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การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุน
การวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ และสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน           
ตามพันธกิจ และเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรือจุดเน้นในการจัดตั้งหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน โดย
ประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2553 และ 
พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ซึ่งได้บูรณาเกณฑ์การประกัน
คุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนให้หน่วยงานเล็งเห็นความ
เชื่อมโยง การด าเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยตัว
บ่งชี้ทั้งหมด มีความครบถ้วนกระบวนการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ สื่อสารความเข้าใจแก่ 
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ เข้าใจ 
และจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ 
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บทที่ 1 
สวนนํา 

 
ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอมาไดแบงสวนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 

8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และไดประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานัก

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อ

ภาษาอังกฤษวา Office of Digital for Education  

ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผู อํานวยการ สํานักดิจิทัลเพื ่อการศึกษา อาศัยตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงานใน
สํานักงานผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางย่ังยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 
3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถิ่น 
4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเช่ือมโยงองคความรูกับบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกองคกรเพ่ือสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
 

วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู 

3. เพ่ือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสรางเครือขาย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ 

1 



 
 

โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี            

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารสํานัก 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

  

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยบุญวัฒน อัตชู 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ดร.ภราดร สุรียพงษ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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คณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 

          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ 

ผูอํานวยการ 

อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ 

รองผูอํานวยการ 

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ 

รองผูอํานวยการ 

นายมารุต เปยมเกตุ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นายธีระพงษ ใจคํามา 

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 
 

                                           
  

 

                                   
 

 

                                        
 

 

หนวยบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

นายวิทูร อุนแสน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายอานนท มะโนเมือง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกุลชาติ ปญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายชลิต โปธา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

นางพรพิมล แกวฟุงรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวรุงทิวา กิติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกฤษณ ขาวศรี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายณัฐพงษ วงศจันทรตา
นักวิชาการศึกษา 

หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายวิวัฒนชัย ขาํประไพ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตอ) 

 

                                                           
 

 

                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร หนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ 

นายปยะพงษ หินเกย 
นักวิชาการศึกษา 

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงินและบัญชี 

นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวจริยา หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

1. ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประเมิน เพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพของงานในแตละงาน

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบตัิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

3. จัดใหมีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุกงานภายใตกรอบ

และมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารหนวยงานนําไปใชในการพัฒนาระบบการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีสวนสรางคุณภาพ  

ใหเกิดขึ้น 

5. สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรมการประกันคุณภาพ รวมท้ังสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มีการติดตาม ประเมินผล และนําระบบการประกันคุณภาพสูการปฏิบัติ 

6. ผูบริหารตองนําขอมูลที่ไดจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใชในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุง

ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึษา ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหาร และบุคลากรของสํานัก โดยผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบาย รวมถึงใหคําปรึกษา 

ประสานงาน ตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให

การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แตงตั้งผูกํากับดูแลและรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเปาหมายที่ตองบรรลุรวมท้ังกําหนดกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงาน ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 

3. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน 

4. จัดทําระบบขอมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. มีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในหนวยงานทั้งดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตาม

หนาที่ เชน ฝกอบรม ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม  

6. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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7. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและ

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

8. มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารย และบุคลากรท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม 
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บทที่ 2  
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน               
ซึ่งยึดหลักการด าเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ โดยได้พัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามบริบทของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย หลักสูตร คณะ วิทยาลัย  ด าเนินการตามองค์ประกอบหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 รูปแบบที่ 2  ระบบประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องด าเนินการตาม    

ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ          
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว
ข้างต้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ   

ทั้งนี้การด าเนินงานของทุกหน่วยงานภายใน จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและส่งผลต่อประเทศชาติสืบต่อไป  

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

2.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2.3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2.4) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัด

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน า        
ผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่          
เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณี
ใช้ระบบเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาตามอาเซียน 
 D (Do) = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
คือเดือนที่ 1- เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือ        
เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
 C/S (Check/Study) = ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม             
(ของปีถัดไป) 
 A (Act) = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน              
โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง        
การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษได ้
 
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  เ พ่ือให้ทันกับสภาวการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงจากภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่อ             
การด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ผลการด าเนินงานสามารถ
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งแนวทางและตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
  การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา คือ 
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กลุ่ม ข สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน      
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมี         
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน        
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย  

