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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 3 
หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 5 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  5     บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการหรอื

คณะทํางานบรหิาร

ความเสี่ยงโดยมีผู

บรหิารระดับสงูและ

ตัวแทนที่รับผดิชอบ

พันธกจิหลักของหนวย

งานรวมเปน 

คณะกรรมการหรอื

คณะทํางาน 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา

ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานทุกงานและผู้

แทนที่รับผิดชอบการดําเนินงานจากทุกงาน 

มี ผู้ อํ า นวยการกอง  เป็ นที่ ป รึ กษา โดย

คณะกรรมการดังกลาวมีหน้าที่ วางแผนและ

จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของกองฯ  ติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายในและพัฒนา

ปรับปรุงระบบ  

กนศ 1.7-01 

รายชื่อ

คณะกรรมการ    

บรหิารความ 

เสี่ยงและควบคุม 
ภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยง และ  
ปจจัยที่ก่อใหเกิด
ความเสี่ยงอยา่งนอ้ย  
2 ดาน ตามบรบิทของ
หนวยงานจากตัวอยาง 
ตอไปนี ้

*ความเสี่ยง ดา้น

ทรัพยากร (การเงิน

งบประมาณ  ระบบ

เทคโนโลย ี 

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและ 

ปจจัยเสี่ยงที่กอให เกิดความเสี่ยงที่ส งผล 

กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ    

ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไมบรรลุ  

เปาหมายในการบรหิารงานนั้น 
     กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจาก

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมา  

เปนประเด็นพิจารณารวมกัน เพื่อวิเคราะห

หาความเสี่ยงจากจุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผาน 

กนศ 1.7-02 
-  รายงานการ 
ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด           

สิน้สดุวันที ่ 30  

กันยายน 2553 
-  รายงานผล

การติดตามแผน 

การ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
* ความเสีย่งดาน 
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ
หนวยงาน 
* ความเสีย่งดานนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
* ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ง
ของกระบวนการบรหิาร
หลักสูตรการบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน  ระบบ
ประกันคุณภาพ 
* ความเสีย่งดานบุคลากร
และความเสีย่งดาน  ธรรม
มาภิบาล  โดย    เฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสีย่งจากเหตุการณ

ภายนอก 

การวิเคราะหแลว เปนปจจัยที่ก่อใหเกิด

ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวดตัง้แต

วันที่ 1 ตลุาคม 
2553 ถงึวันที ่31 
มีนาคม 2554 

 3 มีการประเมิน โอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสีย่งที่

ไดจากการวเิคราะหใน      

ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาํดับ

ความเสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3   และ

ไดนําระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)  

ซึ่งกําหนดสิ่งทีต่องพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมนิคุณภาพในรอบป

2552 มาพิจารณาดําเนนิการ 

 

กนศ.1.7-03 
-  รายงานผล
การติดตาม
แผนการประเมิน 
ผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวด 
ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่  31 
มีนาคม  2554 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

 

ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทําแผนบรหิาร

ความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูง และ

ดําเนินการตามแผน 
 

 กองฯ  มีการจัดทําแผนบรหิารความ 

เสี่ยงทีม่ีระดับความเสี่ยงสงูตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.7-04 
รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 

ตั้งแต วันที่ 1 

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่ 31 
มีนาคม  2554 

 5 มีการติดตาม และ

ประเมิน ผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

และรายงานตอ 

มหาวิทยาลยั เพือ่

พิจารณาอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 

กองฯ  มีการตดิตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผล

การดําเนินงานประจําปตอมหาวิทยาลัย 

ตามรอบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

กนศ.1.7-05 

รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุม

ภายในสาํหรับงวด 
ตั้งแต่วันที ่1 

ตุลาคม 2553 ถึง

วันที ่31 มีนาคม  

2554 

 6 มีการนําผลการ

ประเมินและขอเสนอ

แนะจากผูบรหิารไปใช

ในการปรับแผนหรอืวิ

เคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกจิการนักศึกษา ไดมีการนํา

ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

บรหิารระดับมหาวิทยาลยัไปใชในการปรับ

แผนหรอืวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ตามระเบยีบฯ   
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

 

ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        -------- 

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        -------- 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

       -------- 

 

 


