
องคประกอบที ่  7     การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่    7.1      :     ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  และผูบริหารทุกระดับของศูนยฯ 
ชนิดของตัวบงชี้  :      กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 
 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน  และผูมีสวนได
สวนเสีย 

7. คณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ประเมินผลการบริหารงานของศูนยฯ และผูบริหาร   นําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1   ขอ 
มีการดําเนินการ 
2   หรือ   3   ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6   ขอ 

มีการดําเนินการ 
7   ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. จํานวน  7   ขอ  ดังนี ้

 

1. คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ไดทําหนาท่ีตามขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย      
(ศห .7.1 -1.1) โดยไดปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย มีการแบงขอบเขตภารงาน และความ



รับผิดชอบของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจน  (ศห. 7.1-1.2)  ไดจัดทํากรอบการประเมินผูบริหาร และการ
ประเมินภาวะผูนําโดยใชวิธีในการประเมินแบบสมรรถนะ (ศห. 7.1-1.3)   

2. คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และผูบริหาร  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศนของ
องคกร  มีการวางแผนกลยุทธท้ังใน  ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยผูบริหารไดดําเนินการ
พัฒนากลยุทธอยางตอเนื่อง และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธศูนยหัวหิน  ป 2552 - 2556      
(ศห. 7.1-2.2) เพ่ือนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (ศห.7.1-2.3) 
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในทุกป  (ศห. 7.1-2.4)  และมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัต ิ มี
กระบวนการถายทอดตัวช้ีวัดตั้งแตองคกรถึงระดับบุคคล (ศห. 7.1-2.5)     

3. ผูบริหารมีการกําหนดกรอบในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรในศูนย   
ไวอยางชัดเจน ในการดําเนินโครงการ  กิจกรรมและงานตางๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจะตองมีการประเมินผล  
การดําเนินงานทุกครั้งเม่ือแลวเสร็จโครงการ  โดยจะมีการประเมินติดตามผลรวมกันของบุคลากรในการ
ประชุมของบุคลากรในทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลในระดับนโยบาย และกลยุทธ โดยมีการจัด
ประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (ศห. 7.1-3.1)  และไดนําผลการประเมินเขาท่ี
ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน พฤษภาคม 2554  (ศห. 7.1-3.2)   นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ  จากท่ีประชุมไปปรับปรุงการดําเนินงานโดยคณะกรรมการฯ 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  เปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอ 
แนะในการปรับปรุงงานในการประชุมของบุคลากรประจําสัปดาหทุกครั้ง   มีการกระจายอํานาจในการ
บริหารและส่ังการ ใหกับรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ เพ่ือความคลองตัวในการ บริหาร 
และจัดการองคกร  (ศห. 7.1-4.1)   มีการสงเสริมกิจกรรม   เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการกระบวนการสรางคุณคาของบุคลากรในองคกร ( ศห. 7.1-4.2)   ใชคําส่ังแตงตั้ง    
ศูนยหัวหิน 
 5.  ผูบริหาร  มีการถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของศูนยฯ  อยางเต็มตามศักยภาพ โดยเนนกระบวนการสรางคุณคาใหกับบุคลากรใน
องคกร  มีกรอบแนวทางและแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน  มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและ
แผนในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (ศห. 7.1-4.1)   มีการจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาความรู    
ของบุคลากรใหสอดคลองกับการวางยุทธศาสตรของศูนยฯ (ศห. 7.1-4.2)  มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู
ของบุคลากรในองคกรอยางอยางเนื่อง    
                   



  6.  ผูบริหารของศูนยฯ  ไดปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตการจัดทําแผน  นําแผน ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
การติดตามประเมินผล งานและกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนยฯ  นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหบุคลากรไดประเมิน                   
การดําเนินงาน และธรรมาภิบาลของของผูบริหาร โดยกําหนดไวปละ 1 ครั้ง  (ศห. 7.1-6.1)  และนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุงในการบริหารจัดการของศูนยฯ   
                     7.  คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ไดประเมินผลการบริหารงานของศูนยฯ และผูบรหิาร
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. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
7.1 ระดับ 6 4 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

7.1 ระดับ - 4   ขอ 
(  3  คะแนน) 