หน่วยงานระดับคณะ 9 หน่วยงาน ได้แก่  
1)  คณะครุศาสตร์  
2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3)  คณะวิทยาการจัดการ 
4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6)  บัณฑิตวิทยาลัย  
7)  วิทยาลัยนานาชาติ  
8)  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
9)  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ 5 หน่วยงาน ได้แก่  
1) ส านักทะเบียนและประมวลผล  
2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4) ส านักหอสมุด  
5) ส านักงานดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
หน่วยงานภายในระดับกองและเทียบเท่ากอง 13 หน่วยงาน ได้แก่  
1) กองกลาง  
2) กองคลัง  
3) กองนโยบายและแผน    
4) กองพัฒนานักศึกษา  
5) กองบริหารงานบุคคล  
6) กองอาคารสถานที่  
7) ส านักงานตรวจสอบภายใน  
8) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
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9) ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
10) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
11) ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  
12) ศูนย์ภาษา  
13) ส านักงานบริหารศูนย์แม่ริม 
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4.1 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุน  
แผนการประเมินคุณภาพภายใน  

เปรียบเทียบปงบประมาณ 
กับปการศึกษา 

พ.ย.-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

      การประเ มินระดับคณะ 
วิทยาลัย  ใชปการศึกษา 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ห น ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  ใ ช
ปงบประมาณ 

                  

 
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุน 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผน และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (P)             
2. เก็บขอมูล 12 เดือนตามตัวบงชี้ (D) เพื่อรองรับการประเมินฯ             
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน              
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน             
5. หนวยงานสนับสนุนจัดทํา SAR  เตรียมรับการประเมิน และดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการประเมิน ภายใน 20 ต.ค. 2562 

            

6. ดําเนินการประเมินหนวยงานสนับสนุน (C) ภายใน 6 พ.ย.2562             
7. จัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป เสนอตอมหาวิทยาลัย 
ภายใน 31 พ.ย. 2562 

            

8. หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามผลการ
ประเมิน (A) และนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณถัดไป (P) 

            

 

ปการศึกษา (มิ.ย-พ.ค.)  

ปงบประมาณถัดไป (ต.ค.-ก.ย.)  
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แผนการด าเนนิงาน 

การประกันคุณภาพ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประกันคณุภาพของส านักฯ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการการประกันคณุภาพ 
2) คณะกรรมการการจัดการความรู ้
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
5) คณะกรรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ชุด 5 ได้ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพของส านักฯ ดังนี ้

1) การประกันคณุภาพ 
2) การจัดการความรู ้
3) ความเสีย่ง 
4) การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตุลาคม 2561 

2 จัดประชุมน าผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย์ ส านัก
(ปีงบประมาณ 2561) และผลตรวจสอบภายใน 
(ปีงบประมาณ 2561) เพื่อจัดท า Improvement Plan 
ประจ าปี 2562 

แผน 1 ได้ Improvement Plan ส าหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ตุลาคม 2561 

3 เสนอ Improvement Plan ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก เพื่อปรับแก้ Improvement Plan 

เมษายน 2562 

4 จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานต่างๆ โดยน า 
Improvement Plan มาใช้ (ปีงบประมาณ 2562) 

1) แผนการจดัการความรู้  
2) แผนความเสี่ยง 

แผน 6 มีแผนงานในด้านตา่งๆ ที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากผู้บรหิาร และบุคลากรในส านกัฯ 

กุมภาพันธ์ 2562 

14 



ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
3) แผนส ารวจความต้องการให้บริการ 
4) แผนบุคลากร 
5) แผนการเงิน 
6) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5 เผยแพร่แผนงานบนเว็บไซต์ของส านักฯ เว็บไซต ์ 1 ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนบคุคลภายนอก 
ทราบแผนการท างาน 

มีนาคม  2562 

6 ด าเนินงานตามแผนงานในข้อ 4 รายงาน 6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน กุมภาพันธ-์กันยายน 
2562 

7 จัดประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 
(รายไตรมาส) 

ครั้ง 3 ผู้บริหารและบุคลากร ได้ทราบและท าการทว
บทวนเพ่ือปรับแก ้

ตุลาคม 2560 –
กันยายน 2562 

8 จัดประชุม และด าเนินปรับปรุงระบบ e-SAR ส าหรับ
หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก 

ระบบ 1 ได้สารสนเทศในการจดัเก็บ e-SAR เพื่อลด 
Paper-Less 

เมษายน 2562-
มิถุนายน 2562 

9 จัดอบรมการใช้งาน e-SAR ใหห้น่วยงานระดับ ศูนย์ 
ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงาน 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะการใช้งานจากหนว่ยงาน
สนับสนุนท้ัง 5 หน่วยงาน และส านักมาตรฐาน
การศึกษา 

