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คํานํา 
 

การประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัย สนับสนุน
การบริการวิชาการ และสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ เพ่ือ
เปนการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน ตามพันธกิจ และเพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณ หรือจุดเนนใน
การจัดตั้งหนวยงาน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุน 
โดยประยุกตเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานสนับสนุน ตาม
เกณฑการประกันคุณภาพ ซึ่งไดบูรณาเกณฑการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงาน 
ตลอดจนใหหนวยงานเล็งเห็นความเชื่อมโยง การดําเนินงานของหนวยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยตัวบงชี้ทั้งหมด มีความครบถวนกระบวนการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิต 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน หนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือเผยแพร สื่อสารความเขาใจแก หนวยงาน ผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน และผู
ที่เก่ียวของ อันจะชวยใหทุกฝายไดรับทราบ เขาใจ และจะไดนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่หนวยงานรับผิดชอบ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ 

 
 
                            อาจารยอํานาจ โกวรรณ 

       ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
                                                             กุมภาพันธ 2563 
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           ตัวบงชี้ที่ 1.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 15 

           ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 17 

           ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 18 

           ตัวบงชี้ที่ 1.4 การจัดการความรู (KM) 20 

           ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 22 

           ตัวบงชี้ที่ 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 24 

องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวงาน 25 

           ตัวบงชี้ที่ 2.7 ผลสําเรจ็ของระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time) 25 
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บทท่ี 1 : กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งยึดหลัก                       
การดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดวยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยไดพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน 
ใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามบริบทของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถแบงเปน 3 รูปแบบ ดังนี้  
 รูปแบบท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพระดับสถาบัน  
 รูปแบบท่ี 2 ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย หลักสูตร 
คณะ วิทยาลัย  ดําเนินการตามองคประกอบหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 
 รูปแบบท่ี 3 ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุน 
การวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ตามเกณฑการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการตามภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการ              
ตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาวขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ   

ทั้งนี้การดําเนินงานของทุกหนวยงานภายใน จึงมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
และสงผลตอประเทศชาติสืบตอไป  

2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี ้
2.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2.3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
2.4) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
2.5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
2.6) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
2.7) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 

พ.ศ.2561 
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3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปงบประมาณ โดยนําผลการประเมิน              
ปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป 
 D (Do) = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)  
 C/S (Check/Study) = ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณ  
 A (Act) = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน  มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการ
พัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษได 
 

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อใหผลการดําเนินงานสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใช
ประเมินคุณภาพภายใน โดยใหมีความสอดคลองกับแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานปลัดกระทรวง                   
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
  การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ในป 2561 
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมไดเล็งเห็นความสําคัญของหนวยงานสนับสนุน ซึ่งเปนหนวยงานขับเคลื่อนคุณภาพภายใน                     
แกหนวยงานจัดการเรียนการสอน จึงกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพหนวยงานสนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
หนวยงานสนับสนุน 

หนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน ไดแก  
1) สํานักทะเบียนและประมวลผล  
2) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4) สํานักหอสมุด  
5) สํานักงานดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
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4.1 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ปงบประมาณพ.ศ.2563 

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. พ.ย. 

1. วางแผน และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (P)               

2. เก็บขอมูล 12 เดือนตามตัวบงชี้ (D) เพื่อรองรับการประเมินฯ               

3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน                

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน               

5. หนวยงานสนับสนุนจัดทํา SAR  เตรียมรับการประเมิน และดําเนินการแตงต้ัง
กรรมการประเมิน 

           
 

   

6. ดําเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช และเก็บขอมูล ระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานการใหบริการ (Monitoring and Evaluation System : MES) 
และระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงานสนับสนุน (e-SAR) 

              

7. ดําเนินการประเมินหนวยงานสนับสนุน (C) พฤศจิกายน                 

8. จัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป เสนอตอมหาวิทยาลัย                

9. หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ตามผลการ
ประเมิน (A) และนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณถัดไป (P) 
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แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคณุภาพของ
สํานักฯ ดังนี ้

1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 

2) คณะกรรมการการจัดการความรู 

3) คณะกรรมการความเสี่ยง 

ชุด 3 ไดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ ดังนี ้

1) การประกันคณุภาพ 

2) การจัดการความรู 

3) ความเสีย่ง 

พฤศจิกายน 2562 

2 จัดประชุมนาํผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย สํานัก (ปงบประมาณ 2562) 
และผลตรวจสอบภายใน (ปงบประมาณ 2562) เพ่ือจัดทํา Improvement 
Plan ประจําป 2563 

