องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน และผูบริหารทุกระดับของศูนยฯ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบัน ปฏิบั ติ หน า ที่ ต ามที่ก ฎหมายกํา หนดครบถ ว นและมีก ารประเมิ น ตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีก ารนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน และผูมีสวนได
สวนเสีย
7. คณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ประเมินผลการบริหารงานของศูนยฯ และผูบริหาร นําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ไดทําหนาที่ตามขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
(ศห .7.1 -1.1) โดยไดปฏิบัติหนาที่ตามกรอบภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีการแบงขอบเขตภารงาน และความ

รับผิดชอบของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจน (ศห. 7.1-1.2) ไดจัดทํากรอบการประเมินผูบริหาร และการ
ประเมินภาวะผูนําโดยใชวิธใี นการประเมินแบบสมรรถนะ (ศห. 7.1-1.3)
2. คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และผูบริหาร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศนของ
องคกร มีการวางแผนกลยุทธทั้งใน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยผูบริหารไดดําเนินการ
พัฒนากลยุทธอยางตอเนื่อง และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธศูนยหัวหิน ป 2552 - 2556
(ศห. 7.1-2.2) เพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (ศห.7.1-2.3)
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในทุกป (ศห. 7.1-2.4) และมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ มี
กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดตั้งแตองคกรถึงระดับบุคคล (ศห. 7.1-2.5)
3. ผูบริหารมีการกําหนดกรอบในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรในศูนย
ไวอยางชัดเจน ในการดําเนินโครงการ กิจกรรมและงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจะตองมีการประเมินผล
การดําเนินงานทุกครั้งเมื่อแลวเสร็จโครงการ โดยจะมีการประเมินติดตามผลรวมกันของบุคลากรในการ
ประชุมของบุคลากรในทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลในระดับนโยบาย และกลยุทธ โดยมีการจัด
ประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (ศห. 7.1-3.1) และไดนําผลการประเมินเขาที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน พฤษภาคม 2554 (ศห. 7.1-3.2) นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ จากที่ประชุมไปปรับปรุงการดําเนินงานโดยคณะกรรมการฯ ไดมีการจัดการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธของศูนยหัวหิน (ศห. 7.1-3.3) จัดทําแผนกลยุทธของศูนยฯ เปนรูปเลมเผยแพร (ศห. 7.1-3.4)
และมีการถายทอดในการประชุมของบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554 (ศห. 7.1-3.5)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยใหอํานาจ
ในการตัดสินใจใหแกบุคลากรตามความเหมาะสม เปดโอกาสใหบคุ ลากรไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงงานในการประชุมของบุคลากรประจําสัปดาหทุกครั้ง มีการกระจายอํานาจในการ
บริหารและสั่งการ ใหกับรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ เพื่อความคลองตัวในการ บริหาร
และจัดการองคกร (ศห. 7.1-4.1) มีการสงเสริมกิจกรรม เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการกระบวนการสรางคุณคาของบุคลากรในองคกร ( ศห. 7.1-4.2) ใชคําสั่งแตงตั้ง
ศูนยหัวหิน
5. ผูบริหาร มีการถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของศูนยฯ อยางเต็มตามศักยภาพ โดยเนนกระบวนการสรางคุณคาใหกับบุคลากรใน
องคกร มีกรอบแนวทางและแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและ
แผนในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ศห. 7.1-4.1) มีการจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความรู
ของบุคลากรใหสอดคลองกับการวางยุทธศาสตรของศูนยฯ (ศห. 7.1-4.2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากรในองคกรอยางอยางเนื่อง

6. ผูบริหารของศูนยฯ ไดปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตการจัดทําแผน นําแผน ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผล งานและกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยฯ นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหบุคลากรไดประเมิน
การดําเนินงาน และธรรมาภิบาลของของผูบริหาร โดยกําหนดไวปละ 1 ครั้ง (ศห. 7.1-6.1) และนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุงในการบริหารจัดการของศูนยฯ
7. คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ไดประเมินผลการบริหารงานของศูนยฯ และผูบริหาร
ของศูนยฯ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ (ศห. 7.1-7.1) และการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
(TQA ) (ศห.7.1-7.2) และนําผลการประเมินเสนอในการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ใน
เดือน พฤษภาคม 2554 (ศห. 7.1-7.3) และผูบริหารฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตอไป
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
7.1

