


 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักดจิิทลัเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   



ก 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

             ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 อันเป็นกลไกหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพตำมภำรกิจ 
ประกอบไปด้วยมำตรฐำนคุณภำพ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงำนสนับ
สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  
1.2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  1.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK)  1.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน และ
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ผลส ำเร็จ
ของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร (Response Time)  และตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ผลส ำเร็จของระยะเวลำ
ในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรประเมินตนเอง พบว่ำ คิดเป็น
ค่ำเฉลี่ยทั้งหมดเท่ำกับ 4.93 มีผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังตำรำงต่อไปนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนับสนุน 4.93 
   1.1  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 5 
   1.2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 4.65 
   1.3  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  4.95 
   1.4  กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 5 
   1.5  กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK) 5 
   1.6  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 5 
องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน   

2.7 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร 
(Response Time) 

5 

   2.8 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

5 

คะแนนเฉลี่ยรวมเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 4.93 
 

  

 

 
(อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
30 ตุลำคม 2563 



ข 

 

 

ค ำน ำ 

            การประเมินตนเองของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดท าขึ้น

เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 2563 

ทางส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไก

หลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ จึงได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็น

กลไกส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้แบ่งสาระส าคัญออกเป็น 3 บท ได้แก่ ส่วนของบทที่  1      

ส่วนน า ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพภายใน บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง ส าหรับเกณฑ์การประเมินส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา ได้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุก

หน่วยงานสนับสนับสนุน องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทั้งระบบของการประกันคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต 

 ผลของการประเมินท าให้ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ทราบถึงสถานการณ์การด าเนินการ        

จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและ

พัฒนาส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น

แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่

เข้ามารับบริการ ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

สืบไป 

 

                                                                                                       
       (อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ) 

         ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

                   30 ตุลาคม 2563 
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สารบัญ 
         หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 

ค าน า  ข 

สารบัญ  ค 

บทที่ 1 ส่วนน า  1 

 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 

 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย 1 

 วัตถุประสงค์ 2 

 โครงสร้างการบริหารงาน  2 

 โครงสร้างองค์กร 3 

 ผู้บริหารของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4 

 บุคลากรของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  5 

 จ านวนผู้บริหารและบุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 7 

 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  7 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 10 

บทที่ 2  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 11 

 องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนุน 12 

  1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1.4 การจัดการความรู้ (KM) 
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1              

12 
22 
25 
30 
38 
61 

   
   

 
 

 
 
 



ง 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 

 องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน 
     2.7 ผลส าเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ  
               (Response Time)  

75 
75 

  2.8 ผลส าเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายใน   
ระยะเวลาที่ก าหนด 

80 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนารายองค์ประกอบ 

บทที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเอง 

       ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

       ตารางที่ 2 องคป์ระกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ 

       ตารางที่ 3 องคป์ระกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ 
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          86 

          86 

          86 

          87 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1  
ส่วนน ำ 

 
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำร ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำร

และจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของ

สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550  ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 

2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นส่วนงำน

ภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital 

for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำม

ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนใน

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

 

 พันธกิจ 
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้

มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

1 



 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย

ตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำง

เครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและโครงสร้ำงองค์กร 
 

 
 

ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 
 

2 



โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและโครงสร้ำงองค์กร (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1.2  โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



4. ผู้บริหำรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                          

 

อำจำรย์ ดร.ทิวำว้ลย์    ต๊ะกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ ์
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำร 

นำยมำรุต  เปี่ยมเกต ุ

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำวนันทำวดี  คุณศลิป์  
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

นำยธีระพงษ์  ใจค ำมำ 
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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5. บุคลำกรของส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

หน่วยกำรเงินและบัญช ี หน่วยแผนและงบประมำณ 

 
 

 
 

 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 
 

 
 

 

นำงสำวจริยำ  หมื่นแก้ว 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

นำงสำวเสฎฐพร เสทธะยะ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและ

นำยวิทูร อุ่นแสน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยอำนนท์ มะโนเมือง  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยวิวัฒน์ชัย ข ำประไพ  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยชลิต โปธำ  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยกุลชำติ ปัญญำดี 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยบัณฑิต นันทะเทศ  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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บุคลำกรของส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (ต่อ) 

 

หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

นำยจรูญ บุตรแก้ว  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยปิยะพงษ์ หินเกย 
นักวิชำกำรศึกษำ 

นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ 
นักวิชำกำรศึกษำ 

นำยกฤษณ์ ขำวศรี  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกุล 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำงสำวพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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6. จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 21 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563   ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - 

พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ 20 

พนักงำนรำชกำร - 

รวม 21 

 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ปี.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้ำรำชกำร - 1 - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - 
พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ 12 6 2 20 
พนักงำนรำชกำร - - - - 

รวม 12 7 2 21 

 
7. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ  

7.1 แหล่งงบประมำณ  
แหล่งงบประมำณ ปีงบประมำณ 3256  

งบประมำณเงินแผ่นดิน 9,048,300.00 
งบประมำณเงินรำยได้ 2,519,200.00 

รวมทั้งสิ้น 11,567,500.00 
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 7.2 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2563 จะจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ 
      7.2.1 งบประมำณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