แผน 1 ได Improvement Plan สําหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 

พฤศจิกายน 2562 

3 เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ 

ครั้ง 1 ไดขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ เพ่ือปรับแก Improvement 
Plan 

กุมภาพันธ 2563 

4 จัดประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนงานตางๆ โดยนํา Improvement 
Plan มาใช (ปงบประมาณ 2563)  

1) แผนการจัดการความรู  
2) แผนความเสี่ยง 
3) แผนบุคลากร 

แผน 3 มีแผนงานในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร และบุคลากรในสํานักฯ 

มีนาคม 2563 

5 เผยแพรแผนงานบนเว็บไซตของสํานักฯ เว็บไซต 1 ผูบริหารและบุคลากร ตลอดจนบคุคลภายนอก 
ทราบแผนการทํางาน 

มีนาคม  2563 

6 ดําเนินงานตามแผนงานในขอ 4 รายงาน 3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน กุมภาพันธ-กันยายน 2563 
7 จัดประชุมเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน (รายไตรมาส) ครั้ง 4 ผูบรหิารและบุคลากร ไดทราบและทําการทบทวน

เพ่ือปรับแก 
ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 

8 ดําเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช และเก็บขอมูล ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ (Monitoring and Evaluation 

ระบบ 2 ไดระบบตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ใหบริการ (Monitoring and Evaluation System 

กุมภาพันธ-กันยายน 2563 
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ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

System : MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคณุภาพหนวยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑประกันคุณภาพ ป 2563 

: MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคณุภาพ
หนวยงานสนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑประกัน
คุณภาพ ป 2563 

9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงานสนับสนุน และดาํเนินปรับปรุง
ระบบ e-SAR ตามเกณฑประกันคณุภาพ ปงบประมาณ 2563 

ระบบ 1 ไดสารสนเทศในการจดัเก็บ e-SAR ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เมษายน-กันยายน 2563 

10 จัดประชุมเพื่อนําผลการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 2563 มาวิเคราะห 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน ปงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดทํา 
(ราง) แผนตางๆ ป 2564 

แผน 3 ได (ราง) แผนงานประกัน ป 2564 ทั้ง 3 ดาน ผาน
การระดมความคิดจากผูบรหิารและบุคลากร  

กันยายน 2563 

11 จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้ง 1 1)  ไดระบบ e-SAR ใชในการตรวจประเมิน 
2) ผูกํากับและผูรับผิดชอบตัวบงชี้มีความเขาใจใน
การเขียน รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

กันยายน 2563 

12 จัดประชุมกํากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้ง 1 หลักฐานอางอิงและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกตัวบงช้ีถูกตอง และครบถวน 

กันยายน 2563 

13 จัดอบรมการใชงาน e-SAR ใหหนวยงานระดับ ศูนย สํานัก ท้ัง 5 หนวยงาน คร้ัง 1 ไดขอเสนอแนะการใชงานจากหนวยงานสนับสนุน
ทั้ง 5 หนวยงาน และสํานักมาตรฐานการศึกษา 

ตุลาคม 2563 

14 ดําเนินการปรับแก e-SAR ตามขอเสนอแนะของหนวยงานหนวยงานระดับ 
ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงานและสาํนักมาตรฐานการศึกษา 

คร้ัง 1 ไดระบบ e-SAR ท่ีใชงานไดจริง สาํหรับหนวยงาน
ระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงานและ
คณะกรรมการผูตรวจประเมิน 

ตุลาคม 2563 

15 นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมหลักฐาน เขาสูระบบ e-SAR ครั้ง 1 หลักฐานอางอิงและรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR)  พรอมใหผูตรวจประเมินอาน 

ตุลาคม 2563 

16 สงรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสํานักมาตรฐานการศึกษา เลม 
ระบบ  

1 
1 

1) ไดรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2) สง e-SAR ทันเวลาที่กําหนด 

ตุลาคม 2563 

17 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จากหนวยงาน
ภายนอก 

ครั้ง 1  ผลการประกันคุณภาพของสํานัก ควรมีผลการ
ดําเนินงาน อยูในระดบั ดีมาก 

พฤศจิกายน 2563 
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4.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุน            
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
ตามผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ ดังนี้  

1. หนวยงานจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ระยะเวลาการดําเนินการประเมินข้ึนอยูกับรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทุก
หนวยงานจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของปที่ประเมิน 

