
หารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554 ตามแผนยุุทธศาสตร 5 ป

1

ความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554
ตามแผนยุุทธศาสตร 5 ป
ประเด็นความเสีย่ ง และการวิเคราะหระดับความเสีย่ ง
ประเด็นความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง
ความเสยง

ระดับ
ผลกระทบ

1

ความเสี่ยงดานอุปสงค
และการแขงขัน

1.แนวโนมการลดลงของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปานกลาง

สูง

2

ความเสี่ยงดานปจจัยการผลิต
ความเสยงดานปจจยการผลต

11. บุบคลากรลาออก
คลากรลาออก เกษยณอายุ
เกษียณอาย ขาดความรู
ขาดความรความชานาญ
วามชํานาญ
2. ความเชี่ยวชาญในดานภาษา
3. บุคลากรขาดความรับผิดชอบตอหนาที่การใหบริการ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สง
สูง
สูง

3

ความเสี่ยงดาน
กระบวนการผลิตบัณฑิต

1.นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาเนื่องจากทํากิจกรรมไมครบ
2.ความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน
3.การประกาศเกรดลาชา

ต่ํา
ปานกลาง
สูง

สูง
สูง
สูง

4

ความเสี่ยงดานขอมูลสารสนเทศ

1.ความถูกตองของขอมูล
2.การเสียหายหรือสูญหายของขอมูลสําคัญ เนื่องจากการขัดของทางเทคนิค การโจรกรรม ภัย
พิบัติ หรือภัยธรรมชาติ
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการขอมูลสารสนเทศ

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

5

ความเสี่ยงดานคุณภาพและ
มาตรฐาน

1.การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการวิจยั

2

6

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย

1.การปองกันภัยสําหรับคนจํานวนมากที่อยูร ว มกัน ดานสุขภาพ สวัสดิภาพ ชีวิต และ
ทรัพยสิน

ต่ํา

สูง

7

ความเสี่ยงดานการเงิน

1.การทุจริตตอหนาที่

ต่ํา

สูง

8

ความเสี่ยงดานความยั่งยืน

1.การดําเนินการตามแผนกลยุทธ

ปานกลาง

สูง

3

แผนบริหารความเสีย่ ง สวนที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง
1. ความเสีย่ งดานอุปสงคและการแขงขัน
วัวตถุ
ตถประสงค
ประสงค//
เปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง
ปจจยเสยง

ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

แนวโนมการ
ลดลงของ
จํานวน
นักศึกษา
นกศกษา

มาตรการบรหารความเสยง
มาตรการบริ
หารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

ระดบบ
ระดั
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ

มาตรการบรหารความเสยงเพมเตม
มาตรการบริ
หารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

1.ศึกษาระเบียบขอบังคับจาก
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสามารถ
แขงขันได
2 การศึกษาดงานจากหน
2.การศกษาดู
งานจากหนวยงาน
วยงาน
ภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงและ
ดําเนินงานใหสามารถแขงขันได

ปานกลาง/
สูง

1.ปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
2.มีการสรางเครือขายงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรงการดํ
ปรบปรุ
งการดาเนนงานใหสอดคลองกบสภาวการณ
าเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน

ผผูรบั
ผิดชอบ

งบประมาณ

สทบ.
สวก.
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2. ความเสีย่ งดานปจจัยการผลิต
วัตถุุประสงค/
เปาหมาย

ความรับ
ผิดชอบ
ตอหนาที่

ปจจัยเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

ผููรับ
ผิดชอบ

1. บุคลากร
ลาออก
เกษียณอายุ
ขาดความรููความ
ชํานาญ

1.ใหบุคลากรสํานักทะเบียนรวมกันจัดทํา
เอกสารการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
2. หมุุนเวียนการปฏิฏบัติงานเพื่อให
บุคลากรเขาใจลักษณะงานในแตละงาน
เพื่อใหปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปานกลาง/
สูง

1.ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีความรักในวิชาชีพ
2. จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
3.จัดทํา KM Blogg สํานักทะเบียนนักศึกษา
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถแลกเปลีย่ น
เรียนรู
4.กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากร
รับผิดชอบงานรวมกัน
รบผดชอบงานรวมกน

สทบ.

2. ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องภาษา

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษที่ใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ติดตอสือ่ สารได
2.สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม
โครงการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3 สงเสริมใหบคลากรเรี
3.สงเสรมใหบุ
คลากรเรยนรู
ยนรดววยตนเอง
 ยตนเอง

ปานกลาง/
สููง

1.มีนโยบายในการรับสมัครอาจารยที่มีความรูแ ละ
ทักษะในการใชภาษาอังกฤษและรวมทั
ฤ
้งความ
เชี่ยวชาญดานอืน่ ๆ เชน คอมพิวเตอร เว็ปไซต

ผอ.สทบ.

งบประมาณ
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3.บุคลากรขาด
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่การ
ใหบริการ

1.หัวหนางานใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ขอบกพรองในการปฏิฏบัติงาน
2. จัดอบรม/สัมมนาใหกับบุคลากรใน
หนวยงานเกี่ยวกับเรื่องการใหมีใจรักงาน
บริการ
3.3 จดทาแบบประเมนผลความพงพอใจ
จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบริการตอการใหบริการงาน
ทะเบียน

ปานกลาง/สูง

1.จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการงานทะเบียนของ
ผูปฏิบัติงานรายบุคล
2. ติดปายชื่อของผูใหบริการ

คณะผูบริหาร
สทบ..
คณะกรรม
การกลุม
สํารวจขอมูล
สํานัก
สานก
ทะเบียน
นักศึกษา
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3. ความเสีย่ งดานกระบวนการผลิตบัณฑิต
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

ผูรับ
ผิดชอบ

เพื่อให
นักศึกษา
ส
สามารถสาเรจ
สํ ็
การศึกษาได
ตาระยะเวลาที่
กําหนด

1.นักศึกษาไม
สําเร็จการศึกษา
เนองจากทา
ื่
ํ
กิจกรรมไมครบ

1. มีแผนภูมิการแจงจบการศึกษาแจง
นักศึกษาทราบ
2 ส
2.สงรายชอนกศกษาทแจงจบใหคณะ
ื่ ั ศึ
ี่  ใ 
ติดตามเพือ่ แจงขอมูลใหนักศึกษาทราบวา
ทํากิจกรรมไมครบ
3. แจงใหนักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ

ต่ํา/สูง

1. มีโปรแกรมการตรวจสอบขอมูลการทํา
กิจกรรมของนักศึกษาที่เขาตั้งแตปการศึกษา
2554
2.ติดตามนักศึกษาที่คณะไมสามารถติดตอได
3.จัดประชุมและใหคําแนะนําอาจารยที่
ปรึกษาตลอดจนผูบริหารคณะ
4. มีการแจงหลักเกณฑเ พื่อใหผูเกี่ยวของรับ
ทราบจะไดเปนแนวทางปฏิบัติ

หน.ตสอ.
สกก.
คณะ

2.ความผิดพลาด
ในการ
ลงทะเบียนเรียน

1.มีโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองใน
การลงทะเบียนเรียนใหตรงหลักสูตรและ
ตามเงือ่ นไขของวิชา
2. มีกี ารตรวจสอบการลงทะเบียี นเรีียนทีี่
ไมปกติตามรายงานในโปรแกรม
คอมพิวเตอรภายหลังสิ้นสุดการ
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา

ปานกลาง/
สูง

1.แจงปญหาการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
ในที่ประชุมประเมินผลการลงทะเบียนเรียน
และใหเสนอแนะแนวทางแกปญหา
2. จัดั ประชุ
ป มวาระพิิเศษเพือื่ แลกเปลี
ป ีย่ น
เรียนรูเ พื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันเพื่อ
ชวยใหขอมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียนไดถูกตอง
3.ทําบันทึกแจงคณบดี/ผูชวยอธิการบดี
รับทราบ

ผอ.สทบ.
หน.ทบก.
หน.ทบร.
หน.ตสอ.
ศคพ.
คณะ
สวก.

