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ส่วนที� 1 
 

ความเป็นมา 

 ตามองคป์ระกอบที� 7 : การบริหารและการจดัการ ตวัชี�วดัที� 7.4  ระบบการบริหารความเสียง 

กาํหนดใหส้ถาบนัอุดมศกึษามีระบบบริหารความเสี�ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจยั กิจกรรม และ

กระบวนการดาํเนินงานที�อาจเป็นมลูเหตุของความเสียหาย เพื�อใหร้ะดบัความเสี�ยงและขนาดของความเสียหายที�

จะเกิดขึ�นในอนาคตอยูใ่นระดบัที�ยอมรับและควบคุมได ้โดยคาํนึงถึงการเรียนรู้วธีิการป้องกนัจากการคาดการณ์

ปัญหาล่วงหนา้และโอกาสในการเกิด เพื�อป้องกนัหรือบรรเทาความรุ่นแรงของปัญหา มีการปรับปรุงระบบอยา่ง

ต่อเนื�องและทนัต่อการเปลี�ยนแปลงเพื�อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตร์หรือกลุยทุธ์เป็นสําคญั   

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์มีความตระหนกัและเห็น

ความสําคญัของการบริหารความเสียงเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานตามภารกิจ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัฯ  ซึ�งไดม้กีารกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 2553   

ดงัต่อไปนี�   

 1. ให้มีการบริหารความเสี�ยงระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ / สาํนกั / สถาบนั โดยมีการจดัการอยา่งเป็น

ระบบและตอ่เนือง 

 2. ให้บุคคลทั�วทั�งมหาวิทยาลยั รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียง  

 3. ให้มีการกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนั ทั�วท ั�งมหาวิทยาลยั 

 4. ใหก้ารบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินงานตามปกติของทุกคณะ / สาํนกั  / สถาบนั 

 5. ให้คณะกรรมการการบริหารความเสี�ยง ระดบั คณะ / สาํนกั / สถาบนั รายงานผลการดาํเนินการตาม

แผนบริหารความเสี�ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั และใหค้ณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั 

รายงานผลการดาํเนินการต่อคณะกรรมการอาํนวยการ  

 6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํมา

ปรับปรุง  

 7. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ระดบั คณะ / สาํนกั / สถาบนั และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ระดบัมหาวิทยาลยั ตอ้งระบคุวามเสี�ยง หรือ ปัจจยัเสี�ยง วิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยง ใหค้รอบคลุมดา้นความเสี�ยง ดงันี�   

  (1.1) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 

  (1.2) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินการ(Operational Risk) 
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  (1.3) ความเสี�ยงดา้นการเงิน(Financial Risk) 

  (1.4) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 
 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ได้มีการดาํเนินงานการบริหารความเสี�ยงโดยการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์และขั�นตอนของการบริหารความเสี�ยงเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ดงันี� 

 

วตัถุประสงค์การบริหารความเสี�ยง 

1. เพื�อใหม้กีารกาํกบัดูแลตนเองที�ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. เพื�อใหม้ีระบบการบริหารความเสี�ยงเชิงบูรณาการที�เชื�อมโยงกบัภารกิจของสํานกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

  3. เพื�อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี�ยงที�จะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และภารกิจ ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

4. เพื�อเป็นเครื�องมือในการพฒันาผลงานของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ 

มีประสิทธิภาพ 

5. เพื�อใหม้แีผนการจดัการความเสี�ยงหรือรับมอืกบัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นในอนาคต เพื�อใหเ้ป็น 

แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มงานภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  
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 ขั�นตอนการบริหารความเสี�ยงของสํานักวชิาการและงานทะเบียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 จดัหาทีมงาน  2.2 ให้แนวทางในการทํางาน  2.3 สนับสนนุ  