แผนงำน /ผลผลิต กิจกรรม  
ประเภทงบ
รำยจ่ำย 

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ผลผลิต :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 100,000.00 
2. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
งบด ำเนินงำน 2,236,500.00 

3. กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 95,000.00 
4. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบด ำเนินงำน 55,000.00 
5. กำรพัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำร

ด ำเนินกำรเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

งบด ำเนินงำน 50,000.00 

6. กำรยกระดับทักษะกำรผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ 

งบด ำเนินงำน 25,000.00 

7. กำรจัดหำระบบ Cloud Web Server Hosting เพ่ือ
สนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำเว็บไซต์ของอำจำรย์ 
บุคลำกร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

งบด ำเนินงำน 40,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย 

  

1. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย 

งบด ำเนินงำน 7,200.00 

แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 
ผลผลิต : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบเงินอุดหนุน 6,439,600.00 
รวมงบประมำณเงินแผ่นดิน 9,048,300.00 
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      7.2.2 งบประมำณเงินรำยได้ จัดสรรเป็นงบด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

แผนงำน /ผลผลิต กิจกรรม  
ประเภทงบ
รำยจ่ำย 

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 255,000.00 
2. กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอน และกำรบริหำรจัดกำร 
งบด ำเนินงำน 1,400,000.00 

3. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ดิจิทัลส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร 

งบด ำเนินงำน 98,000.00 

4. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ 

งบด ำเนินงำน 110,000.00 

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น    

1. กำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุในชุมชนและท้องถิ่น 

งบด ำเนินงำน 13,000.00 

แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 
ผลผลิต : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 643,200.00 
รวมงบประมำณเงินรำยได้ 2,519,200.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 



8.  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  

ควรพัฒนำระบบ E-SAR ให้สำมำรถด ำเนินกำรกรอกรำยงำนได้ตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนปกติของแต่ละหน่วยงำน  

ผลกำรด ำเนินงำน 

เนื่องจำกเกณฑ์ประกันคุณภำพในปีงบประมำณ 2563 เป็นเกณฑ์ใหม่ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ

ได้ด ำเนินกำรปรับแก้โปรแกรม E-Sar รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของผู้ดูแลตัวบ่งชี้ของ

แต่ละส ำนักฯ รวมทั้งตำรำงแสดงผลแบบใหม่ในส่วนของคณะกรรมกำร ซึ่งในส่วนนี้คล้ำยกับกำรพัฒนำ

โปรแกรมใหม่ 5 โปรแกรม ท ำให้เสร็จไม่ทันต่อกำรใช้งำนในต้นปีงบประมำณ 2563  ประกอบกับช่วงโควิด 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้รับมอบหมำยให้พัฒนำ จัดหำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

ท ำให้มีเวลำในกำรพัฒนำระบบ E-Sar ล่ำช้ำ แต่ทันในกำรใช้อบรมและงำนในเดือนกันยำยน 2563 
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

จ ำนวน 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนับสนุน  
   1.1  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน กระบวนกำร 
   1.2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน ผลลัพธ์ 
   1.3  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ผลลัพธ์ 
   1.4  กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กระบวนกำร 
   1.5  กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK) กระบวนกำร 
   1.6  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน กระบวนกำร 
องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน  

2.7 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร 
(Response Time) 

ผลลัพธ์ 

   2.8 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผลลัพธ์ 
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องค์ประกอบที่ 1  ด้านประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือ
สนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และ
สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว 
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน                      
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม  
 แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 ปีขึ้นไป  เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานควรมี
ความครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกล
ยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี                   
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้ องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน  
 
 

รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน )  
 
 

12 



เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์อย่างครบถ้วน 
3. มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละ    

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในข้อ 2  
6. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
7. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ 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 แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 
6. รายละเอียดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้          

ต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
10. เอกสารการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
11. เอกสารการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
12. เอกสารการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 
      ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  ที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์         
ของกระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1-1) และสอดคล้องกับ    
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ฉบับปรับปรุง        
ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 1.1.1-2) โดยส านัก
ดิ จิทั ล เ พ่ือการศึกษา ไ ด้จั ด โครงการประชุม          
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผน   
ปฏิบัติการประจ าปี 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1.1-
3) ในกิจกรรมดังกล่าวผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ร่วมกันจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.  2562 มีการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน   
      โดยส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้น าเสนอ 
Road map และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 
2563 -2567 ) ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  2562                  
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณา      
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563 ตามระเบียบวาระท่ี 4.1 และ 4.2 ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติให้ปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านัก (เอกสารหมายเลข 
1.1.1-4 และ1.1-1-5)   
 

1.1.1-1 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

1 . 1 . 1 - 2  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 
5 ปี  ( พ . ศ .  2560  - 2564 ) ฉบั บ
ปรับปรุง ปี 2562 

1.1-1- 3  โ ค ร งการปร ะชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 
2563-2567) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

1 . 1 -1 -5  รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ครั้งที่ 1/2563      วัน
อังคารที่ 7 มกราคม 2563 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์อย่างครบถ้วน  
          ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ื อการศึ กษา ได้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่สอดคล้องกับ   
แผนยุทธศาสตร์  ส านักดิจิทัล เ พ่ือการศึ กษา              
(พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุงปี 2562  (เอกสาร
หมายเลข 1.1-2-1 ถึง 1.1-2-2)  