3. คณะกรรมการประเมินฯ แบงออกเปน 2-3 คน (ขึ้นอยูกับหนวยงาน) มหาวิทยาลัยจะเปน
ผูเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ใหแตละหนวยงานคัดเลือก ประกอบดวย 
 3.1 ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน เปนผูที่เคยมีประสบการณการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และผานการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หรือระดับคณะและสถาบัน 
ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 3.2 คณะกรรมการประเมิน จํานวน 1-2 คน เปนผูที่ผานการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหรือเปนผูท่ีมีความรู และประสบการณสูงซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอหนวยงานสนับสนุนที่รับการประเมิน  
 4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ อยางนอย 1 คน โดยเปนบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
 5. หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสงใหกับคณะกรรมการประเมินฯ 
กอนรับการประเมินคุณภาพประจําป อยางนอย 1 สัปดาห กอนวันที่ดําเนินการประเมิน 
 6. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ 
 7. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของทุกหนวยงาน รายงานตอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห 
 8. ทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)       
 
 4.3 แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
      สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดสงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ใหแตละ
หนวยงานคัดเลือกตามจํานวนที่ กําหนด และจัดสงมายังสํานักงานมาตรฐานฯ เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
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 4.4 เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน  
       การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมไดกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานเปนสําคัญ กําหนดตัวบงชี้                 
เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้รวมของทุกหนวยงานสนับสนุน และตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน ดังนี ้

1. ตัวบงชีร้วม เปนตวับงชี้ประกันคุณภาพรวมกันของทุกงานหนวย มีจํานวนทั้งหมด 5 ตัวบงชี้ 
2. ตัวบงชี้ตามภารกิจหนวยงาน เปนตัวบงชี้ที่หนวยงานสนับสนุนพัฒนาขึ้นตามภารกิจของ

หนวยงาน  
เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน  

  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมปรากฏผล
การดําเนินงานใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ผลการประเมิน จะมีคาเทากับ 0 คะแนน ทั้งนี้ได
ใหความหมายคาคะแนนในแตระดับไวดังน้ี 

 คาคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 คะคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 คาคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
 คาคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี
 คาคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



 
 

บทท่ี 2 : ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 

การประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุนที่มีจํานวนตัวบงชี้การประเมินดังนี ้

องคประกอบและตัวบงชี้ 
ชนิด 

ตัวบงชี้ 
หนวยงานสนับสนุน

ภายใน 

องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้รวมของทุกหนวยงานสนับสนนุ (6 ตัวบงชี้)   

1.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน กระบวนการ ทุกหนวยงาน 

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปของหนวยงาน ผลลัพธ ทุกหนวยงาน 

1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลลัพธ ทุกหนวยงาน 

1.4 การจัดการความรู (KM) กระบวนการ ทุกหนวยงาน 

1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) กระบวนการ ทุกหนวยงาน 

1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  กระบวนการ ทุกหนวยงาน 

องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน (11 ตัวบงชี)้ เฉพาะหนวยงาน 

2.8 
ผลสําเร็จของระยะเวลาในการแกปญหาท่ีไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผลลัพธ 
สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

2.9 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

กระบวนการ 
สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
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องคประกอบที่ 1  ตัวบงชี้รวมของทุกหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 หนาที่หลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือ
สนับสนุนพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงาน และสอดรับ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นหนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา         
แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธนอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน                      
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสม  
 แผนกลยุทธ  หมายถึง แผนระยะยาวที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปข้ึนไป  เปนแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค                
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของหนวยงานควรมีความครอบคลุม     
ทุกภารกิจของหนวยงาน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ และคาเปาหมายของตัวบงชี้              
เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผนกลยุทธมาจัดทํา                    
แผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกัน 
 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป                   
เปนแผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการ             
ที่ชัดเจน  
 
 

รอบระยะเวลา ปงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน )  
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เกณฑมาตรฐาน  
1.  มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธอยางครบถวน 
3. มีตัวบงชี้วัดความสําเร็จแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังคาเปาหมายของแตละ    

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
4. มีการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปสูผูปฏิบัติงาน 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปในขอ 2  
6. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 
7. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน             

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 2 - 3 ขอ  
มีการดําเนินการ 

 4 - 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 6 - 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 8 ขอ 
 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 
2. การวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของหนวยงานกับนโยบาย จุดเนน แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนกลยุทธไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน ไปสูบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน 
6. รายละเอียดตัวบงชี้ และคาเปาหมายของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
9. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้          

ตอผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 
10. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ  1 ครั้ง 
11. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ  2 ครั้ง 
12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานหรือ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ   