มิถุนายน 2562 

10 ด าเนินการปรับแก้ e-SAR ตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานหน่วยงานระดบั ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงาน
และส านักมาตรฐานการศึกษา 

ครั้ง 1 ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งานได้จริง ส าหรับ
หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงาน
และคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

มิถุนายน 2562 

11 จัดส่งระบบ e-SAR ให้แก่หน่วยงานสนับสนุน และ
ส านักมาตรฐานการศึกษา 

ครั้ง 1 หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินด้านการประกัน
คุณภาพไดร้ับข้อมูล Login เข้าใช้งานระบบ e-
SAR ดังนี ้
1)  หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 

หน่วยงาน 

กรกฎาคม 2562 
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ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
2)  ส านักมาตรฐานการศึกษา (คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน) 
12 จัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจในการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
ครั้ง 1 1)  ได้ระบบ e-SAR ใช้ในการตรวจประเมิน 

2) ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความเข้าใจ
ในการเขียน รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 

กันยายน 2562 

13 จัดประชุมก ากบัติดตามการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกตัวบ่งช้ีถูกต้อง และครบถ้วน 

สิงหาคม – ตลุาคม 
2562 

14 จัดประชุมเพื่อน าผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 
2562 มาวิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนตา่งๆ ปี 2563 

แผน 6 ได้ (ร่าง) แผนงานประกันท้ัง 6 ด้าน ผ่านการ
ระดมความคดิจากผู้บริหารและบคุลากร  

สิงหาคม 2562 

15 น ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐาน 
เข้าสู่ระบบ e-SAR 

ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)  พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่าน 

ตุลาคม 2562 

16 ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังส านัก
มาตรฐานการศึกษา 

เล่ม 
ระบบ  

1 
1 

1)  ได้รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2)  ส่ง e-SAR ทันเวลาที่ก าหนด 

ตุลาคม 2562 

17 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
จากหน่วยงานภายนอก 

ครั้ง 1  ผลการประกันคุณภาพของส านัก มีผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดบั ดีมาก 

พฤศจิกายน 2562 

18 จัดประชุมเพื่อน าผลการประกัน มาจัดท า 
Improvement Plan ปีงบประมาณ 2563 (ผลการ
ตรวจสอบภายใน ปี 2562 ผลการประเมินประกัน
คุณภาพ ปี 2562  และ (ร่าง)แผนต่างๆ ปี 2563) 

ครั้ง 1 1.ได้ Improvement Plan ที่ปรบัปรุง แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ และส านักงานตรวจสอบภายใน 
2.ได้แผนต่างๆ ปี 2563 ฉบับสมบรูณ ์

ธันวาคม 2562 
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 4.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามผลการด าเนินงานรอบปีงบประมาณ ดังนี้  

1. หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ระยะเวลาการด าเนินการประเมินขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีที่ประเมิน 

3. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2-3 คน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) 
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือก 
ประกอบด้วย 
 3.1 ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน  เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์   
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร หรือระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 3.2 คณะกรรมการประเมิน จ านวน 1-2 คน เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลั กสูตร ระดับคณะและสถาบันของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง         
ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสนับสนุนที่รับการประเมิน  
 4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ อย่างน้อย 1 คน โดยเป็น
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 5. หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งให้กับ
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนรับการประเมินคุณภาพประจ าปี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อน
วันที่ด าเนินการประเมิน 
 6. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละ
หน่วยงานแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินฯ ไปยังหน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห์ 
ภายหลังจากได้มีการรายงานด้วยวาจาแล้ว 
 7. เมื่อหน่วยงานได้รับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว 
ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตาม       
ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่
ด าเนินการ 
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 8. ให้ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ 
 9.  ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)      
เสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ประเมิน 
 
 4.3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
      ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินฯ ให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกตามจ านวนที่ก าหนด และจัดส่งมายังส านักงาน
มาตรฐานฯ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 
  
 4.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  
       การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุการด าเนินงานเป็นข้อ ๆ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับคุณภาพ มีค่าคะแนนการด าเนินงานตั้งแต่   
1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบ ค่าคะแนนที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าร้อยละ และเทียบคะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  

  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
กรณีที่ ไม่ปรากฏผลการด าเนินงานใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน            
ผลการประเมิน จะมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน ทั้งนี้ได้ให้ความหมายค่าคะแนนในแต่ระดับไว้ดังนี้ 

 ค่าคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ค่ะคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 3  
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 

การประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และหน่วยงานภายในระดับกองและเทียบเท่ากอง มีจ านวนตัวบ่งชี้การประเมินดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 1  ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี ้
ในการประเมิน 

หน่วยงาน
เทียบเท่า

คณะ 

หน่วยงาน
ระดับกองหรือ
เทียบเท่ากอง 

องค์ประกอบท่ี 1  ด้านประสิทธิผล  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ   
1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ผลผลติ   

1.3 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์   

องค์ประกอบท่ี 2  ด้านคุณภาพ 
2.1 ระดั บความส า เ ร็ จของการ ให้ บริ ก า ร ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ผลผลติ   

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลติ   
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ   

องค์ประกอบท่ี 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
3.1 การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการ   
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK) กระบวนการ   
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET) ปัจจัยน าเข้า   
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผลผลติ   

องค์ประกอบท่ี 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

จัดการภายในหน่วยงาน 
กระบวนการ   

4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยน าเข้า   
4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตาม  

ตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะ
หน่วยงานที่ รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพของมหาวิทยาลัย)  

ผลผลติ   
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องค์ประกอบที่ 1  ด้านประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และ    
การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา         
แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
หน่วยงานแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง       
ที่ถูกต้องเหมาะสม  
 แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 ปีขึ้นไป  
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
กลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานควรมีความครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริง
ตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม             
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ              
ที่ชัดเจน  
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รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน )  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมี
การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย      
โดยบุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี      

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ    
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

1. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกับนโยบาย จุดเน้น 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน

หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่บุคลากรหรือ

ผู้ปฏิบัติงาน 
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6. รายละเอียดตัวบ่ งชี้  และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์  และ   
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9. เ อกสารหรื อ ร าย ง านกา รประชุ มที่ แ สด งถึ ง ก า ร ร าย ง านการติ ด ต าม                         

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

10. เอกสารการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และ    
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 

11. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานผลการด าเนินงานตาม      
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

12. เอกสารการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
                  มหาวิทยาลัย  

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต  (ตามปีงบประมาณ)  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
จากการน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  
2) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
3)  พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน   

การสอน และการพัฒนาท้องถิ่น   
4) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย  
5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ  
6) พัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ

เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น  
7)  พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

สูตรการค านวณ 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
ที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  
50-59 

ร้อยละ  
60-69 

ร้อยละ  
70-79 

ร้อยละ  
80-89 

ร้อยละ 
 90-100 

 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานนั้น ๆ หากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน     
มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดี  มีหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า              
ดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน      
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และก ากับ ดูแล ติดตามผล           
การด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุ            
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว 
 หลักธรรมมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 
ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการ
ที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมาย
อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง 
ศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ     
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กร
ภ ายนอก  เ ป็ น ต้ น  หลั ก ธ ร รม าภิ บ าล ข อ ง ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า รบ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี                            
(Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้  

1) หลักประสิทธิ ผล  (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ ร าชการที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมี     
ผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่ อประชาชน         
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทาง       
การก ากับดูแลที่ ดี ที่ มี การออกแบบกระบวนการ โดยใช้ เทคนิ คและ เครื่ อ งมื อ                      
การบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ    
ตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่     
ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึก              
ในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม     
ตามกฏหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขึ้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ท าความ
เข้าใจร่วมกันแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา                
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจ   
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร 
รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ            
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่นเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฏหมาย กฏระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือ
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หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ โดยฉันทามติ               
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้บริหารของหน่วยงาน 
*คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก สถาบัน 

ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ส าหรับหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่ากองขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงานและ
หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ    
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1. รายการผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดของผู้บริหารหรือ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และรายงานการประเมินตนเองของผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า  

2. เ อกสาร เกี่ ย วกับวิ สั ยทั ศน์  ทิ ศทางการด า เนิ น งาน ความสามารถ                      
ในการวางแผนกลยุทธ์  และเอกสารการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  ทิศทาง                
การด าเนินงานแผนกลยุทธ์ ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

3. เอกสารหลักฐานการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมายโดยผู้บริหาร รวมทั้งเอกสารสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ ร่ วมงาน เ พ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                
เต็มตามศักยภาพ  

5. เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ห รื อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร                         
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. เอกสารผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารและเอกสารการน า       
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 2  ด้านคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการในเบื้องต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการตามประเด็นต่าง ๆ  
อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1.5 ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการ   

ในรอบปีต่อไป 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ        

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน ฯ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็น
บทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อน
ได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา            
ประเด็นส าคัญ คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน 