6    ขอ 
 (  4  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

ศห. 7.1-1.1      ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศห. 7.1-1.2      โครงสรางองคกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.1-1.3      กรอบการประเมินผูบริหาร และการประเมินธรรมาภิบาลผูบริหารฯ 
ศห. 7.1-2.1       แผนบริหารการเปล่ียนแปลง 
ศห. 7.1-2.2       แผนกลยุทธศูนยหัวหิน  ป  2552-2556 
ศห. 7.1-2.3       แผนท่ียุทธศาสตร 
ศห. 7.1-2.4       แผนปฏิบัติการ  ประจําป   2553  
ศห. 7.1-2.5       เอกสารการถายทอดตัวช้ีวัดจากบุคลากรสูบุคคล 
ศห. 7.1-2.6       รายงานผลการดําเนินงาน 10 ป  ศูนยหัวหิน 



ศห. 7.1-3.1      รายงานการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
ศห. 7.1-3.2      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2554 
ศห. 7.1-3.3      รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน  
ศห. 7.1-3.4      แผนกลยุทธศูนยหัวหิน   ป  2552 - 2556 
ศห. 7.1-3.5      รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2554 
ศห. 7.1-4.1     โครงสรางองคกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.1-4.2      โครงการกระบวนการสรางคุณคาของบุคลากรในองคกร 
ศห. 7.1-5.1       แผนพัฒนาบุคลากร 
ศห. 7.1-5.2       แผนการจัดการความรูป   2553 
ศห. 7.1-6.1       รายงานผลประเมินการดําเนินงาน และธรรมาภิบาลของของผูบริหารศูนยฯ 
ศห. 7.1-7.1       ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  เรื่องการประเมินผลการบริหารงานของศูนย ฯ 
ศห. 7.1-7.2       รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ (TQA ) 
ศห. 7.1-7.3       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554 

 
เสริมจุดแข็ง 
 

 ผูบริหารศูนยหัวหิน  มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   มีการจัดทําโครงสรางงานท่ีชัดเจน     
มีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดรวมกันรับผิดชอบ  ตามตัวช้ีวัด และใหบุคลการบริหารงานและประเมิน 
ผลการทํางานรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที ่   7.2     :    การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน    :  
 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ ดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง(tacit knowledge) 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด 

4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ  ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา  เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ี
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการดําเนินการ 

1   ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 

3   ขอ 
มีการดําเนินการ 

4   ขอ 
มีการดําเนินการ 

5   ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน  7  ขอ   ดังนี ้
 

1. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูของศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
(ศห. 7.2 -1.1) และมีการดําเนินการตามระบบท่ีวางไว มีการแตงคณะกรรมการ KM. ของศูนยหัวหิน มีการ
จัดทําแผนการจัดการความรูท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรอยางตอเนื่องทุกป  มีการประชุมฯ  เพ่ือจัดทําแผนการ
จัดการความรู  (ศห. 7.2 -1.2) โดยในการประชุมมีการระดมความคิดเห็น เพ่ือกําหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู  ท่ีมีความครอบคลุมท้ังทางดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  ซ่ึงในปการศึกษา 2553 ท่ีประชุม
ไดพิจารณาเลือกประเด็นความรูท่ีจะนํามาจัดการความรูของศูนยหัวหิน  อยู   2   เรื่อง คือ โครงการ                   



“ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  คณาจารย และเจาหนาท่ีของศูนยหัวหิน ” และโครงการ    
“ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ”      
และไดนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (ศห. 7.2 -1.3) 

2.  ศูนยหัวหิน  ไดจัดทําแผนการจัดการความรู  ป  2553 และไดกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย        
ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูดาน
อุตสาหกรรมดานการบริการ  โดยกลุมเปาหมายท่ีกําหนดคือบุคลากรของศูนยหัวหิน โดยไดกําหนดราย 
ละเอียดแผนงานโครงการไวในแผนการจัดการความรูของศูนยฯ  ป  2553 (ศห. 7.2-2.1) 

3.  ในการการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูแสวงหาความรูท่ีฝงอยูในคน (TK) ทางคณะทํางาน   
ไดจัดใหมีแลกเปล่ียนเรียนรู   ศึกษาดูงาน  ประชุมใหความรู การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาความรูท่ี
เกี่ยวของ  เชนการแลกเปล่ียนเรียนรูในการประชุมประจําเดือนของศูนย ฯ  การจัดสัมมนาสุนทรียภาพ     
ทางศิลปะ  และการจัดสัมมนาการบริหารจัดการสําหรับนักศึกษาวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       
(ศห. 7.2 -3.1) 

