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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 3 
หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

6 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  5     บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรอืคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงโดยมีผบูรหิาร

ระดับสูงและตัวแทนที่

รับผดิชอบพันธกจิหลักของ

หนวยงานรวมเปน 

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกจิการ

นักศึกษาซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานทุก

ง า น แ ล ะ ผู้ แ ท น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

ดําเนินงานจากทุกงาน มีผู้อํานวยการ

กอง เป็นที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการดัง

กลาวมีหน้าที่ วางแผนและจัดวางระบบ

การบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของกองฯ ติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในและพัฒนาปรับปรุงระบบ  

กนศ 1.7-01 

รายชื่อ

คณะกรรมการ    

บรหิารความ 

เสี่ยงและควบคุม 
ภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที ่
กอ่ใหเกิดความเสี่ยงอยา่ง
น้อย  2 ดาน ตามบรบิท
ของหนวยงานจากตัวอยาง 
ตอไปนี ้

*ความเสี่ยง ดา้นทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

ในการวเิคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ส

งผล กระทบหรอืสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/

ไมบรรลุเปาหมายในการบรหิารงานนั้น 
     กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะ

จากรายงานประจํ าป การประ เมิ น

คุณภาพ และรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาเปนประเด็นพิจารณา 

กนศ 1.7-02 
-  รายงานการ 
ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด           

สิน้สดุวันที ่ 30  

กันยายน 2553 
- รายงานผลการ
ติดตามแผนการ
ประเมินผลและ 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  * ความเสีย่งดาน 
ยุทธศาสตรหรอืกลยุทธของ
หนวยงาน 
* ความเสีย่งดานนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
* ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ง
ของกระบวนการบรหิาร
หลักสูตรการบรหิาร
งานวิจยั ระบบงาน  ระบบ
ประกันคุณภาพ 
* ความเสีย่งดานบุคลากร
และความเสีย่งดาน  ธรรม
มาภิบาล  โดย    เฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสีย่งจากเหตุการณ

ภายนอก 

รวมกัน เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงจาก

จุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการวิเคราะห

แลว เปนปจจัยที่ก่อใหเกิดความเสี่ยงใน 

ดานการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้แต
วันที่ 1 ตลุาคม 
2553 ถงึวันที ่31 
มีนาคม 2554 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสีย่งที่

ไดจากการวิเคราะหใน      

ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาํดับ

ความเสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3 และได

นําระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)   

ซึ่งกําหนดสิ่งทีต่องพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมนิคุณภาพในรอบ 

ป มาพิจารณาดําเนินการ 

 

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

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่  31 
มีนาคม  2554 

 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง และดําเนนิการ

ตามแผน 

   กองฯ มีการจัดทาํแผนบรหิารความ

เสี่ยงทีม่ีระดับความเสี่ยงสงูตามแบบ 

ปย.3   
 

กนศ.1.7-04 
รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ 

การปรับปรุงการ 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 

ตั้งแต วันที่ 1 

ตลุาคม 2553         

ถงึวันที่ 31 
มีนาคม  2554 

 5 

 

มีการติดตามและประเมนิ 

ผลการดําเนนิงานตามแผน 

และรายงานตอมหาวิทยาลยั 

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 

1 คร้ัง 

กองฯ  มีการตดิตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงาน

ผลการดําเนินงานประจาํปตอมหาวิทยาลยั 

ตามรอบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

กนศ.1.7-05 

รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 
ตั้งแต่วันที ่1 

ตุลาคม 2553 

ถงึวันที่ 31 

มีนาคม  2554 

 6 มีการนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจากผู

บรหิารไปใชในการปรับแผน

หรอืวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

    ที่ผานมากองกจิการนักศึกษา ไดม ี

การนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะ

จากผูบรหิารระดับมหาวิทยาลัยไปใชใน

การปรับแผนหรอืวิเคราะหความเสีย่งใน

รอบปถัดไปเนื่องจากถูกมอบหมายให้

รับผดิชอบความเสี่ยงในระดับ

มหาวิทยาลยั 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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