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน
6

ระดับคะแนน
4

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ป ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 การศึกษา 2553 ปการศึกษา 2553
7.1
ระดับ
4 ขอ
6 ขอ
( 3 คะแนน)
( 4 คะแนน)
รายการหลักฐาน
ศห. 7.1-1.1
ศห. 7.1-1.2
ศห. 7.1-1.3
ศห. 7.1-2.1
ศห. 7.1-2.2
ศห. 7.1-2.3
ศห. 7.1-2.4
ศห. 7.1-2.5
ศห. 7.1-2.6

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
กรอบการประเมินผูบริหาร และการประเมินธรรมาภิบาลผูบริหารฯ
แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
แผนกลยุทธศูนยหัวหิน ป 2552-2556
แผนที่ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2553
เอกสารการถายทอดตัวชี้วัดจากบุคลากรสูบุคคล
รายงานผลการดําเนินงาน 10 ป ศูนยหัวหิน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ศห. 7.1-3.1
ศห. 7.1-3.2
ศห. 7.1-3.3
ศห. 7.1-3.4
ศห. 7.1-3.5
ศห. 7.1-4.1
ศห. 7.1-4.2
ศห. 7.1-5.1
ศห. 7.1-5.2
ศห. 7.1-6.1
ศห. 7.1-7.1
ศห. 7.1-7.2
ศห. 7.1-7.3

รายงานการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554
รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน
แผนกลยุทธศูนยหัวหิน ป 2552 - 2556
รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554
โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
โครงการกระบวนการสรางคุณคาของบุคลากรในองคกร
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดการความรูป 2553
รายงานผลประเมินการดําเนินงาน และธรรมาภิบาลของของผูบริหารศูนยฯ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการประเมินผลการบริหารงานของศูนย ฯ
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ (TQA )
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554

เสริมจุดแข็ง
ผูบริหารศูนยหัวหิน มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําโครงสรางงานที่ชัดเจน
มีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดรวมกันรับผิดชอบ ตามตัวชี้วัด และใหบุคลการบริหารงานและประเมิน
ผลการทํางานรวมกัน

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ ดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง(tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
4. มีก ารรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูใ นตัว บุค คลและแหลง
เรียนรูอื่น ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูข องศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน
(ศห. 7.2 -1.1) และมีการดําเนินการตามระบบที่วางไว มีการแตงคณะกรรมการ KM. ของศูนยหัวหิน มีการ
จัดทําแผนการจัดการความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางตอเนื่องทุกป มีการประชุมฯ เพื่อจัดทําแผนการ
จัดการความรู (ศห. 7.2 -1.2) โดยในการประชุมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู ที่มีความครอบคลุมทั้งทางดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย ซึ่งในปการศึกษา2553 ที่ประชุม
ไดพิจารณาเลือกประเด็นความรูที่จะนํามาจัดการความรูข องศูนยหัวหิน อยู 2 เรื่อง คือ โครงการ

“ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของศูนยหัวหิน ” และโครงการ
“ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ”
และไดนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (ศห. 7.2 -1.3)
2. ศูนยหัวหิน ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 และไดกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูดาน
อุตสาหกรรมดานการบริการ โดยกลุมเปาหมายทีก่ ําหนดคือบุคลากรของศูนยหัวหิน โดยไดกําหนดราย
ละเอียดแผนงานโครงการไวในแผนการจัดการความรูของศูนยฯ ป 2553 (ศห. 7.2-2.1)
3. ในการการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูแ สวงหาความรูที่ฝงอยูในคน (TK) ทางคณะทํางาน
ไดจัดใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน ประชุมใหความรู การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความรูที่
เกี่ยวของ เชนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจําเดือนของศูนย ฯ การจัดสัมมนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ และการจัดสัมมนาการบริหารจัดการสําหรับนักศึกษาวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
(ศห. 7.2 -3.1)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูใ นดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูในชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) จนไดแนวปฏิบัติที่ดี ดานการพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนแหลง
เรียนรู (ศห. 7.2 -4.1) และไดถายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัยฯ (ศห. 7.2 -4.2)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2553 มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของศูนยฯ และนําความรูที่ไดจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติจริง นําความรูมาปรับปรุง และ
พัฒนางานดานอุตสาหกรรมการบริการอยางตอเนื่อง ( ศห. 7.2 -5.1 ) มีการติดตามวัดผลและนําผลมา
ปรับใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2554 (ศห. 7.2 -5.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
7.2