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ 
การเป็นผู้เตือนสติสังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก
ประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ            
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบ
สารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีงบประมาณหรือปีการศึกษา     
ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน  
(คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน 

 
หมายเหตุ     

ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนน
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการ 
 
วิธีการค านวณความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 คะแนนความพึงพอใจ  = 




i

ii

n

nx

 

 ix  = คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจครั้งที่  i 
(คะแนนเต็ม 5) หรือ ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที่ i 
 in  = จ านวนคนที่ตอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ i หรือตอบแบบสอบถาม
โครงการ/กิจกรรมที่ i  
 I   = 1 ถึง p 

p = จ านวนครั้งที่ส ารวจความพึงพอใจ หรือจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
 

ตัวอย่างการค านวณส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง 
 ส านัก/กอง .......................ปีงบประมาณ ....................................ได้จัดกิจกรรม/
โครงการให้บริการ จ านวน 5 โครงการ และมีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รายละเอียดดังนี้  
 กิจกรรม/โครงการที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.55 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 95 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.15 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.30 จ านวนผู้ตอบแบบถามถาม 85 คน  
 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =(3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.15x90)+(4.30x85) 
                   90+80+95+90+85 
 
= 4.0642 (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ดังนั้นคะแนนที่ได้ = 4.06 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1. ผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการในแต่ละด้าน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน       
ที่ เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการรายงาน             
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 การประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา    
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนา คุณภาพของงานตามพันธกิจ ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ  
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า
อะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบ
โดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
 กลไก  หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรมีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวม
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว     
ไว้ด้วย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบั ติงาน 
สถานประกอบการทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแล
กฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ  
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 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น    
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติ หรือขั้นตอน           
การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน    
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย  
3.1 การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
3.2 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

และจดัส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 
3.3 การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  
4. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน 
5. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน

และมีกิจกรรมร่วมกัน  
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายใน 
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3. แนวปฏิบัติ/แนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน 
4. เอกสารหรือรายงานการประชุมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
5. ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
6. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
7. หลักฐานแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับเครือข่าย  

การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
8. แนวปฏิบัติที่ดี / งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปเป็นแบบอย่างการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 
9. แผนปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน (Improvement Plan) 
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องค์ประกอบที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การจัดการความรู้ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่ง    
การเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน        
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้        
ในสถาบันประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้        
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้       
ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ 
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้          
ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน        
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ 
อย่ าง เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร ( Explicit 
Knowledge)  

5. มีการก ากับ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
ปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่ านมาที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร (Explicit 
Knowledge)  และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

1. แผนการจัดการความรู้ที่แสดงการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของ        
การจัดการความรู้ และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

2. โครงการ/กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของ       
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเอกสารเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย     
ที่ก าหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดและเผยแพร่ออกมาเป็น      
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

4. เอกสารหลักฐานการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ    
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้           
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และโอกาสใน        
การเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 

ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตามมติของ
คณะกรรมการในข้อ 1 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อ ผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

ขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของ
หน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ 
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ

หน่วยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง

ของหน่วยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการด าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง  
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และเอกสาร 

หรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล          
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การด าเนินงานตามแผน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหาร         
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

6. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  การเงินและงบประมาณ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมี    
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ          
มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ 
ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน     
ทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน       
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน (ถ้ามี)  

2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และ         
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนอ         
ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป  

5. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูล
จากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1. แผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงหลักเกณฑ์

การจัดสรร แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน (ถ้ามี) และการวางแผน   
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. เอกสารงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงิน ต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

4. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความม่ันคงของหน่วยงาน  

5. เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและเอกสาร
น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม 
โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา  
โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า
ความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มี พ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ เ อ้ือและส่งเสริมให้บุคลากร            

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับประเด็น 1 -4 ไม่ต่ ากว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ  

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ     
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงานด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีงบประมาณ 

43 



2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย 
ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ
ส่งเสริมให้บุคลกรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับประเด็น 1 -4 ไม่ต่ ากว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5  

หมายเหตุ  สะอาด หมายถึง  ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
    สุขลักษณะ  หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    สวยงาม  หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับพื้นท่ีแวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

ชนิดบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ และคุณภาพ
ของ Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ          
ให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา 
สามารถน าไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย   

เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
3. มีการติดตาม การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล    

ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามข้อ 2 เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และน า

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น  

6. มีการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 - 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน  
3. คู่มือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. เอกสารที่แสดงการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5. เอกสารที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของ

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
6. ก าหนดช่องทางในการตรวจสอบหรือก าหนดสิทธิ ให้คณะกรรมการหรือ

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบฯ เพ่ือให้สามารถเข้าไปตรวจสอบระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศได้ 

7. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแต่ละระบบอย่างชัดเจน 
8. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
9. เอกสารที่แสดงถึงการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี      

ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องค์กร มุ่งม่ัน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับ   
มีความพึงพอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการ            
ที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ    
เพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ    
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง า ผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม
จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
8. จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ 
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน  
10. จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ  
การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบ        

ในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
4. มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
7. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 – 6  ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 – 8  ข้อ  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน 
4. โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างาน    

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแล

ควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลความส าเร็จของ         

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย) 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บข้อมูล  
ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้บริหารหรือ 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประการส าคัญที่สุด คือ         
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ  
ระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด     
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1)  กองนโยบายและแผน  2) กองบริหารงานบุคคล     
3)  กองคลัง  4)  กองพัฒนานักศึกษา  5)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  6)  ส านักทะเบียนและประมวลผล  
7)  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8) ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  9) ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 
4. มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัด เจน หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถน าไปใช้ ได้                 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ ให้ข้อมูลเรื่องที่ เป็น         

พันธกิจหลักของหน่วยงาน และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

1. โครงสร้าง/รายชื่อผู้รับผิดชอบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ (Common Data 
Set) เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

2. เอกสารแสดงการจัดส่งข้อมูล พ้ืนฐาน (Common Data Set) ที่รับผิดชอบ       
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

3. ผลสะท้อนจากคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้อมูล   
ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  

4. ข้ อมู ล  Common Data Set เ พ่ื อการประ เมินคุณภ าพการศึ กษาภาย ใน             
ระดับมหาวิทยาลัยตามท่ีรับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

5. เอกสารแสดงถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน (ระดับกอง/ส านัก/สถาบัน คือ ผู้อ านวยการ) และ/หรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ 

6. ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ ให้ข้อมูลเรื่องที่ เป็น          
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน 
 หน่วยงานสนับสนุนมีพันธกิจส าคัญในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายได้  คือ 1)  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  2)  การบริหารและการจัดการ  3)  การเงินและ
งบประมาณ  4)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษา 4 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านคุณภาพ  
3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4) ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 

ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตาม ตารางที ่2  

 
ตารางท่ี 2  องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

รวม ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

1. ด้านประสิทธิผล   1.1,1.3 1.2 3 
2. ด้านคุณภาพ  2.3 2.1,2.2 3 
3. ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

3.3 3.1,3.2 3.4 4 

4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 4.2 4.1 4.3 3 
รวม 2 6 5 13 
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ประเมินผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน. 
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 สนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2556. พิษณุโลก : ส ำนักงำนกองพัฒนำ 

คุณภำพกำรศึกษำ. 
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คณะผูจัดทํา 

 ที่ปรึกษา   

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ  รองผูอํานวยการสาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ รองผูอํานวยการสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป  หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
นายธีระพงษ  ใจคํามา หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผูใหขอมูล 
นายวิวัฒนชัย   ขําประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายอานนท  มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายชลิต   โปธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายจรูญ   บุตรแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร    
นายวิทูร   อุนแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นายกฤษณ  ขาวศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นายกุลชาติ  ปญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นางสาวรุงทิวา      กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 นางพรพิมล         แกวฟุงรังษี  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 นางสาวพรรณนิภา ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร    

นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา   
นายปยะพงษ  หินเกย  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี    

 นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

        ผูรวบรวม/ออกแบบ/จัดทํารูปเลม  

 นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

(= บรรลุ , 

 = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  .......ขอ .........ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ..... 
........ 

รอยละ...... / ... 
.......... 

ตัวบงช้ีที่ 1.3  .......ขอ .........ขอ / ... 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1  

ตัวบงช้ีที่ 2.1  .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 2.2  
......

คะแนน 
......คะแนน / ... 

ตัวบงช้ีที่ 2.3  .......ขอ .......ขอ / ... 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2  

ตัวบงช้ีที่ 3.1  .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 3.2  .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 3.4 .......ขอ .......ขอ / ... 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3  

ตัวบงช้ีที่ 4.1  .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงช้ีที่ 4.3  .......ขอ .......ขอ / ... 



 
 

ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

(= บรรลุ , 

 = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 ... 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ ... 

 
ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ
เรงดวน  
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2      
องคประกอบที่ 3      
องคประกอบที่ 4      

รวม      
ผลการประเมิน      
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