งบประมาณ
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3.แจงนักศึกษาทราบ/ดําเนินการเปลี่ยน
วิชาใหถูกตองประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4.ใหทุกคณะจัดทําตารางเทียบวิชาระหวาง
หลักสููตรใหมและหลักสููตรเกาเพื่อ
ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
3.การประกาศ
เกรดลาชา

1.แจงปฏิทินกําหนดการประกาศเกรด
เพือื่ ให
ใ ก ารประเกรด/แกไ ขแกรดได
ไ ต าม
กําหนด

4. แจงใหคณะนําตารางเทียบวิชาในแต
ละหลักสูตรประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบทางเว็ปไซตหรือบอรดของคณะ

สูง/สูง

1.สง e-Mail แจงผูเกี่ยวของทุกทาน
2.ติดตามเกรดกรณีนี ักศึึกษาสําเร็จ็
การศึกษา/กรณีนักศึกษาถูกจําหนาย
เนือ่ งจากเกรดเฉลี่ยสะสมไมถงึ เกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ทํารายงานสรุปแจงรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

หน.ทบก.
หน.ทบร.
หน.ตสอ.
คณะ
สวก.
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4. ความเสีย่ งดานขอมูลสารสนเทศ
วัตถุุประสงค/
เปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

ผููรับ
ผิดชอบ

สํานักทะเบียน
นักศึกษามี
ขอมูลนักศึกษา
ที่ตองดููแลเก็บ
รักษา

ความถูกตองของ
ขอมูล

1. การตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารและทราน
สคริปในระบบ SCAN ของนักศึกษา
รุุนป 2506-2527
2. ขอมูลประวัติที่ปรากฏในหัว
ทรานสคริปไมถูกตอง

ปานกลาง/
สูง

1. จัดบุคลากรตรวจทานความ
ครบถวนของเอกสาร
2. มีการ Back Up ขอมูลและมีการแยก
เก็บแผนขอมูลู Back Up ไวทั้ง 2 วิทยา
เขต
3. ใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูล
สวนตัว หากไมถูกตองใหติดตอสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา
ทะเบยนนกศกษา
4. จัดบุคลากรตรวจสอบขอมูลหัว
ทรานสคริปจากแฟมประวัตินกั ศึกษา
ที่เขาใหมทุกคน

สทบ.
ศคพ.

การเสียหายหรือ
สูสญหายของ
ญหายของ
ขอมูลสําคัญ
เนือ่ งจากการ
ขัดของทาง
เทคนิค การ
เทคนค

1.มีระบบสํารองขอมูล Back Up ใน
เครื่องแมขายที่เก็บขอมลสํ
เครองแมขายทเกบขอมู
ลสาคญของ
าคัญของ
มหาวิทยาลัย
2.มีการสแกนเอกสารสําคัญของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว

ปานกลาง/
สูสงง

1. มีการสแกนเอกสารสําคัญของ
นักศึกษาทกคนที
นกศกษาทุ
กคนทกาลงศกษาอยู
่กําลังศึกษาอย
2. มีการ Back Up ขอมูลเอกสารสําคัญ
ทั้ง 2 วิทยาเขต

สทบ.
ศคพ.

งบประมาณ
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โจรกรรม ภัย
พิบัติ หรือภัย
ธรรมชาติิ

3.การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย
4. การออกแบบติดิ ตังั้ เครือื่ งมือื
อุปกรณ(ดับเพลิง)ที่ไดมาตรฐาน
5. ปรับปรุงเครื่องสํารองไฟ UPS
เพื่อใหระบบทํางานไดตอ ไปกรณี
ไฟดับฉุกเฉิน
6.ระดับการเขาถึงขอมูลของบุคลากร

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการจัดการ
ในการจดการ
ขอมูล
สารสนเทศ

1.มีการแจงการปรับปรุงดานการ
จัดการขอมูลสารสนเทศกับศูนย
คอมพิวเตอร
คอมพวเตอร
2. มีการจัดการฝกอบรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ใหศูนยคอมพิวเตอรจัดทําโปรแกรม
รวบรวมขอมูลการแกไขเกรดของแต
ละภาคการศึึกษาเพืือ่ ตรวจสอบขอ มูล
โดยผูบริหารหนวยงาน
4.กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานและ
สามารถตรวจสอบได