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน
5

ระดับคะแนน
5

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้
7.2

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
ระดับ
-

เปาหมาย ป
การศึกษา 2553
3 ขอ
( 3 คะแนน)

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553
5 ขอ
( 5 คะแนน)

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 7.2 -1.1
ศห. 7.2 -1.2
ศห. 7.2 -1.3
ศห. 7.2 -2.1
ศห. 7.2 -3.1
ศห. 7.2 -4.1
ศห. 7.2 -4.2

ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
แผนการจัดการความรู ป 2553
รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู ป 2553
รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู ป 2553
แนวปฏิบัติที่ดี ดานการพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนที่เรียนรู
รายงานสรุปการถายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย
ศห. 7.2 -5.1 รายงานการนําความรูที่ไดจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติจริง นําความรูมาปรับปรุง และ
พัฒนางาน
ศห. 7.2 -5.2 แผนการจัดการความรู ป 2554
เสริมจุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีการดําเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องในสาขาที่เปนอัตลักษณของศูนยฯ
แนวทางการพัฒนา
ควรมีก ารนําความรูที่ไดจ ากการจัด การความรู ใ นดา นอุ ต สาหกรรมทองเที่ยวและการบริก าร
มาขยายขอบเขตและเผยแพรเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับกลุมผูประกอบการ ตอไป

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันฯ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- ความเสี่ยงดานการเงิน
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย การกํากับสถาบันอุดมศึกษา
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อพิจารณา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน 6 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน (ศห. 7.4 -1.1) และไดดําเนินการ
ตามระบบที่ตั้งไว มีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะทํางาน (ศห. 7.4 -1.2) และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
รวมทั้งกรอบภาระงานที่ตองดําเนินงาน

2. คณะกรรมการไดประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหินและไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุม (ศห. 7.4 -2.1) มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงในทุกระดับ ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับกลยุทธ ระดับปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง (ศห. 7.4-2.1)
3. ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหิน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง และไดถูกกําหนดไวในแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยฯ (ศห. 7.4 -3.1)
4. ศูนยหัวหิน มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการถายทอดแผน
นําแผนไปสูการปฏิบัติ ในการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2553 (ศห. 7.4 -4.1)
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน ( ศห. 7.4 -4.2)
5. ศูนยหัวหิน ไดจัดทําระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน พรอมจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผล (ศห. 7.4-5.1) และนําผลการประเมินเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554 (ศห. 7.4 -5.2)
6. ศูนยหัวหิน นําผลที่ไดจากการประเมิน และขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ ไปใชในการปรับปรุงแผนและการวิเคราะหความเสี่ยง ในการประชุมเพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในป 2554 ตอไป (ศห. 7.4.-6.1 , ศห. 7.4-6.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
7.4

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินงาน
6

ระดับคะแนน
5

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้
7.4

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
ขอ
-

เปาหมาย ป ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
การศึกษา 2553 ปการศึกษา 2553 เปาหมาย
5 ขอ
6 ขอ
บรรลุ
( 4 คะแนน ) ( 5 คะแนน ) เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 7.4 -1.1
ศห. 7.4 -1.2
ศห. 7.4 -2.1
ศห. 7.4 -2.2
ศห. 7.4 -3.1
ศห. 7.4 -4.1
ศห. 7.4 -4.2
ศห. 7.4 -5.1
ศห. 7.4 -5.2
ศห. 7.4 -6.1
ศห. 7.4 -6.2

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหิน
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหิน
คูมือบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2553
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ป 2553
รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2554
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป 2553
แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน

เสริมจุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงอยางครบถวน และมีการติดตาม ประเมินการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ

