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ส่วนที่ 2 
 

รายละเอยีดของการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ี 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

 
ระบบและกลไก 

คณะบริหารธุรกิจยดึหลกัปรัชญาของมหาวทิยาลยั คือ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”และได้
ก าหนด ปณิธาน วสิัยทศัน์  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องคณะวชิาฯไวเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัปรัชญา  ปณิธาน   วสิยัทศัน์ วตัถุประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั ตลอดจนครอบคลุมพนัธกิจทั้ง 4 ดา้นของสถาบนัอุดมศึกษา และตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพฒันาบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม   อีกทั้งยงัไดเ้ผยแพร่ใหบุ้คลากรในคณะวชิาฯ ไดรั้บ
ทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยไดมี้การก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับ
วตัถุประสงคข์องคณะ และมอบหมายใหผู้ช่้วยคณบดีและหวัหนา้ภาควชิารับผดิชอบ อีกทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง   โดยมีส านกัแผนงานและวจิยัสถาบนัท าหนา้ท่ี
รวบรวมแผนงาน/โครงการดงักล่าว เพื่อน าเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
 

การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ในการประเมิน ผลประเมิน

ตนเอง 
1 2 3 4 5 

กระบวนการพฒันาแผน มีการ
ด าเนินงาน    

1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน    
2 - 3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน    
4 - 5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน    
6 - 7 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 8 ขอ้ 

5 

ผลการประเมนิองค์ประกอบที ่1  (5/1) 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 
กระบวนการพฒันาแผน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และไดรั้บความ
เห็นชอบจากมหาวทิยาลยั โดยเป็นแผน
ท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานของ
คณะ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของ
มหาวทิยาลยั 

คณะบริหารธุรกิจ มีการจดัท า
แผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยั โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 
โดยทั้งน้ีมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายจาก
การประชุมคณะกรรมการ
คณะและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแผน 
และไดรั้บความเห็นชอบจาก
มหาวทิยาลยั โดยเป็นแผนท่ี
เช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือ
ปณิธานของคณะ ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของคณะ
และมหาวทิยาลยั (ตามเอกสาร
หมายเลข 1) 

เอกสารหมายเลข 1.1 
รายงานการประชุมการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายในดา้นต่างๆ
ตลอดจนแผนกลยทุธ์ ตาม
พนัธกิจของคณะ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัคณะ

ไปสู่หน่วยงานภายใน 
มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ระดบัคณะไปสู่ภาควชิาต่างๆ 
ในคณะ โดยผา่นช่องทางการ
ส่ือสารภายในองคก์าร ทั้ง 
บอร์ดหนา้คณะ เวบไซตค์ณะ
บริหารธุรกิจและการประชุม
คณะและภาควชิา (ตามเอกสาร
หมายเลข 2) 

เอกสารหมายเลข 1.2 
เอกสารเผยแพร่แผนกล
ยทุธ์ของคณะ ผา่น
ช่องทางต่างๆ 

3 
 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 

คือ ดา้นการเรียนการสอน  การวจิยั การ
บริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 
 

มีกระบวนการแปลง          
แผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติั
การประจ าปีครบ 7 พนัธกิจ 
คือ ดา้นการเรียนการสอน  
การพฒันานกัศึกษา การพฒันา
บุคลากร การวจิยัและ
นวตักรรม บริการวชิาการแก่
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม และการบริหาร
และการจดัการโดยผา่นการ
จดัท าแผนงานและโครงการ
ของคณะและภาควชิา(ตาม
เอกสารหมายเลข 3) 

เอกสารหมายเลข 1.3 
แผนกลยทุธ์คณะ
บริหารธุรกิจ ปี 2555  
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
4 
 

มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติั
การประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

คณะบริหารธุรกิจ มีการก าหนด
ตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัและมี
การก าหนดตวับ่งช้ีของ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
(แผนงานและโครงการ)และค่า
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อ
วดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปีดว้ย 
(ตามเอกสารหมายเลข 4) 

เอกสารหมายเลข 1.4 
เอกสารท่ีแสดงตวับ่งช้ีของ
แผนปฏิบติัการประจ าปี
(แผนงานและโครงการ)  

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีครบ 7 พนัธกิจ 
 

คณะบริหารธุรกิจมีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีครบ 7  พนัธกิจ โดย
ผา่นการด าเนินงานของโครงการ
ต่างในระดบัคณะวชิาและ
ภาควชิา(ตามเอกสารหมายเลข 
5) 

เอกสารหมายเลข 1.5 
เอกสารการอนุมติัใหด้ าเนิน
โครงการและหลกัฐาน
แสดงการด าเนินโครงการ 

6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
 

มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 2555 (ตามเอกสาร
หมายเลข 6) 
 
 

เอกสารหมายเลข 1.6 
รายงานผลด าเนินงาน
ภายใตแ้ผนกลยทุธ์ คณะ
บริหารธุรกิจ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
7 คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

คณะบริหารธุรกิจมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อ
พิจารณา 

-เอกสารหมายเลข 1.7 
รายงานผลด าเนินงาน
ภายใตแ้ผนกลยทุธ์ คณะ
บริหารธุรกิจ 

8 คณะบริหารธุรกิจมีการน าผลการ
พิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ของสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

คณะบริหารธุรกิจมีการน า
ผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะของ
สถาบนัไปปรับปรุงแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

- 

เอกสารหมายเลข 1.8 
- 

ดังน้ัน คณะบริหารธุรกจิมีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ  คือ ข้อที ่1 – ข้อที ่7 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ       

2-3  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  4-5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 6-7 ขอ้ 
มีการด าเนินการ

ครบ 8 ขอ้ 
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จุดแข็ง / จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางแก้ไข/ พฒันา 
 

จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข / พฒันา 

1.มีการวางแผนกลยทุธ์ของคณะ
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยเนน้
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณาจารยใ์นคณะ 

ไม่มี ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