ต่ํา/สูง

1.ติดตามผลการดําเนินงานพรอมทั้งมี
การจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบเพื่อนํามาพัฒนาการบริหาร
ระบบเพอนามาพฒนาการบรหาร
จัดการอยางตอเนื่อง
2.นําระบบการจัดเก็บขอมูลอยูบน
เครือขายผานสามารถเรียกดูไดโดย
ผาน
 Web
W b Browser
B
3.มีการกูขอมูลโดยศูนยคอมพิวเตอร
4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยาง
คุมคา

สทบ.
ศคพ.
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5. ความเสีย่ งดานคุณภาพและมาตรฐาน
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง

เพื่อใหสํานัก
ทะเบียน
นักศึกษามี
นกศกษาม
ผลงานการวิจัย
ที่สามารถนํามา
พัฒนา
หนวยงานอยาง


ตอเนือ่ ง

การขาดแคลน
บุคลากรที่มี
ความร
ความรู
ความสามารถใน
งานวิจัย

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

สงบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนา
และใหบุคลากรนําความรูที่ไดมา
ดําเนินการทําการวิจัย
ดาเนนการทาการวจย

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ
สูง/สูง

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรได
เขารวมอบรมสัมมนาเพื่อทําผลงานการ
วิจัยและนํามาพัฒนาหนวยงานตอไป
วจยและนามาพฒนาหนวยงานตอไป

ผูรับ
ผิดชอบ

งบประมาณ

ผอ.สทบ.
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6. ความเสีย่ งดานความปลอดภัย
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

บุคลากรสํานัก
ทะเบียน
นักั ศึึกษามีี
ความปลอดภัย

ความเสี่ยงดาน
สวัสดิภาพ ชีวติ
และทรัพั ยสิน

มีมาตรการปองกันเพลิงไหม การฝก
หนีไฟ

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ
ต่ํา/สูง

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ 5 ป)

1. สงบุคลากรเปนตัวแทนในการเขา
อบรมการดับเพลิงเบื้องตน
2. มีกี ารแจง ขอ มูลเกียี่ วกับั การอพยพ
เคลื่อนยาย เมือ่ เกิดเพลิงไหม

ผูรับ
ผิดชอบ

งบประมาณ

อส.
สทบ.
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7. ความเสีย่ งดานการเงิน
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เพื่อความ
เพอความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการ
ใหบริการตางๆ

ปจจัยเสี่ยง

การทุจริตตอ
หนาที่

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

1. กําหนดสิทธิ์ในการเติมเงินและหัก
เงินจากบัตรนักศึกษาเพื่อใหเปน
มาตรการปองกันการทจริ
มาตรการปองกนการทุ
จรตต

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ
ต่ํา/สูง

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ ๕ ป)

ผูรับ
ผิดชอบ

1. มีการตรวจสอบระบบการเติมเงิน
โดยการออกรายงาน และผูเติมเงินและ
หักเงินเปนคนละบคคลกั
หกเงนเปนคนละบุ
คคลกนน
2. ใหนักศึกษาที่เติมเงินหรือหักเงินผาน
บัตรนักศึกษาตรวจสอบขอมูลยอดเงิน/
จํานวนเงินทีถ่ ูกหักจากหนา
จอคอมพวเตอร
ิ

3. แจงใหผูปฏิบัติรับทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยและกฎหมายเมือ่
กระทําความผิด

บุคลากร
สํานักทะเบียน
นักศึกษา
นกศกษา

งบประมาณ
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8. ความเสีย่ งดานความยั่งยืน
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

เพื่อใหสํานัก
ทะเบียน
นักศึกษามี
นกศกษาม
ความยั่งยืน

ปจจัยเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดําเนินการแลว

การดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ

1.จัดทําแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ (PDCA)
2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกล
2.แตงตงคณะกรรมการจดทาแผนกล
ยุทธของหนวยงาน

ระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ
ปานกลาง/
สูง

มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิ่มเติม
(ในแผนปฏิบัติการ ๕ ป)

1. จัดทําแผนกลยุทธสํานักทะเบียน
นักศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวทยาลย

ผูรับ
ผิดชอบ

งบประมาณ

ผอ.สทบ.
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