3. ทีมงานพิจารณางาน

ที�อยู่ในความรับผิดชอบ  

4. ดาํเนินการตาม

แนวทางกระบวนการ

บริหารความเสียง   

4.1 จดัทําแผนสําหรับการจัดการ

ความเสี�ยง 

4.2  ดาํเนินตามขั �นตอน  

5. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ 

สนับสนุน การดําเนินงาน 

   

6. รายงานขอ้มูล ประเมินและสรุปผลการ

ดาํเนินงานภาพรวม  และการนํากระบวนการ

ไปใช้ 

7. ผู้ รับผิดชอบ รวบรวม วิเคราะห์ ผล เพื�อ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในสํานักฯ  พัฒนา

กระบวนการ นําเสนอผู้บริหาร  

1 แต่งต ั�งอนุกรรมการดาํเนินการและ

ผูร้ับผดิชอบ การประยกุตใ์ชก้ารบริหาร

ความเสียงในสาํนกัฯ 
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ผลการประเมินความเสี�ยง  

 จาการประเมินความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารดาํเนินการร่วมกนัในการ

ประชุม และวิเคราะห์ปัจจยัความเสี�ยงของแต่ละกลุ่มงาน ช่วยกนัมองในแต่ละเรื�อง  ผูบ้ริหารทุก ๆ  กลุ่มงานมี

ตวัแทนเขา้มาดู  เขา้มาประชุมร่วม พิจารณาและระบุเป็นความเสี�ยงขององคก์ร     ระบุใหไ้ดว้า่ความเสี�ยงมี

อะไรบา้งในองคก์ร   ระบุมาเป็นรายการ  ว่าอนัไหนมีลาํดบัความสําคญัมากที�สุด   โดยสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนไดจ้ดัทาํการระบุความเสี�ยงออกเป็น 4 ดา้น คอื   

 1) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์  (Strategic Risk) 

   2) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัติามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

       3) ความเสี�ยงดา้นทรัพยากร (Resource Risk) 

  4) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินการ(Operational Risk) 
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รายละเอยีดจากการประเมนิความเสี�ยง  

 ความเสี�ยงระดบัสูงมาก 

  ไม่มี 

 ความเสี�ยงระดบัสูง 

  CR 1.2  การจดัการขอ้มูลผดิพลาด ไมถู่กตอ้ง  ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นปัจจุบนั    

  RR2.2 บุคลากรไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใหบ้ริการที�เหมาะสม   

OR3.2  นักศึกษาไม่ดาํเนินการลงทะเบียนตามกาํหนดเวลา 

OR6.1 การส่งผลการเรียนของอาจารยไ์ม่เป็นไปตามขั�นตอนและเวลาที�กาํหนด 

 ความเสี�ยงระดบัปานกลาง  

SR2.1 บุคลากรไม่เห็นความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 

SR2.2 บุคลากรไม่เขา้ใจวธีิการวดัและประเมินผลเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชี�  

SR3.3 การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามขั�นตอน และขาดการจดัทาํเอกสารอา้งอิง 

CR 2.1 นกัศึกษาไม่มีความเขา้ใจระบบการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา 

CR2.2 การประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบั กฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นการเรียน การวดัประเมินผล ไม่

มีการดาํเนินการอยา่งทั�วถึง หรือการกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินการใหน้กัศึกษาเห็น

อยา่งชดัเจน 

CR2.3 อาจารยที์�ปรึกษาไม่มกีารแนะนาํ ติดตามนกัศึกษาอยา่งตอ่เนื�อง    

RR1.2  การคาํนวณงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูและการเชื�อมโยงกลยุทธ์ อยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม 

RR2.1 การใหข้อ้มูลของบุคลากรไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ชดัเจน  

   RR3.1 อุปกรณ์ไม่ไดร้ับการดูแลและปรับปรุงใหพ้ร้อมใชง้าน 

RR 3.2 ระบบการป้องกนัและเก็บรกัษาขอ้มลูขาดประสิทธิภาพ 

OR1.1 ผูรั้บผดิชอบการพฒันาหลกัสูตรไม่มีความรู้ความเขา้ใจระบบและกลไกการพฒันา

หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนด  

OR 1.2 การประสานงานการพฒันาหลกัสูตรของผูเ้กี�ยวขอ้งขาดประสิทธิภาพ  

OR2.1 การสาํรวจความตอ้งการในการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  

OR2.2 การประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาไม่ทั�วถึง 

OR2.3  ระบบการคดัเลือกไม่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งความตอ้งการ  
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OR4.1  การจดัตารางสอน ตารางสอบไม่เป็นไปตามที�กาํหมด  

OR4.2 คณาจารยผ์ูส้อนไม่ไดร้ับการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัทาํผลงาน

ทางวิชาการอยา่งเหมาะสม  

OR5.1 นกัศึกษาใหข้อ้มูลระเบียนประวตัิไมถู่กตอ้ง  

OR5.2 เจา้หนา้ที�กรอกขอ้มูลผดิพลาดและไม่เป็นปัจจุบนั  

OR5.3 การประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง (ฝ่ายจดัแผนการเรียน ฝ่ายการเงิน ) ไม่เป็นไปตาม 

ขั�นตอนที�กาํหนด 

OR6.5 มีการแกไ้ขผลการเรียนโดยไม่ไดร้ับการอนุญาต 

 

 ความเสี�ยงระดบันอ้ย 

SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพที�เหมาะสม  

SR3.2 ไม่ไดร้ับความร่วมมือกบัผูป้ระสานงานตามตวัชี�วดั  

CR2.4 การจดัแผนการเรียนไมค่รบตามหลกัสูตร   

RR 1.1  ไม่มีการสาํรวจความตอ้งการในการใชง้บประมาณการปฏิบตัิงานของบุคลากรอยา่ง

ถูกตอ้ง  ครบถว้น  

OR3.1 การจดัเตรียมความพร้อมของฐานขอ้มลูรายวิชาตามแผนการเรียนไม่ถูกตอ้งหรือ

แน่นอน 

OR6.4 ระบบการประมวลผลการเรียนมีความผดิพลาด  

 ความเสี�ยงระดบันอ้ยมาก 

SR1.1  บุคลากรไม่มคีวามเขา้ใจเป้าหมายหรือขั�นตอนการดาํเนินงาน 

SR1.2 ไม่มีการนาํกลยุทธ์มาเชื�อมโยงกบัแผนปฏิบติังานของหน่วยงาน  

CR1.1 บุคลากรมีการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ เนื�องจากขาดความรู้ความเขา้ใจ    
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แผนการบริหารความเสี�ยง   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ประจําปีการศึกษา  2553  

การสร้างความตระหนักถึงความสําคญัของการให้บริการที�มคุีณภาพ  

วัตถุประสงค์ 
มาตรการ/แผนการจดัการ

ความเสี�ยง 

โครงการ/กจิกรรม/วิธีการ 
ผลลพัธ์  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

ภารกิจการใหบ้ริการ

การศึกษาแก่อาจารย ์

นกัศึกษาและผูส้นใจ  

2. เพื�อใหบ้คุลากรมี

ความตระหนกัถึง

ความสําคญัของการ

ให้บริการ 

 

 

-แจง้ปัญหาหรือ

ขอ้เสนอแนะร่วมทั�งการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�เกี�ยวกบั

การใหบ้ริการของบุคลากร

ในที�ประชุม  

- แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการความเสี�ยง

เพื�อรับผดิชอบในการ

บริหารความเสี�ยง  

- คณะกรรมการดาํเนินการ

ประเมินความเสี�ยง และ

จดัทาํแผนการจดัการความ

เสียง ดา้นทรัพยากร เรื�อง

การใหบ้ริหาร โดยมีปัจจยั

เสียง ในเรื�องของบุคลากร

ไม่ตระหนกัถึงความสําคญั

ของการใหบ้ริการ  

1.จดัประชุมบุคลากร เพื�อพิจารณา

ปัญหาและขอ้เสนอแนะของการ

ให้บริการ 

2.แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการ

จดัการความเสี�ยง 

3.จดัทาํแผนการจดัการความเสี�ยง  

 

-  แผนการจดัการความ

เสี�ยง ประจาํปีการศกึษา 

2553  

เม.ย. – พ.ค. 