คําอธิบายตัวบงชี้  
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน เปนไปตามแผนกลยุทธของหนวยงาน แตใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแก  

1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3) สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของแผนปฏิบัติการประจําป 
 
                 จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ 
                                   ที่บรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

 

                        จํานวนตวับงช้ีทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจําป 
                                 ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรลุเปาหมาย x 5 
                         100 

 
 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของ
หนวยงาน การตอบสนองดังกลาวมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณาประเด็นสําคัญ คือ  

1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
5) ความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศหนวยงาน 

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติ
สังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม  

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใช                   
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ  ความพึงพอใจ  
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ ดานสิ่ งอํานวยความสะดวก                       
ดานคุณภาพการใหบริการ ดานระบบสารสนเทศหนวยงาน 

ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เชน ผูปกครอง สถานประกอบการ เปนตน  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปงบประมาณหรือปการศึกษาซึ่งมีการดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยางนอย 1 ครั้ง ตามชวงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  
 ใชคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน  
(คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้ 

1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
5) ความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศหนวยงาน 

หมายเหต ุ    
สําหรับหนวยงานที่ไมไดมีพันธกิจหลักดานบริการโดยตรง อนุโลมใหใชคะแนนประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในกรณท่ีีหนวยงานจัดโครงการ 
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วิธีการคํานวณความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 คะแนนความพึงพอใจ  = 



i

ii

n

nx
 

 ix  = คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมของการสํารวจความพึงพอใจครั้งที่ i (คะแนนเต็ม 5) 

หรือ คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที่ i 
 in  = จํานวนคนที่ตอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งท่ี i หรือตอบแบบสอบถามโครงการ/กิจกรรมที่ i  

 I   = 1 ถึง p 
p = จํานวนครั้งที่สํารวจความพึงพอใจ หรือจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
 

หมายเหตุ จํานวนผูตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ 50 ของผูรับบริการ  
             หรือไมนอยกวา 100 คนตอป 
 
หนวยงานสนับสนุน ประเมินผลการดําเนินงานปงบประมาณ และนําผลไปวิเคราะห สังเคราะหกับ                 
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป  
 
ตัวอยาง การคํานวณสําหรับหนวยงานท่ีไมไดมีพันธกิจหลักดานบริการโดยตรง 
 สํานัก/กอง .......................ปงบประมาณ ....................................ไดจัดกิจกรรม/โครงการใหบริการ 
จํานวน 5 โครงการ และมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  
 กิจกรรม/โครงการที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.55 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.55 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 80 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 3 มีคาเฉลี่ย 3.85 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 95 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.15 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.30 จํานวนผูตอบแบบถามถาม 85 คน  
 
ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =(3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.15x90)+(4.30x85)  = 4.0642  
                   90+80+95+90+85 
ดังนั้น คะแนนที่ได = 4.06 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 การจัดการความรู (KM) 

ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มี
อยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงาน
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวย 
การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรู          
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู      
ในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือ           
สูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็น            
ที่กําหนดใน ขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ ที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อยางเปนระบบ  

5. มีการกํากับ ติดตาม การนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในขอ 4 ไปใชในการปฏิบัติจริง  
6. มีองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูอยางนอย 1 ประเด็น และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge)   
 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4-5 ขอ  

มีการดําเนินการ  
6 ขอ  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง  
1. แผนการจัดการความรูที่แสดงการกําหนดประเด็นความรู เปาหมายของการจัดการความรู และ

บุคลากรกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
2. โครงการ/กิจกรรมแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(Tacit Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูที่กําหนด และเอกสารเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรูตามประเด็นที่กําหนดและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge)  

4. เอกสารหลักฐานการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรมและกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียงและการ
ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคา) เพ่ือให
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได          
โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิดเพ่ือปองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ             
มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงของหนวยงานและตัวแทน               
ที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของหนวยงาน 

2. มีการสํารวจความเสี่ยง วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยง 
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง อยางนอย 3 ประเด็นแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งครอบคลุมใน
ประเด็นจากตัวอยางตอไปนี้ 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบการ

ประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในขอ 2  
4. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในหนวยงานในรอบป   
การประเมินท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผูรับบริการ หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ 
หรือตอความมั่นคงทางการเงินของหนวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรองของหนวยงาน ในการควบคุม หรือ
จัดการกับ ความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
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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  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของหนวยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของหนวยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเอกสาร หรือรายงานการ

ประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ตอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไปใชในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้  
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ            
ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับ   มีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปงบประมาณ  
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร  

