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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจดัการ 

ระบบและกลไก 
คณะบริหารธุรกิจ    มีโครงสร้างในการบริหารตามล าดับขั้นคือระดับคณะวิชาและภาควิชา เรียง

ตามล าดบั โดยคณบดีฯเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายร่วมกบัคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะในการบริหารและก ากบัดูแลการบริหารงานของคณะวิชาฯโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่งจะถูกก าหนดข้ึนมาจาก 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ระดบัมหาวิทยาลยั(รองอธิการบดีหรือตวัแทน) ส่วนท่ี 2 ระดบัคณะวิชา (คณบดี ผูช่้วยคณบดีและ
หัวหน้าภาควิชา)และส่วนท่ี3ระดับคณาจารย์ในคณะ อนัถือได้ว่าเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจยงัยึดหลกัการด าเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจดัการ ตั้งแต่การวางแผน การจดัองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การน าและการสั่งการ และการ
ควบคุม  ทั้งน้ีคณะไดแ้บ่งงานดา้นต่าง ๆ ตามพนัธกิจหลกั คืองานดา้นการวางแผนและการประกนัคุณภาพ งาน
ด้านการเรียนการสอนและวิชาการ งานด้านการพัฒนานักศึกษา งานด้านการวิจัยและงานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และการตลาด โดยมอบหมายใหผู้ช่้วยคณบดีและผูป้ระสานงานในแต่ละดา้นเป็นผูรั้บผดิชอบ  
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ในการประเมิน ผลประเมิน

ตนเอง 1 2 3 4 5 
7.1) ภาวะผูน้ าของคณะ/
หน่วยงานและผูบ้ริหารทุกระดบั 

มีการ
ด าเนินงาน 
 1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 2-3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 4-5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 6 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 7 ขอ้ 

5 
(7 ขอ้) 

7.2) การพฒันาคณะ/หน่วยงานสู่
การเป็นองคก์รเรียนรู้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 2 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 4 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 5 ขอ้ 

5 
(5 ขอ้) 

7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตดัสินใจ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 2 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 4 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 5 ขอ้ 

4 
(4 ขอ้) 

7.4) ระบบบริหารความเส่ียง มีการ
ด าเนินงาน 
 1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 2 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 3-4 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 6 ขอ้ 

5 
(6 ขอ้) 

ผลการประเมินองค์ประกอบที ่7  15/4 3.75 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1 
ภาวะผู้น าของคณะ/หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 กรรมการคณะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนดครบ ถว้นและมีการ
ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ล่วงหนา้ 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
ซ่ึงเทียบไดก้บัสภาสถาบนั มี
บทบาท หนา้ท่ีส าคญัในการ
ก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์
และนโยบายของคณะ 
นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลเชิงนโยบาย เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการประจ าคณะมี
บทบาท หนา้ท่ี และมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินตนเอง  
 

เอกสารหมายเลข 7.1  
เอกสารแสดงบทบาท
และภาระหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
 
เอกสารหมายเลข 7.2 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน
ตนเองของ
กรรมการบริหารคณะ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
2 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและ
พฒันาคณะ 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ มีคณบดี 
ผูช่้วยช่วยคณบดีและ
หวัหนา้ภาควชิา เป็น
กรรมการบริหารคณะโดย
ต าแหน่ง โดยผูบ้ริหารคณะ 
ตอ้งประชุมร่วมกนัในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ในดา้นต่างๆตลอดจนแผน
กลยทุธ์ ตามพนัธกิจของ
คณะ  
และถ่ายทอดวสิัยทศัน์ พนัธ
กิจ วตัถุประสงค ์ของคณะ
ไปยงัคณาจารยใ์นคณะ โดย
ผา่นทางช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ อาทิ บอร์ดแจง้
ข่าวสารของคณะ ซ่ึงถือเป็น
การน าขอ้มูลสารสนเทศมา
ใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังานและพฒันาคณะ  
 

เอกสารหมายเลข 7.3 
รายงานการประชุมการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธ
กิจ วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายในดา้นต่างๆ
ตลอดจนแผนกลยทุธ์ 
ตามพนัธกิจของคณะ 
 