4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูในดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ท้ังท่ีมีอยู    
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูในชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) จนไดแนวปฏิบัติท่ีดี  ดานการพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนแหลง
เรียนรู (ศห. 7.2 -4.1)  และไดถายทอดแนวทางปฏิบัติท่ีดี และแลกเปล่ียนเรียนรูใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง  
ในและนอกมหาวิทยาลัยฯ  (ศห. 7.2 -4.2) 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา  2553   มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของศูนยฯ   และนําความรูท่ีไดจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติจริง  นําความรูมาปรับปรุง  และ
พัฒนางานดานอุตสาหกรรมการบริการอยางตอเนื่อง ( ศห. 7.2 -5.1 ) มีการติดตามวัดผลและนําผลมา      
ปรับใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู  ป   2554  (ศห. 7.2 -5.2) 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ  สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
7.2 ระดับ 5 5 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

7.2 ระดับ - 3   ขอ 
(  3  คะแนน) 

5   ขอ 
(  5  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 7.2 -1.1    ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.2 -1.2    แผนการจัดการความรู  ป 2553 
ศห. 7.2 -1.3    รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ  เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู 
ศห. 7.2 -2.1    แผนการจัดการความรู   ป 2553 
ศห. 7.2 -3.1    รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู  ป 2553 
ศห. 7.2 -4.1    แนวปฏิบัติท่ีดี ดานการพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนท่ีเรียนรู 
ศห. 7.2 -4.2    รายงานสรุปการถายทอดแนวทางปฏิบัติท่ีดี และแลกเปล่ียนเรียนรูใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง   

ในและนอกมหาวิทยาลัย 
ศห. 7.2 -5.1    รายงานการนําความรูท่ีไดจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติจริง นําความรูมาปรับปรุง และ 

 พัฒนางาน 
ศห. 7.2 -5.2    แผนการจัดการความรู   ป  2554 

 
 

เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  มีการดําเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องในสาขาท่ีเปนอัตลักษณของศูนยฯ 
  
แนวทางการพัฒนา  
  

    ควรมีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ           
มาขยายขอบเขตและเผยแพรเพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหกับกลุมผูประกอบการ  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่    7.4       :      ระบบบริหารความเส่ียง 

ชนิดของตัวบงชี้   :     กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : 
 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและ 
 ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันฯ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย  3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 
- ความเส่ียงดานการเงิน  
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ  
- ความเส่ียงดานนโยบาย การกํากับสถาบันอุดมศึกษา  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ  2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง  และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร-

ศูนยฯ  เพ่ือพิจารณา อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
6. มีการนําผลประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ไปใชในการปรับแผน 

หรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการดําเนินการ 

1   ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6   ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

 ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน  6   ขอ   ดังนี ้
 

 1.  ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน  (ศห. 7.4 -1.1)   และไดดําเนินการ
ตามระบบท่ีตั้งไว มีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะทํางาน (ศห. 7.4 -1.2)   และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
รวมท้ังกรอบภาระงานท่ีตองดําเนินงาน  



 2.   คณะกรรมการไดประชุมจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของศูนยหัวหิน และไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุม (ศห. 7.4 -2.1)  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเส่ียงในทุกระดับ ตั้งแตระดับนโยบาย  ระดับกลยุทธ ระดับปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของความเส่ียง  (ศห. 7.4-2.1) 
 3.  ในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของศูนยหัวหิน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง และไดถูกกําหนดไวในแผนบริหารความเส่ียงของศูนยฯ  (ศห. 7.4 -3.1) 
 4.  ศูนยหัวหิน   มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและมีการถายทอดแผน         
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) และนําผลการประเมินเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554  (ศห. 7.4 -5.2) 
 6.  ศูนยหัวหิน  นําผลท่ีไดจากการประเมิน และขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ  ไปใชในการปรับปรุงแผนและการวิเคราะหความเส่ียง  ในการประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงในป  2554   ตอไป (ศห. 7.4.-6.1 , ศห. 7.4-6.2) 
  

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
7.4 ขอ 6 5 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

7.4 ขอ - 5   ขอ 
(   4  คะแนน ) 

6   ขอ 
(  5   คะแนน ) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

 
 
 
 
 
 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 7.4 -1.1 ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.4 -1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของศูนยหัวหิน 
ศห. 7.4 -2.1 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของศูนยหัวหิน 
ศห. 7.4 -2.2 คูมือบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.4 -3.1 แผนบริหารความเส่ียง ป 2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 7.4 -4.1 รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม  2553 
ศห. 7.4 -4.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  ป 2553 
ศห. 7.4 -5.1 รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผน  
ศห. 7.4 -5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2554  
ศห. 7.4 -6.1      รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  ป  2553       
ศห. 7.4 -6.2      แผนบริหารความเส่ียง ป   2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 

 
เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงอยางครบถวน  และมีการติดตาม ประเมินการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงฯ 
 