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  

3. มีการรายงานผลการเขารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร  

4. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีสรางขวัญและกําลงัใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

5. มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน นําความรูและทักษะที่ไดจาก            
การพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 
มีการดําเนินการ  

5-6  ขอ  
มีการดําเนินการ  

7  ขอ  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. รายงานผลการเขารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหนวยงาน 
4. โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช

ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัต ิ
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร 
8. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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องคประกอบที่ 2  ตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.7   ผลสําเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time)        

                  (เฉพาะสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้    

สํานักดิ จิทัลเพ่ือการศึกษามีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรที่ เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิ จิทัล                   
เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน  พันธกิจหลักในใหบริการทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยการใหบริการใหแก อาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
และบุคคลทั่วไป  สํานักฯ ไดแบงกลุมงานใหบริการออกเปน 7 กลุมงานหลัก ดังนี้ 1) บริหารและจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 2) บริหารงานทั่วไป 3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4) ดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร   
5) จัดอบรมและบริการวิชาการ  6) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และ 7) งานบริการ (จองหองประชุม 
หองปฏิบัติการ การเรียนการสอนทางไกล และออกแบบสื่อกราฟกและเว็บไซต) การใหบริการทางดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลถือเปนภารกิจสําคัญของหนวยงาน ดังนั้น ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการจึงเปน
เรื่องที่สําคัญ ทําใหผูรับบริการไดรับบริการอยางรวดเร็ว และไดทราบถึงผลหรือความกาวหนาของการขอรับ
บริการ   กลุมงานทั้ง 7 กลุมงานของหนวยงานจึงไดรวมกันกําหนดเวลาในการตอบสนอง (Response Time) 
ของเจาหนาที่ผูใหบริการในการติดตอกลับผูรับบริการภายใน 1 วันทําการ เทากับ 8 ชั่วโมงของเวลาทําการ 
โดยไมนับวันหยุดราชการ เพ่ือทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพของการทํางาน  

 

สูตรการคํานวณ 

 คารอยละ (3) =     จํานวนรายการ (2)         
        จํานวนรายการทั้งหมด (1) 
 

 

 รอยละถวงน้ําหนัก (4)  =  จํานวนรายการ (2)  
        รวมรายการท้ังหมด (5)      

รวมรายการทั้งหมด (5) = ผลรวมของรายการทั้งหมด (1) 
รอยละถวงน้ําหนัก (6) = ผลรวมของรอยละถวงน้ําหนัก (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

25



 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

ประเภทงาน จํานวน
รายการ
ทั้งหมด 

(1) 

รายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. รายการท่ีใชเวลา › 8 ชม. 
จํานวน
รายการ 

(2) 

รอยละ 
(3) 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

(4) 

จํานวน
รายการ 

(2) 

รอยละ 
(3) 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

(4) 

1.บริหารและจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

       

2.บริหารงานทั่วไป        
3.พัฒนาระบบสารสนเทศ        
4 . ดู แ ล แ ล ะ บํ า รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร 

       

5.จัดอบรมและบริการวิชาการ        
6 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
อิเล็กทรอนิกส 

       

7.งานบริการ        
รวมรายการท้ังหมด (5)   (6)    

หมายเหตุ : นําผลของขอที่ (6) มาเทียบคะแนนจากเกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน 

รายการ 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เปาหมาย รอยละ ………….  รอยละ ..............  
ผลการดําเนินงาน รอยละ ............. รอยละ ............. รอยละ ............. รอยละ ............. 
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรล ุ บรรลุ/ไมบรรลุ 

 

 

เกณฑการประเมิน : ใชเทียบคาคะแนนรอยละ  90 เทากับ 5 คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) 

เปนรายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับผูขอรับบริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา  
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ตัวบงชี้ที่ 2.8  ผลสําเร็จของระยะเวลาในการแกปญหาที่ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(เฉพาะสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 

ชนิดของตัวบงชี ้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้   

ผลสําเร็จในการแกไขปญหาใหแกผูรับบริการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาภายในระยะเวลา                

ที่กําหนด ถือวาเปนการวัดประสิทธิภาพท่ีสําคัญของการทํางานของกลุมงานทั้ง 7 กลุมงาน ในการพัฒนา               

ตัวบงชี้วัดงานบริการนี้ ผูปฏิบัติงานในแตละกลุมงานมีสวนรวมในการกําหนดระดับความยาก-งายของ              

งานที่รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่จะแกไขปญหาใหแกผูรับบริการจนแลวเสร็จ               