 
เอกสารหมายเลข 7.4 
เอกสารแสดงวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ วตัถุประสงค์
ของคณะ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
3 ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงั
บุคลากรในคณะ 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ มีคณบดี 
ผูช่้วยช่วยคณบดีและหวัหนา้
ภาควชิา เป็น
กรรมการบริหารคณะโดย
ต าแหน่ง โดยผูบ้ริหารคณะมี
หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลกัของคณะทุกเดือน 
ตลอดปีการศึกษา นอกจากน้ี
ยงัมีการติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเป็นประจ า 
 

เอกสารหมายเลข 7.5 
รายงานการประชุม
ประจ าเดือนของ
กรรมการบริหารคณะ 

4 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในคณะมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้ านาจ
ในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 
 

ผูบ้ริหารของคณะ ไดแ้ก่
คณบดี ผูช่้วยคณบดีและ
หวัหนา้ภาควชิา สนบัสนุน
ใหบุ้คลากรของคณะมีส่วน
ร่วมในการเสนอความเห็น
และร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่
ในรูปแบบของการประชุม
หารือ เช่น การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
และการประชุมภาควชิา
ประจ าเดือนฯลฯ 
 

เอกสารหมายเลข 7.5 
รายงานการประชุม
ประจ าเดือนของ
กรรมการบริหารคณะ 
 
เอกสารหมายเลข 7.6 
รายงานการประชุม
ประจ าเดือนของ
ภาควชิา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
5 ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม

พฒันาผูร่้วมงาน เพื่อใหส้ามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงคข์องคณะเตม็ตาม
ศกัยภาพ 
 

ผู ้บ ริหารของคณะ  ได้แ ก่
คณบดี  ผู ้ ช่ ว ยคณบ ดีและ
หัวหน้าภาควิชา ได้ถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนา
คณาจารย์ในคณะในฐานะ
ผูร่้วมงาน โดยผ่านเวบไซต ์
Gotoknow.org and O-
learning และผ่านระบบการ
เป็นอาจารย์พี่ เ ล้ียงส าหรับ
อาจารย์ใหม่และการอบรม
ความรู้ท่ีจ  าเป็นให้กบัอาจารย์
ใหม่ด้วย  เพื่ อให้สามารถ
ท างานบรรลุว ัตถุประสงค์
ของคณะเตม็ตามศกัยภาพ 
 

เอกสารหมายเลข 7.7 
เอกสารเวบไซต ์
Gotoknow.org and 
Olearning.siam.edu 
 
เอกสารหมายเลข 7.8 
ระเบียบคณะวา่ดว้ย
ระบบการเป็นอาจารยพ์ี่
เล้ียง 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
6 ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิ

บาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
 

ผูบ้ริหารคณะมีการบริหารงาน
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ดงัน้ี 
1. หลกัประสิทธิผล : มีการ
ปฏิบติังานตามโครงการท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามงบประมาณท่ี
ไดรั้บ มีการติดตามประเมินผล
และพฒันาปรับปรุงโครงการ  
2. หลกัประสิทธิภาพ : มีการ
บริหารจดัการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
3. หลกัการตอบสนอง : มีการ
ใหบ้ริการท่ีสามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจของ
ผูรั้บบริการ  
4. หลกัภาระรับผดิชอบ : มีการ
แสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและผลงาน  
5. หลกัความโปร่งใส : มีการ
บริหารงานท่ีเปิดเผย ตรวจสอบ
ได ้ 
6. หลกัการมีส่วนร่วม : คณาจารย์
มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น
และพิจารณาตดัสินใจร่วมกนัใน
รูปแบบของการประชุม  
7. หลกัการกระจายอ านาจ : มีการ
บริหารงานโดยการมอบหมาย
ความรับผดิชอบใหค้ณาจารยต์าม
พนัธกิจ  
 

เอกสารหมายเลข 
7.9 
หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัดา้น
จรรยาบรรณของ
อาจารย ์
 
เอกสารหมายเลข 
7.10 
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 
2553-2555  
 
เอกสารหมายเลข 
7.11 
เอกสารตารางสอน 
ตส .1-3 ท่ีก าหนด
ภาระการสอนของ
อาจารย ์
 
เอกสารหมายเลข 
7.12 
เอกสารค าสั่งต่างๆ 
อาทิเช่น การเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
การเป็นอาจารยคุ์ม
สอบและอ่ืนๆ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 