1.1-2 -1 แผนยุทธศาสตร์  ส านัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2563-
2567) ฉบับปรับปรุงปี 2562 

1.1-2-2 แผนปฏิบัติการ ส านัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2563 

 

ข้อ 3 มีตั วบ่ งชี้ วัดความส า เร็ จแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้  เพื่ อ วัดความส า เร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
          ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้มีการระบุตัว
บ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุงปี 
2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 เพ่ือให้
การขับเคลื่อน การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1 และ 1.1-
3-2) 
 

1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์ส านัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2563-
2567) ฉบับปรับปรุงปี 2562 

1.1-3-2  แผนปฏิบัติการ ส านัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2563 

 

 

ข้อ 4 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน       
          ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้มีการประชุม
บุคลากรเพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุงปี 
2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ในการ
ประชุมบุคลากรเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2563 
(เอกสารหมายเลข 1.1-4-1)             
          ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้มีการเผยแพร่ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 

1 . 1 -4 -1  ร าย ง านการประชุ ม
บุคลากร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ชั้น 
3 ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.1-4-2 หน้าเว็บไซต์ส านักดิจิทัลฯ 
https://www.digital.cmru.ac.th/
การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 
2563-2567) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2563-2567) ฉบับปรับปรุงปี 2562 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2563 บนเว็บไซต์ของส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ทราบถึ งแนวทางการบริหารงานของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1-4-2) 

 

 

ข้อ 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีใน
ข้อ 2   
       ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกไตรมาส เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่วางไว้ (เอกสารหมายเลข 1.1-5-1 ถึง 
1.1.5-4) 
 

1.1-5-1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 
2562) 

1.1-5-2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 –   
มีนาคม 2563) 

1.1-5-3 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 –   
มิถุนายน 2563)  

1.1-5-4 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563) 
 

ข้อ 6 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา          
        ผู้บริหารของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้มี
การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหา และ

1. 1- 6- 1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม
บุคลากร วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ชั้น 3 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1 . 1 -6 -2  ร าย ง านการประชุ ม
บุคลากร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมกันพิจารณาปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผ่ านการประชุมบุคลากรอย่ างต่อ เนื่ องและ
สม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1 ถึง 1.1-6-4) 
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 1.1-6-5 ถึง1.1-6-8)  
     ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้รายงานผลการ
ด าเนินของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือพิจารณา 
รวมถึงการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 (เอกสารหมายเลข 1.1-6-9 ถึง 1.1-6-10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง       
ชั้น 3 ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1 . 1 - 6 -3 ร าย ง านการประชุ ม
บุคลากร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง   
ชั้น 3 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1 . 1 -6 -4  ร าย ง านการประชุ ม
บุคลากร วันที่ 17 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง   
ชั้น 3 ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.1-6-5 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 
2562) 

1.1-6-6 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 –   
มีนาคม 2563) 

1.1-6-7 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 –   
มิถุนายน 2563)  

1.1-6-8 รายงานผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563) 
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1. 1-6- 9  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1.1-6-10  รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ 
ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ข้อ 7 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณา           
      ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2563-
2567)  ฉบับปรับปรุงปี 2562 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงน าจุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณถัดไป (เอกสารหมายเลข 1.1-7-1 ถึง 
1.1-7-2) 
 

1. 1- 7- 1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1. 1-7- 2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 
1/2563 วันที่  7 มกราคม 2563        
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
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ข้อ 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิด เห็น  และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน             
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
       จากการด าเนินงานในข้อที่ 7 ของส านักดิจิทัล

เ พ่ื อการศึ กษา  ได้ น า เ อ าข้ อ เ สนอแนะข อง

คณะกรรมการประจ าส านักมาปรับปรุ งแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีดังนี้ 

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 

คราวประชุมที่ 1/2563 คณะกรรมการให้

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ (เอกสารหมายเลข 1.1-8.1) 

1. วาระที่ 4.1 Road Map ส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา คณะกรรมการมีมติให้มีการ
ปรับแก้ไขดังนี้ 
1.1 กรอบแนวคิดในการบริหารงานให้คล

อบคลุมทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   
1.2  ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา ควร

ก าหนดเป้าหมายหลักของหน่วยงาน 
คือ Digital University 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงได้มีการปรับปรุง 
Road Map ให้สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ของ
หน่ วยงาน  และก าหนด เป้ าหมายหลั กของ
หน่ ว ย ง านคื อ  Digital University  ( เ อก ส า ร
หมายเลข 1.1-8.2) 

 
2. วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2563-2567 
คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงดังนี้ 

1.1-8-1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 
1/2563 วันที่  7 มกราคม 2563     
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง  

1.1-8-2 Road Map  

1.1-8-3 แผนยุทธศาสตร์ส านั ก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฉบับปรับปรุงปี 
2563 

1.1-8-4  แผนปฏิบัติการ ส านัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2564 
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2.1 ควรมีการสร้ าง เครือข่ ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ พัฒนารายวิชา  
และส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ใน
การร่วมมือจัดท ารายวิชาออนไลน์
แบบเต็มรูปแบบ 