2553 

รองผอ.งานบริหาร 

 

 

 

 

ทีมงานการบริหาร

ความเสี�ยง 
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วัตถุประสงค์ 
มาตรการ/แผนการจดัการ

ความเสี�ยง 

โครงการ/กจิกรรม/วิธีการ 
ผลลพัธ์  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

3.เพื�อใหบ้คุลกรมีการ

พฒันาการทกัษะดา้นการ

ให้บริการที�มีประสิทธิภาพ 

4. เพื�อใหบ้คุลกรสามารถ

ปฏิบตัิงานดา้นการ

บริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

- พฒันาความรูค้วามสามารถ

ของบคุลากรในการ

ให้บริการที�มีประสิทธิภาพ  

- จดัแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

ความรู้และประสบการณ์

การใหบ้ริการเป็นระยะ 

1.โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

กิจกรรมที� 1 พฒันาศกัยภาพตาม

ความสนใจรายบุคคล  

กิจกรรมที� 2 ศกึษาดูงานนอกสถานที�  

กิจกรรมที� 3 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ดา้นการให้บริการ 

-บุคลกรของหน่วยงาน

ไดร้ับการพฒันา

ศกัยภาพดา้นการ

ให้บริการทุกคน 

-การพฒันากระบวนงาน

การในการใหบ้ริการ 

มิถุนายน  2553 

– มีนาคม 2554 

 

นางสาวสุทธิลกัษณ์  

 

อ.ปราณี  เนรมิต 

นางสาวกญัจนพร  

5. เพื�อตรวจสอบ ควบคุม

การจดัการความเสี�ยง 

- คณะกรรมการตดิตามผล

การพฒันาศกัยภาพจาก

รายงานการพฒันาตนเอง 

- สอบถามความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการอยา่งตอ่เนื�อง 

1 จดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

2 สอบถามความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

-รายงานผลการพฒันา

ตนเอง 

- ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

กรกฏาคม 

2553- 

พฤษภาคม  

2554 

คณะกรรมการ 

 

นางสาวสุทธิลกัษณ์  

 

 

6. เพื�อประเมินผลการ

จดัการความเสี�ยง 

- รวบรวมขอ้มูลการพฒันา

ศยักภาพของบคุลากร  

- วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบ

สอบสอบถามความพึงพอใจ

และขอ้มูลจากแหล่งอื�น ๆ  

- สรุปผลการดาํเนินการ

และขอ้เสนอแนะตอ่

ผูบ้ริหารเพื�อการพฒันา

อยา่งตอ่เนื�อง   

1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนการจดัการความเสียง 

 

-ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูร้ับบริการ 

-รายงานผลการจดัการ

ความเสี�ยงประจาํปี

การศึกษา 2553 

พฤษภาคม  – 

มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการ 
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ส่วนที� 2 

 
การบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้ีการวิเคราะห์ปัจจยัของความ

เสี�ยง ออกเป็น 4 ประเภท แลว้ทาํการประเมินความเสี�ยงที�แสดงใหเ้ห็นโอกาสและกระทบของปัจจยันั�น ๆ  

นาํปัจจยัที�มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง มาดาํเนินการจดัทาํแผนการบริหารความสี�ยง  ซึ� งไดแ้ก่  ปัจจยั

ดา้นทรัพยากร  การสรา้งความตระหนกัถึงความสําคญัของการใหบ้ริการที�มคุีณภาพ 

ขั�นตอนที� 1 การสร้างความตระหนัก 

 การสร้างความตระหนกัเป็นกิจกรรมที�จดัขึ�นเพื�อใหเ้ห็นความสาํคญัของการใหบ้ริการที�เป็นไป