8. หลกันิติธรรม : บริหารโดย
การยดึถือกฎ ระเบียบ กติกา 
และแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรของ
มหาวทิยาลยั ซ่ึงนอกเหนือจาก
กฎระเบียบของมหาวทิยาลยั
แลว้ คณะยงัไดมี้การวาง
กฎเกณฑ ์ระเบียบ และแนว
ปฏิบติัท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ
โดยความเห็นชอบของ
กรรมการประจ าคณะ และมี
การประกาศเผยแพร่ใหท้ราบ
ทัว่กนั อาทิ หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณ
ของอาจารย ์ฯลฯ) เป็นตน้  
9. หลกัความเสมอภาค : มีการ
บริหารงานโดยคณาจารยไ์ดรั้บ
การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั เช่น 
การเคารพในความเห็นของ
คณาจารย ์ 
10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ : มี
การบริหารงานโดยการหา
ขอ้ตกลงท่ีเกิดจากขอ้คิดเห็น
ของคณาจารย ์ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
7 คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผล

กรรมการคณะ และผูบ้ริหารของคณะน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 

คณะบริหารธุรกิจมีการ
ประเมินผลกรรมการคณะ และ
ผูบ้ริหารของคณะน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

เอกสารหมายเลข 
7.13  
 

 
 
 
 
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 ขอ้ 
มีการด าเนินการ

ครบ 7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.2 
การพฒันาคณะ/หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ
คณะอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิต
บณัฑิตและดา้นการวิจยั 
 

คณะมีการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 ท่ีผา่นมา 
โดยไดมี้ก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
ของคณะอยา่งนอ้ย
ครอบคลุมพนัธกิจดา้นการ
ผลิตบณัฑิตและดา้นการ
วจิยั 

เอกสารหมายเลข 7.14 
แผนการจดัการความรู้
ของคณะ 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้
และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั
อยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 

ในปี 2556 คณะ
บริหารธุรกิจ ไดก้ าหนด
กิจกรรมจดัการความรู้ไวใ้น
แผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปี 2556 รองรับ
ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 ดา้นๆ 
ละ 2 กิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 7.14 

เอกสารหมายเลข 7.15 
โครงการ KM 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ 

ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

ในปี2556 คณะบริหารธุรกิจมี
การแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้
ประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ดา้นการท าวจิยั
และผลิตผลงารทางวชิาการ 
ตามเอกสารแนบ 7.15 

เอกสารหมายเลข 7.16 
การแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทกัษะของผูมี้
ประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ดา้นการท า
วจิยัและผลิตผลงารทาง
วชิาการ  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี
ก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
 
 

คณะมีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 
1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 เอกสารหมายเลข 7.17 
 

5 มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้น
การปฏิบติังานจริง 
 

คณะมีการน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปี
การศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ 
ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 
 

เอกสารหมายเลข 7.18 
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เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ

ครบ 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3  

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 

Plan) 
 
 

คณะฯ มีแผนระบบ
สารสนเทศเพื่อใชใ้น
ภาระกิจการจดัการ
เรียนการสอน การ
วจิยั การบริหาร
จดัการ และการเงิน 
 

เอกสารหมายเลข 7.19 
แผนงานดา้นระบบ
สารสนเทศ 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั 
การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
 
 

คณะฯ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตดัสินใจของคณะ
วชิา แต่ไดใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศ
ส่วนกลางของ
มหาวทิยาลยั เช่น 
ระบบของส านกั
ทะเบียนฯ เวบ็ไซด์
ของส านกัประกนัฯ 
เวบ็ไซดก์ลางของ
มหาวทิยาลยั และ
เวบ็ไซดข์องคณะฯ 
เอง 
 

เอกสารหมายเลข 7.20
ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีใชเ้พื่อการบริหาร
จดัการ และการ
ประกนัคุณภาพ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศ 
 

คณะฯ ประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ โดยใช้
แบบสอบถาม วดั
ระดบัความพึงพอใจ 
5 ระดบั 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ 