2.2  โครงการความร่ วมมือระหว่ าง
ผู้พัฒนารายวิชาและส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาเพ่ือจัดท ารายวิชา
ออนไลน์เต็มรูปแบบตัวชี้วัดที่ 2.1 
จ านวนรายวิชาออนไลน์เต็มรูปแบบ 
ควรเพ่ิมตัวชี้วัดให้มีความท้าทาย
มากยิ่งขึ้น ให้ทางคณะเป็นผู้จัดท า
รายวิชา โดยมีส านักดิจิทัลฯ เป็น
ผู้สนับสนุน 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงได้มีการปรับปรุง 
โดยข้ อที่  2.1 ทางทีมงานฝ่ าย อี เลิ ร์ นนิ่ ง  ได้
ด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ที่สนใจในการ
จัดท ารายวิชาออนไลน์ จ านวน 2 รายวิชาได้แก่ 
รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น และ รายวิชาทวิ
ภาษา ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการออกแบบและ
พัฒนารายวิชาให้กับขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ และได้
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ ตามข้อแนะน าในข้อ 2.2 
ใน แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2563 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-8.3) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 (เอกสารหมายเลข 1.1-8.4) 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ  5 8 ข้อ 

จุดแข็ง 
1. ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่มีส่วนร่วมจาก

ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กัลยา    ใจรักษ์ 
รองผู้อ านวยการ 

โทรศัพท์  :  053-885934 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวเสฏฐพร  เสทธะยะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์  :  053-885943 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แต่ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ 

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

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
    ที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
                                                                                                          X  100 
           จ านวนตังบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

        ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  
                                                                                           X  5 

                                       100 
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ผลการด าเนินงาน  

 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของส านักฯ ระยะ 5 ปี        
(พ.ศ. 2563-2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณที่บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

40 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน 

43 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้ 3 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 93.02 

 

1. ค านวณค่าร้อยละของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
    ที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
                                                                                                          X  100 
           จ านวนตังบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 

                                              40 
                                                                                 X  100   =  93.02 
                                      43 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

        ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  
                                                                                           X  5 

                                       100 
 

                                    93.02  
                                                               X  5     =  4.65 

                                     100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.2-1-1  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.2-1-2 หลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับอาจารย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน               
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ และสนับสนุนการใช้
ระบบบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Teams เป็นระบบหลักของ
มหาวิทยาลัย  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ใจรักษ ์

รองผู้อ านวยการ 
โทรศัพท์  :  053-885930 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   
       

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  :  053-885686 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณาประเด็นส าคัญ คือ  

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

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้
เตือนสติสังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้                    
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความ
พึงพอใจ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ  ตามปีงบประมาณหรือปีการศึกษาซึ่งมีการ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน 
 
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 อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีท่ีหน่วยงานจัดโครงการ 
 
วิธีการค านวณความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 คะแนนความพึงพอใจ  = 




i

ii

n

nx

 

 ix  = คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจครั้งที่ i (คะแนน
เต็ม 5) หรือ ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที่ i 
 in  = จ านวนคนที่ตอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ i หรือตอบแบบสอบถามโครงการ/
กิจกรรมที่ i  
 I   = 1 ถึง p 

p = จ านวนครั้งที่ส ารวจความพึงพอใจ หรือจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
 

หมายเหตุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ  
             หรือไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี 
 
หน่วยงานสนับสนุน ประเมินผลการด าเนินงานปีงบประมาณ และน าผลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์กับ                 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  
 
ตัวอย่าง การค านวณส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง 
 ส านัก/กอง .......................ปีงบประมาณ ....................................ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ให้บริการ 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  

26 



 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)  = 
4.0642  
                   90+80+95+90+85 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ = 4.06 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 5 ประเด็น 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินงานด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานที่ว่า “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน” จึงได้จัดท าแผนบริการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร ของส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนการบริการฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ ประจ าปี 2562 ร่วมกับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 
2.7 ผลส าเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) และตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
ผลส าเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ครอบคลุมงาน
บริการตามพันธกิจของส านักฯ  7 กลุ มงานหลัก ดังนี้  1) บริหารและจัดการระบบเครือข าย
คอมพิวเตอร 2) บริหารงานทั่วไป  3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4) ดูแลและบ ารุงระบบคอมพิวเตอร 
5) จัดอบรมและบริการวิชาการ 6) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  และ 7) งานบริการ (จองหอง
ประชุม หองปฏิบัติการ การเรียนการสอนทางไกล และออกแบบสื่อกราฟกและเว็บไซต)  

คณะกรรมการฯ จึงร่วมกันจัดท าแผนบริการฯ ประจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
บริการและการประเมินคุณภาพ โดยจัดท าแผนการบริการเพ่ือพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ทั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมการติดตามผลการให้บริการที่ตนร้อง
ขอในรูปแบบออนไลน์ (เอกสารประกอบ 1.3-1) 

 ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนบริการ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 
System :  MES)  2)  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน  (Monitoring and  
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Evaluation System : MES) 3) อบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Monitoring and Evaluation System : MES) แก่บุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 4) สรุปผล
การด าเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการบริการในปีถัดไป โดยมีผลการด าเนินงาน คือ ส านักดิจิทัลมี
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) ให้
ผู้ใช้บริการส านักดิจิทัลสามารถติดตามการร้องขอรับบริการของตนได้บนระบบออนไลน์ และมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ที่ 4.95 โดยส ารวจจากผู้ใช้บริการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 
ผ่านการประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ผู้รับบริการร้องขอในระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) จ านวน 103 คน ทั้งนี้  ผู้รับบริการ        
มีความพึงพอใจ แยกตามประเดน็ ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.93 

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.95 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.90 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.98 
5. ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.97 
รวมค่าเฉลี่ยการบริการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ภาพรวมทุกประเด็น เป็น 4.95 (เอกสารประกอบ 1.3-2) 
 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563  
วันที่ 30 กันยายน 2563 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มติที่ประชุม
รับทราบ (เอกสารประกอบ 3.1-3) 
 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

4.95  4.95 ไม่น้อยกว่า 4.30 
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เอกสารหลักฐานการอ้างอิง 
 1.3-1  แผนบริการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (หน้าที ่17-19) 
 1.3-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (หน้าที่ 7-20 ) 
 1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563  
วันที่ 30 กันยายน 2563 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หน้าที่ 2-3) 
 
จุดแข็ง 

1. มีการด าเนินงานตามแผนบริการ และบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนบริการ 
2. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุมงานบริการทุกด้านของส านัก

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ านวน 7 กลุ่มงาน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจครอบคลุมประเด็น ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ประเด็น 

 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ไม่มี 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    
 

นายมารุต เปี่ยมเกตุ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

โทรศัพท์  :  053-885939 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์  :  053-885934 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการความรู้ (KM) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน                           
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือ             
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการหาความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้                   
ที่ก าหนดในข้อ 1  

3. มี การแบ่ งปั นและแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ จ ากความรู้  ทั กษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต ร ง                            
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

5. มีการก ากับติดตาม การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในข้อ 4 ไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
6. มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ประเด็น และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(Explicit Knowledge) 
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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 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : …6….ข้อ  

เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการหาความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการบริหารและ

การปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยการรวบรวมการสร้าง และการ

กระจายความรู้ของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้ น า

ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ขึ้น

ภายในองค์กร จากการน าเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาจัดท าแผนยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และด าเนินการตามแผนโดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 1.4-1-1) 

และได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.4-1-2) ซึ่ง

ประเด็นความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร 

(ESS)  เ พ่ื อการบริ ห า ร ง านอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและยั่ น ยื น 

(Sustainable MIS) ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรังปรุง 2562 (เอกสาร

หมายเลข 1.4-1-3) ส านักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้ (KM) เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 

1.4-1-4) ในที่ประชุมได้น าเสนอปัญหาที่พบที่ต้องการด าเนินการ

ปรับปรุงและแก้ไข ซ่ึงแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนปัญหาในการด าเนินงาน

1 . 4 - 1- 1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการจัดการความรู้  

ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ือการศึ กษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  

1.4-1-2 แผนการจัดการความรู้

ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(หน้าที่ 5–6) 

1.4-1-3  แผนยุทธศาสตร์ส านัก

ดิ จิ ทั ล เ พ่ือการศึ กษา  ฉบับ

ปรับปรุง 2562 (หน้าที่ 17-21) 

1.4-1-4  รายงานการประชุม

คณะกรรมการ การจั ดการ

ความรู้  (KM) ครั้งที่  1/2563 

หน้าที่ 2 

 

31 



เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 

ด้านต่าง ๆ และเมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วพบว่า ปัญหาด้านการบริหาร

เว็บไซต์เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากถ้าไม่มีการ

พัฒนาอาจส่งผลระยะยาวต่อการตรวจสอบและจัดอันดับของ 

webometrics ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 

ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

ข้อ 2 มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

       ประเด็นการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในข้อที่ 1 นั้น ได้ด าเนิน

ตามแผนการการจัดการความรู้ (KM) ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.4-2-1) โดยมี

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบงาน

ทางด้านระบบสารสนเทศ และผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในการจัดประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรู้ (KM)  เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ในการวิเคราะห์ ออกแบบ 

และพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย พร้อมทั้งเสนอให้น าประเด็นการจัดการความรู้ (KM) 

เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในเวทีตลาดนัด KM ใน

ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.4-2-2 ถึง 

เอกสารหมายเลข 1.4-2-3) 

 

1.4-2-1 แผนการจัดการความรู้

ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(หน้าที่ 5–6) 

1.4-2-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู้  

(KM) ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 

1.4-2-3 บันทึกข้อความเชิญ

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ 

(KM) ในรูปแบบออนไลน์ 
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ข้อ 3 มีการแบ่งปันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้ มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1  

 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้น ากระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) โดยได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ

ความรู้ (KM) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรในหัวข้อที่มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบจากการประชุมครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับแนวทางการ

บริหารเว็บไซต์ให้ปลอดภัย และระบบการจัดการเว็บไซต์ส าเร็จรูป

(เอกสารหมายเลข 1.4-3-1) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงาน

อ่ืน โดยระบบ Zoom meeting ผ่านการประชุมการจัดการความรู้ 

ครั้งที่ 3/2563 (เอกสารหมายเลข 1.4-3-2) และได้แจ้งก าหนดการ

ด าเนินงานผ่านการประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2563 (เอกสาร