ตามภารกิจการใหบ้ริการการศึกษาแก่อาจารย ์นกัศกึษาและผูส้นใจ และให้เห็นแนวทางของการบริการที�มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน การสร้างความตระหนกั 

กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

1. จดัประชุมบคุลากร นาํเสนอเพื�อทราบ

เกี�ยวกบัผลการตรวจสอบของ

คณะกรรมการประเมิน  ร่วมทั�ง 

แลกเปลี�ยนความรู้ความเขา้ใจการบริหาร

ความเสี�ยง และใหแ้ต่กลุ่มงานวิเคราะห์

ปัจจยัเสี�ยงของแต่ละบุคคล และของแต่ละ

กลุ่มงาน  

2. แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ดาํเนินการประเมินความเสี�ยง และจดัทาํ

แผนการบริหารความเสียง 

- มีการพจิารณาการบริหารความเสียง

ในการประชุมสาํนกัส่งเสริม ครั� งที� 

1/2553 

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี�ยง

รายบคุคล  

 

 

- คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงระดบัหน่วยงาน โดยมี นาง

พรรณี เหมะสถลเป็นประธาน  

- มีการประเมินความเสี�ยง 4 ประเภท 

คือ  ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์   ความ

เสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย / 

กฎระเบียบ    ความเสี�ยงดา้น

ทรัพยากร และความเสี�ยงดา้นการ

ดาํเนินการ  ซึ�งปัจจยัที�มีผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัสูง  คอื 

 

 

-รายงานการประชุม

สาํนกัส่งเสริมฯ ครั� ง

ที� 1/2553  

- แผนบริหารความ

เสี�ยง 2553 

 

-คาํสั�งมหาวิทยาลยัฯ

ที� 273/2553 

 

 

-แผนการบริหาร

ความเสี�ยง 2553 
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กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ดาํเนินการประเมินความเสี�ยง และจดัทาํ

แผนการบริหารความเสียง (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นทรัพยากร บุคลากรไม่ เห็น

ความสําคญัของการใหบ้ริการจึง

ร่วมกนัพิจารณาจดัทาํแผนการบริหาร

ความเสี�ยง เรื�อง การสรา้งความ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

ให้บริการที�มีคุณภาพ เพื�อควบคุมการ

ให้บริการที�มีคุณภาพ 

 

 

ขั�นตอนที� 2  การดําเนินกจิกรรม 

 การดาํเนินการเพื�อใหบุ้คลกรมีการพฒันาการทกัษะดา้นการใหบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ และ 

เพื�อใหบ้คุลกรสามารถปฏิบตัิงานดา้นการบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   มีผลการดาํเนินการดงัตาราง ต่อไปนี�   

ตารางแสดองผลการดําเนินการ 

กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

 

 

กิจกรรมที� 1 พฒันาศกัยภาพตาม

ความสนใจรายบคุคล    

 

 

 

 

 

 

 

-บุคลกรของหน่วยงานไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพดา้นการให้บริการทกุคน ตาม

กิจกรรม 3 กิจกรรม มีรายละเอียดดงันี�  

1. บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม เกี�ยวกบัการ

ให้บริการ ดงันี�  

     - กลยทุธ์เป็นผูน้าํในงานบริการ จดัโดย

มหาวิทยาลยัสุโขทยั  ธรรมา- ธิราช วนัที� 

9-10 กนัยายน 2553 

     - การบริหารงานสารบรรณ อยา่งมอื

อาชีพ จดัโดย ศูนยบ์ริหารวิชาการ

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วนัที� 20-22 

สิงหาคม 2553 

    - การนาํองคก์รสู่ความเป็นเลิศ จดัโดย

สาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วนัที� 28-29 กรกฎาคม 2553 

    - การจดัการสาํนกังานยคุใหม่ จดัโดย

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัที�13-16 

กรกฎาคม 2553 

 

-รายงานผลการพฒันา

บุคลากรประจาํปี  

2553 
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กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

กิจกรรมที� 2 ศกึษาดูงานนอก

สถานที�  

 

 

 

กิจกรรมที� 3 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ดา้นการให้บริการ 

 

 

2. จดัศึกษาดูงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ณ มหาวิทยาลยัราชภฎั

อุบลราชธานี เมื�อวนัที� 2-4 กุมภาพนัธ์ 2554  

3. ดาํเนินการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อเพิ�ม

เสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจในการ

ให้บริการ ดงันี�   

      - จดัโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ให้บริการ แก่บุคลากรทกุคน จาํนวน  3 วนั 

คือ วนัที� 4 ,17 และ 19 สิงหาคม 2554 

       - จดัเผยแพร่ความรู้ในการประชุมของ

สาํนกัส่งเสริม จากผูที้�เขา้รับการอบรมนอก

สถานที�   

       - จดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้ดา้นการ

ให้บริการ  

       - การเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

registrar.nsru.forum(http://regis.nsru.ac.th)  

-การพฒันากระบวนงานการในการ

ให้บริการ มีผลการพฒันาการปฏิบตัิงาน

ดา้นการให้บริการดงันี�  

      - พฒันาดา้นการแต่งกายที�ให้มีความ

ชดัเจน และสรา้งความเป็นทีมเดียวกนั เนน้

ความสุภาพเรียบร้อย  

    - พฒันาการใหมี้การตดิป้ายชื�อบุคลากร

เพื�อการแสดงตวัตน  

     - พฒันากระบวนการลดรอบการ

ให้บริการดา้นการปฏิบตัิงานการรับคาํรอ้ง 

การลงเพิ�มรายวิชา การถอนรายวิชา การ

ของลาพกัการเรียน การขอใบรับรอง

นกัศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒินักศกึษา

ใหม่ และการขอสาํเร็จการศึกษา  

รายงานสรุปโครงการ

ศึกษาดูงาน ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

อุบลราชธานี 

-รายงานการจดัการ

ความรู้ 

-รายงานการประชุม

สาํนกัส่งเสริมฯ 

-รายงานการพฒันา

ตนเอง 

-เวบ็ไซต ์

registrar.nsru.forum 

(http://regis.nsru.ac.th)  

 

http://regis.nsru.ac.th/
http://regis.nsru.ac.th/
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ขั�นตอนที� 3  การควบคุม ตดิตาม  

การควบคุม ติดตาม คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดม้กีารตรวจสอบ ควบคุมการจดัการ

ความเสี�ยงตามกิจกรรมของแผนการบริหารความเสียง และติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ ใหม้ีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี�  

กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

1 จดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 สอบถามความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

1.1.กาํหนดใหม้ีการรายงานผลการ

ดาํเนินการบริหารความเสียงในการ

ประชุมของสํานกัส่งเสริม ร่วมทั�งการ

เผยแพร่องคค์วามรู้จากบคุลากรที�เขา้รับ

การอบรมจากภายนอก ในการประชุม

ครั� งที� 2 และ3/2553 

1.2 มีการจดัทาํรายงานการพฒันาตนเอง 

ของบคุลากรที�เขา้รับการอบรมจาก

ภายนอก   

2.1 ตรวจสอบจากรายงานความพึงพอใจ

ทุกรอบเดือน  พร้อมทั�งนาํขอ้เสนอแนะ

จากแบบสอบถามเสนอแนะแก่บคุลากร   

-รายงานการประชุม

สาํนกัส่งเสริมฯ 

-รายงานการพฒันา

ตนเอง 

-แฟ้มการปฏิบตัิงาน

รายบคุคล  

 

 

 

-รายงานการสํารวจ

ความพึงพอใจ  
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ขั�นตอนที� 4  สรุปผลการดําเนินการ   

 คณะกรรมการการบริหารความเสี�ยงไดด้าํเนินการประเมินความเสี�ยงตามตวัชีวดัของแผนการ

จดัการความเสี�ยง โดยการรวบรวมขอ้มูลการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร การวิเคราะห์ขอ้มลูจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจและจากขอ้มูลแหล่งอื�น ๆ นาํมาสรุปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ และ

ขอ้เสนอแนะตอ่ผูบ้ริหารเพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี�   

กจิกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างองิ 

1. ประเมินผลการปฏิบติังานตาม

แผนการจดัการความเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มอบรางวลัแก่ผูม้ีผลประเมนิดีเด่น

ดา้นการบริการ  

 

1.1 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ ซึ�งมีผลสรุปรายงาน 

รอบ  12 เดือน  อยูใ่นระดบัดี (3.121 

จากคะแนนเตม็ 4.00) ผา่นเป้า

หมายความพึงพอใจที�กาํหนดไว ้

3.00 

1.2 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของ

สาํนกังานสถิตแห่งชาติ ปีการศกึษา 

2553 ไดม้ีการสาํรวจการของนิสิต

นกัศึกษาดา้นการใหบ้ริการที�

เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

คือการใหบ้ริการดา้นระบบงาน

ทะเบียน มีผลคะแนนจากการสาํรวจ 

3.8950 จากคะแนนเตม็ 5 อยูใ่น

ระดบัพอใจ  

1.3 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเป็น

รูปเล่มเพื�อนาํเสนอผูบ้ริหาร 

2.1 จดัทาํประเมินผลความพึงพอใจดา้น

สมรรถนะการใหบ้ริการดา้นการ

แต่งกายแก่บคุลากรดีเด่น เพื�อมอบ

มอบรางวลั จาํนวน 2 คน  ไดแ้ก่ 

นายนิโครธ ช่างชยั    และนางสาว

ภทัรานิษฐ์  ประดบั  

-รายงานผลการจดัการความเสี�ยง

ประจาํปีการศึกษา 2553 

-รายงานการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

ประจาํปี 2553 

 

 

 

-รายงานการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิตและความพงึ

พอใจของนิสิต

นกัศึกษา ประจาํปี 

2553  

 

 

 

 

 

 

- รายงานผลการ

ดาํเนินการบริหาร

ความเสี�ยง  
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ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการร่วมการพจิารณาผลการดาํเนินงานการบริหารความเสี�ยง เพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง และสามารถควบคุมความเสี�ยงที�อาจทาํ

ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน จึงขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ ดงันี� 

1. จากการสาํรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ และการสอบถามจากผูรั้บบริการ มีขอ้เสนอแนะที�

ควรปรับปรุงใหดี้มากขึ�น  คอื การให้บริการดว้ยรอยยิ�ม นํ�าเสียงสุภาพ เป็นมิตร ดว้ยความเตม็ใจ  ควรชี�แจง

ลาํดบัขั�นของเรื�องที�ติดต่อใหผู้ร้ับบริการเขา้ใจอยา่งชดัเจน  

2. ควรมกีารปรับรูปแบบการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการใหเ้ห็นความชดัเจนเป็น

รายบคุคลเพื�อกระตุน้การปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน และเป็นแนวทางหรือขอ้มูลในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากร 

3. จากขอ้มลูของผูม้าติดตอ่มีผลมาจากการนาํเสนอขอ้มลูผดิพลาดในเรื�องของระบบฐานขอ้มลู

และจากการประเมินความเสี�ยงที�ปรากฏอยู่ในระดบัสูง คือ ความผดิพลาดของระบบฐานขอ้มลูทาง

เทคโนโลย ีซึ�งทาํใหค้วามเสี�ยงดา้นระบบฐานขอ้มลูยงัคงมอียู ่ ในปี2554 จึงควรมกีารจดัทาํแผนบริหาร

ความเสี�ยงที�เป็นปัจจยัที�ทาํใหร้ะบบฐานขอ้มูลผดิพลาด  
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
\ 
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ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เข้ารับการฝึกอบรม เรื� อง การจดัการสํานักงานยุคใหม่  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการดีเด่น 
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