สํ าหรับงานที่ มีการติดตอกับผูรับบริการโดยตรง โดยกําหนดให  1 วันทําการ เทากับ 8 ชั่ ว โมง                        

ไมนับวันหยุดราชการ 

สูตรการคํานวณ 

 คารอยละ (3) =     จํานวนรายการ (2)         
        จํานวนรายการทั้งหมด (1) 
 

 

 รอยละถวงน้ําหนัก (4)  =  จํานวนรายการ (2)  
        รวมรายการท้ังหมด (5)      

รวมรายการทั้งหมด (5) = ผลรวมของรายการทั้งหมด (1) 
รอยละถวงน้ําหนัก (6) = ผลรวมของรอยละถวงน้ําหนัก (4) 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 การพัฒนาตัวชี้วัดงานบริการ ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดระดับความยาก-งาย ของงาน               

ที่รับผิดชอบ ดังนี ้

ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

งาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.) 

ระดับงาย ระดับปานกลาง ระดับยาก 
1.บริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ≤8 >8-≤16 >16-≤40 
2.บริหารงานทั่วไป ≤0.5 >0.5-≤2 >16-≤24 
3.พัฒนาระบบสารสนเทศ ≤8 >8-≤16 >16-≤72 
4.ดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
5.จัดอบรมและบริการวิชาการ ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
6.การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
7.งานบริการ ≤8 >8-≤16 >8-≤56 

หมายเหตุ  : 1 วันทําการ เทากับ 8 ชั่วโมง ไมนับวันหยุดราชการ 

X 100 

X 100 
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เวลาท่ีใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ สําหรับงานท่ีมีการติดตอกบัผูรับบริการโดยตรง  

ประเภทงาน จํานวน
รายการ
ทั้งหมด 

(1) 

รายการที่แกไขภายในเวลาที่
กําหนด 

รายการที่ใชเวลาเกินกําหนด 

จํานวน
รายการ 

(2) 

รอยละ 
(3) 

รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 
(4) 

จํานวน
รายการ 

(2) 

รอยละ 
(3) 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

(4) 

1.บริหารและจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

       

2.บริหารงานทั่วไป        
3.พัฒนาระบบสารสนเทศ        
4 . ดู แ ล แ ล ะ บํ า รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร 

       

5.จัดอบรมและบริการวิชาการ        
6 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
อิเล็กทรอนิกส 

       

7.งานบริการ        
รวมรายการท้ังหมด (5)   (6)    

หมายเหตุ : นําผลของขอที่ (6) มาเทียบคะแนนจากเกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน 

รายการ 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เปาหมาย รอยละ ………….  รอยละ ..............  
ผลการดําเนินงาน รอยละ ............. รอยละ ............. รอยละ ............. รอยละ ............. 
ก า ร บ ร ร ลุ
เปาหมาย 

บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรล ุ บรรลุ/ไมบรรลุ 

 

เกณฑการประเมิน : ใชเทียบคาคะแนนรอยละ  90 เทากับ 5 คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 รายงานจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES) เปนรายงานเวลาที่ใชในการใหบริการจนแลวเสร็จ 
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บทที่ 3 : การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
 

 หนวยงานสนับสนุนมีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมใหบรรลุเปาหมาย หนวยงานสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกัน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนด              
ตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการกํากับ
ดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้  

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรลุ , 

 = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  .......ขอ .........ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละ..... 
........ 

รอยละ...... / ... 
.......... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3  .......คะแนน .........รอยละ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 .......ขอ .........ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 .......ขอ .........ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 .......ขอ .........ขอ / ... 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้รวม ….. 

ตัวบงชี้ท่ี …… .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี ……. .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี ……. .......ขอ .......ขอ / ... 

ตัวบงชี้ท่ี ……. รอยละ..... 
........ 

รอยละ...... / .... 
........ 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ตามภารกจิของหนวยงาน ... 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับงชี ้ ... 
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ตารางท่ี 2  องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคณุภาพ 

องคประกอบ 
จํานวนตัวบงชี้ 

รวม ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

1. ตัวบงชี้รวมของทุกหนวยงานสนับสนุน - 1.1, 1.4, 1.5, 
1.6 

1.2, 1.3 6 

2. ตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน (ไมนํามาคิดคาคะแนน) 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - 2.1 2.2 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 2.6 2.3, 2.4, 2.5 4 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา - - 2.7, 2.8 2 
สํานักทะเบียนและประมวลผล - 2.9 - 1 
สํานักหอสมุด - 2.10 2.11 2 

รวม - 8 9 17 
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