4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

คณะฯ ไดน้ า
ขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้าก
แบบประเมินความ
พึงพอใจฯ มา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ 

เวบ็ไซดข์องคณะ
บริหารธุรกิจ 

5 มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 
 
 

มีการส่งขอ้มูลการ
วจิยัไปยงัส านกังาน
สภาวจิยัแห่งชาติ 
และ 
ศูนยด์ชันีอา้งอิง
วารสารไทย  

ความเช่ือมต่อเครือข่าย
กบัหน่วยงานภายนอก 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ

ครบ 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4 
ระบบบริหารความเส่ียง 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารและตวัแทนท่ี
รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของคณะร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 
 

คณะบริหารธุกิจมี
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะ
โดยมีผูบ้ริหารของ
คณะและคณาจารยซ่ึ์ง
เป็นตวัแทนของแต่
ละภาควชิาร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

เอกสารหมายเลข 
7.21 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะ 

2 มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบท
ของคณะ จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 
-ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)                    
-ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือ      กลยทุธ์ของ
คณะ                                     -ความเส่ียงดา้นการ
ปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลกัสูตร การบริหารงานวจิยั ระบบงาน 
ระบบประกนัคุณภาพ           -ความเส่ียงดา้น
บุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร   
-ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 
 

คณะบริหารธุรกิจมี
การวเิคราะห์และระบุ
ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือ
ความลม้เหลว หรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในการ
บริหารงานของคณะ
และจดัล าดบั
ความส าคญัของปัจจยั
เส่ียงโดยได้
ด าเนินการดงัน้ี                          
- วเิคราะห์และระบุ
ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผล

เอกสารหมายเลข 
7.22 
เอกสารการวเิคราะห์
และระบุปัจจยัเส่ียงท่ี 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
 กระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย หรือ
ความลม้เหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในการ
บริหารการศึกษา            
-จดัล าดบัความส าคญั
ของปัจจยัเส่ียงโดย
พิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบ
จากความเส่ียง (ตาม
เอกสารหมายเลข 20) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ในขอ้ 2 
 
 

คณะบริหารธุรกิจมี
การจดัท าตารางการ
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความ
เส่ียงและจดัล าดบั
ความเส่ียงท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์ในขอ้ 2 
(ตามเอกสาร
หมายเลข 21) 

เอกสารหมายเลข 
7.23 
ตารางการประเมิน
โอกาสและ
ผลกระทบของความ
เส่ียง 

4 มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความ
เส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 
 
 

คณะบริหารธุรกิจมี
การจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย โดย
ตอ้งก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบติัการท่ี
จะสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บับุคลากร
ในสถาบนั และ 
ด าเนินการแกไ้ข ลด 

เอกสารหมายเลข 
7.24 
แผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงของ
คณะบริหารธุรกิจ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
หรือป้ องกนัความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่ง
เป็นรูปธรรม(ตาม
เอกสารหมายเลข 22) 

5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อผูบ้ริหารสถาบนัเพื่อพิจารณา
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
 

คณะมีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
และรายงานต่อ
ผูบ้ริหารสถาบนัเพื่อ
พิจารณาอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 
 

เอกสารหมายเลข 
7.25 
 เอกสารสรุปการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นความ
เส่ียงของคณะ 
 

6 มีการน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจาก
ผูบ้ริหารสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือ
วเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
 

คณะมีการน าผลการ
ประเมินและ
ขอ้เสนอแนะจาก
ผูบ้ริหารสถาบนัไป
ใชใ้นการปรับแผน
หรือวเิคราะห์ความ
เส่ียงในรอบปีถดัไป 
 

เอกสารหมายเลข 
7.26 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ

ครบ 6 ขอ้ 
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จุดแข็ง / จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางแก้ไข/ พฒันา 
 

จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข / พฒันา 

1. การบริหารงานของคณะมี
ระบบและสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์าร 

2. ผูบ้ริหารของคณะมีภาวะ
ผูน้ าท่ีดี 

 
 
 
 
 

ยงัขาดการรวบรวมความรู้และการ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้
มาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 ด าเนินการรวบรวมความรู้และ
การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการ
ความรู้มาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 

 

 
 