หมายเลข 1.4-3-3) ตามแผนการจัดการความรู้  (KM) (เอกสาร

หมายเลข 1.4-3-4) หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 

“การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย” เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการใช้งานการ

บริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-3-5) และได้ข้อเสนอแนะ

ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจัดการความรู้ท าให้ได้รู้จัก

เครื่องมือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการจัดการ

เว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ (เอกสาร

หมายเลข 1.4-3-6)  หลังจากจัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การบริหาร

จัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” แล้ว ได้ให้

1.4-3-1 บันทึกการเล่าเรื่อง

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย 

1.4-3-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู้  

(KM) ครั้งที่ 3/2563 

1.4-3-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู้  

(KM) ครั้งที่ 4/2563 

1.4-3-4 แผนการจัดการความรู้

ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(หน้าที่ 5–6) 

1.4-3-5 ภาพกิจกรรมการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 

1.4-3-6 คู่มือการบริหารงาน

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และ

33 



เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 

บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรมแบบ

ออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 1.4-3-7) ซึ่งมีผลการประเมินความ      

พึงพอใจการบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย อยู่ในระดับ ดีมาก (เอกสารหมายเลข 1.4-3-8) 

 

ปลอดภัย ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

1.4-3-7 หน้าจอแบบประเมิน

ความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย แบบออนไลน์ 

1.4-3-8 ผลการประเมินความ

พึงพอใจการอบรมการบริหาร

จัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา 

และจัดเก็บ อย่างเป็นระบบ 

 เมื่อส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้จัดอบรมการบริหาร

จัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ได้รวบรวมเนื้อหา ประเด็นความรู้ มาจัดท าคู่มือแนว

ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-4-1) และได้ท า

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 

1.4-4-2) 

   

1.4-4-1 คู่มือการบริหารงาน

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

1.4-4-2 รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(KM) ของส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

2563 
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ข้อ 5 มีการก ากับติดตาม การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในข้อ 

4 ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 หลังจากที่ส านักฯ ได้จัดอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยแล้ว ผู้บริหารได้ก ากับ

ติดตามการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักอย่างใกล้ชิด 

และได้ติดตามผลการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง พบว่า 

1. ส านักดิจิทัลได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ Template ให้มีมาตรฐาน 
W3C ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ได้เว็บไซต์ส าเร็จรูป (CMS = Content Management 
System) ซึ่งได้น า CMS ที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง จ านวน  
4 เว็บไซต์ 
http://www.edu.cmru.ac.th/web2020/main.php 
http://pingkanakorngames.cmru.ac.th 
http://www.nruarit2020.cmru.ac.th 
http://www.bcom.cmru.ac.th 

 
3. น าเครื่องมือ Google Analytics มาตรวจสอบเว็บไซต์ เพ่ือให้

ได้มาตรฐานและถูกต้อง ปลอดภัย ท าให้เว็บไซต์แต่ละหน่วยงานมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการบริหารเว็บไซต์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.4-5-1 ถึง เอกสารหมายเลข 
1.4-5-2) 
 
 
 
 

1.4-5-1 ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ 

Template มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ ที่ ได้น า CMS ที่

พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง 

1.4-5-2 ภาพการน าเครื่องมือ 

Google Analytics มา

ตรวจสอบเว็บไซต์ 
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ข้อ 6 มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ประเด็น และ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

 เมื่อส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้จัดกิจกรรม “การบริหาร

จัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” และได้เข้า

ร่วมน าเสนอผลงานการจัดการความรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกิจกรรม

ตลาดนัด KM (KM DAY) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ

ออนไลน์ จัดโดยส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.4-6-1) ซึ่งส านักได้

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ใน

ระดับมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดท าคู่มือการบริหารงาน

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  ของส านักฯ (เอกสาร

หมายเลข 1.4-6-2) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของส านักดิจิทัลเ พ่ือ

การศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-6-3) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายงานสรุปผลการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.4-6-4) 

 

1.4-6-1 ภาพบรรยากาศการ

เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด KM 

(KM DAY) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.4-6-2 คู่มือการบริหารงาน

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

1.4-6-3 ภาพเว็บไซต์ของส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่เผยแพร่

คู่มือการบริหารงานเว็บไซต์ให้มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1 . 4 -6-4 ภ าพ เ ว็ บ ไซต์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่

เผยแพร่คู่มือการบริหารงาน

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา  

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ   5 6 
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จุดแข็ง 
1. ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

รวมทั้งสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน W3C ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ใจรักษ ์ โทรศัพท์  :  053-885930 

  รองผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    
นางสาวจริยา  หมื่นแก้ว 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

โทรศัพท์  :  053-885942 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และ
โอกาสในการเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ  มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและ
ตัวแทน ที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีการส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งจัดล าดับ
ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ประเด็นแรกที่มีความเสี่ยง
สูงสุด ซึ่งครอบคลุมในประเด็นจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน 

ระบบการประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในข้อ 2  
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4. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานใน
รอบปี   การประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
หน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
 
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. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงของ

หน่วยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง  
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และเอกสาร หรือ

รายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

6. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : ………5……..ข้อ  

เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงของหน่วยงานและตัวแทน ที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลัก

ของหน่วยงาน 

   

 ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาด าเนินการประชุมประกัน
คุณภาพการศึกษาครั้งที่4/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีมติที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยให้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพประจ าปีงบประมาณ 
2562 และแผนยกระดับการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563 มา
ปรับแก้เพ่ือใช้เป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-1)  และเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาจึงมีค าสั่ง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” ประกอบด้วย
ผู้บริหารและบุคลากรส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาทุกท่านเป็น
คณะกรรมการ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยง 
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบุประเด็นความเสี่ยง ประเมิน
โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือ
ร่วมกันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 1.5-1-2)  

1.5-1-1 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพครั้งที่ 

4/2562 วันที่ 27 

กันยายน 2562 ณ ห้อง

ประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 

ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (หน้า4-5) 

1.5-1-2 ค าสั่งส านัก

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ที่ 16/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในส านัก

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 

ข้อ 2 มีการส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นความ

เสี่ยง รวมทั้งจัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

อย่างน้อย 3 ประเด็นแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุด 

1.5-2-1   รายงานการ

ประชุมบุคลากรส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วันที่ 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  

 ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตัวบ่งชี้เสนอน า (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ต่อที่ประชุมบุคลากร วันที่ 6 ธันวามคม 2562 โดยได้น าหลักจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ COSO ERM Model และ

ด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561ซึ่งสามารถเทียบเคียงและครอบคลุมประเด็น

ความเสี่ยงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง 

(RISK) ได้ก าหนดไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางเชื่อมโยงประเภทความเสี่ยงมาตรฐาน COSO และ เกณฑ์

มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) 

COSO ตัวบ่งชี้1.5  

การบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ 

(Strategic Risk : SR)  

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์ หรือกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

(Financial Risk : FR)  

ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอาคารสถานท่ี) 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน 

(Operation Risk : OR)  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (Compliance Risk : 

CR)  

ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

6 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 

ส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา (หน้า2) 

1. 5- 2- 2 แ ผ น บ ริ ห า ร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2563 : ระบุ

ความเสี่ยง (หน้าที่ 46-

47) 

1. 5- 2- 3 แ ผ น บ ริ ห า ร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2563 : การ

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง 

(หน้าที่ 47-50) 

1. 5- 2- 4 แ ผ น บ ริ ห า ร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2563 : การ

ควบคุมภายในและการ

จัดการความเสี่ยง (หน้าที่ 

51-56) 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

การทุจริต (ตามหลักเกณฑ์การ

ควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561)  

ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ

เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล) 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในแผนบริหาร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน (เอกสารหมายเลข 

1.5-2-1) 

รายละ เ อียดของแผนบริห ารความ เสี่ ย งปร ะจ าปี

งบประมาณ 2563 ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาได้จัดท า ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง 

(RISK) คือร่วมกันส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และสังเคราะห์

ประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามที่เกณฑ์ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความ
เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR1 ยุทธศาสตร์/
แผนงาน ไมส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

SR1.1 ขาดการ
ทบทวนแผนประจ าปี  

การด าเนินงานของ
ส านักฯ ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคณุภาพ ความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
อาคารสถานท่ี) 

1. 5- 2- 5 แ ผ น บ ริ ห า ร

ความเสี่ยง ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจ าปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  2563 : 

ตารางแผนบริหารความ

เสี่ ย งส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3  

(หน้าที่ 57-60) 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

FR1 เบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 
FR2 งบประมาณไม่
เพียงพอ 

FR1.1 ขาดการติดตาม
การเบิกจ่าย 
 
FR2.1 การค านวณ
งบประมาณใช้จ่ายใน
โครงการไม่ครอบคลมุ
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง 

การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามที่ขอ
อนุมัต ิ

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกัน
คณุภาพ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน 
OR1 งานบริการด้าน
เครือข่ายและเว็บไซต์
ที่ส านักให้บริการกับ
หน่วยงานภายในเกิด
การติดขดั ไมส่ามารถ
ให้บริการได้ เกิดจาก
ช่องโหว่ของผู้พัฒนา
เว็บไซต์ออกแบบไม่
ตรงกับมาตรฐาน 
W3C 
OR2 งานบริการด้าน
เครือข่ายและเว็บไซต์
ถูกโจมตีจากภายนอก 
เกิดความเสียหายและ
ไม่สามารถให้บริการได้ 
(ปัจจัยภายนอก) 
OR3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
ผู้รับบริการงานซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอรส์ูญ
หาย 

OR1.1 ผู้พัฒนา
เว็บไซต์แต่ละ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัขาด
ความรู้ความเข้าใจการ
พัฒนาเว็บไซตต์าม
หลักมาตรฐานการ
ออกแบบ 
 
 
OR2.1 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลยัถูกโจมต ี
 
 
OR3.1 ขาดที่เก็บ
คอมพิวเตอร์ที่
ผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุง
น ามาเข้ารับบริการ 
 

เว็บไซต/์ฐานข้อมลู/
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั บางส่วน
หรือท้ังหมดไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
เว็บไซต/์ฐานข้อมลู/
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั บางส่วน
หรือท้ังหมดไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้รับบริการสูญ
หาย/ภาพลักษณ์ส านัก
ฯ เสียหาย 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้
รับบริการตามที่
คาดหวัง 
 

OR4.1 บุคลากรไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
หรือให้บริการตามที่
ผู้ใช้ร้องขอ 

ไม่มผีู้เข้ามาใช้บริการ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /
ประกันคณุภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
CR1 ผู้ปฏิบัติงานท า
ผิดระเบียบ 
 
CR2 ความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินจากผู้มารับ
บริการไม่ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
 
 
 
CR3 การทุจริต (ความ
เสี่ยงด้านบคุลากรและ
ความเสีย่งด้านธรร
มาภิบาล) 

CR1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่
ทราบกฎระเบียบ 
 
CR2.1 ผู้มาใช้บริการ
ไม่ทราบกฎระเบียบ
ด้านบริการดิจิทัลของ
ส านัก 
CR2.2 ผู้มาใช้บริการ
ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
CR3.1 แรงจูงใจ/
โอกาส/ข้ออ้าง 
(สามเหลี่ยมการทุจรติ, 
ป.ป.ช) 

การด าเนินงานล่าช้า 
ไปจนถึงไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้
เกิดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
การให้บริการ 
เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ส านักฯ และ
มหาวิทยาลยัเกิดความ
เสียหาย 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2-2) 

 คณะกรรมการบริการความเสี่ยงฯ ประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการประเมิน

ความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดย

พิจารณาเงื่อนไข ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 มิติ 

คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ

ความเสี่ยง ( Impact) เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of 

Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ ์
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง 

ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณ

ของโอกาส และผลกระทบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยง 

(Degree of Risks) 

3) การวิ เคราะห์ความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยง เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของ

โอกาสและผลกระทบแล้ว จึงน ามาเทียบตามค าอธิบายให้เห็นระดับ

ความเสี่ยงที่ชัดเจน เพ่ือน าเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ไป

จัดล าดับความเสี่ยงต่อไป 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์

ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง ซึ่งส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาได้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก 

จัดล าดับความเสี่ยง   เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน 

และจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 จากการประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาได้ประเด็นความเสี่ยงสูง และสูงมาก เรียงล าดับคะแนน

ความเสี่ยงจากมากไปน้อย ได้ 4 ล าดับดังนี้ 

ความเสี่ยงล าดับ 1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่ส านัก
ให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ 
เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ (4X4=16 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
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ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
ความเสี่ยงล าดับ 2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (4X4=16 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Risk : CR)  
ประกันคุณภาพ : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
ความเสี่ยงล าดับ 3 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตี
จากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้  (3X4=
12 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 
ความเสี่ยงอันดับ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย (2X5=10 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 
1.5-2-3) 
 
 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท าการประเมินมาตรการ
ควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไม่ได้ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่ขาดการควบคุม
ภายใน มาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมิน
ทางเลือกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T’s 
Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/ลดความเสี่ยง 
(Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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(Transfer) โดยเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมแปลงเป็นแผนบริหารความ
เสี่ยง ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-4) 
 

สรุปกิจกรรมจัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัด 
ความเสี่ยงล าดับ 1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่ส านัก
ให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ 
เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ (4X4=16 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตาม
หลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จาก
การพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก
มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 
ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ
เว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มี
หน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 1 กิจกรรม 

47 



เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2. มีการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก
มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 
ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 
ความเสี่ยงล าดับ 2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (4X4=16 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Risk : CR)  
ประกันคุณภาพ : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กิจกรรม 
1. จัดท าแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
2. บุคลากรส านักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้นย้ าเรื่อง
ระเบียบ และด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุก
ครั้งด้วยแบบฟอร์ม 
ตัวช้ีวัด 
1. แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
 
ความเสี่ยงล าดับ 3 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตี
จากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้  (3X4=
12 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
กิจกรรมและตัวชี้วัด **ใช้กิจกรรมเดียวกับความเสี่ยงล าดับ 1 งาน
บริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่ส านักให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของ
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
ความเสี่ยงล าดับ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย (2X5=10 สูง) 
COSO : ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 
1.5-2-3) 
กิจกรรม 
จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการสูญ
หาย 
ตัวช้ีวัด 
ตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มาใช้บริการซ่อมบ ารุง 2 วิทยาเขต 
ได้แก่ เวียงบัว และศูนย์แม่ริม 
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-5) 
 

ข้อ 3 ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในข้อ 2  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 

และบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทุกท่าน ได้ร่วมด าเนิน

กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่

ส านักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถ

ให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับ

มาตรฐาน W3C 

COSO : ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

1.5-3-1 รายงานผลการ

ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น

บริหารความเสี่ยง ส านัก

ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า 

ป ร ะจ า ปี ง บประมาณ 

2563 (หน้าที่ 57-81) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 

กิจกรรม 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตาม

หลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ในการ

พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จาก

การพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 

2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก

มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 

ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ

เว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มี

หน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 1 กิจกรรม ในชื่อกิจกรรม 

Digital KM Day 2020 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ zoom meeting 

หัวข้อ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

2. มีการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก

มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 

ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอ่ืน อย่างน้อย 1 ช่องทาง ผ่าน

เว็บไซต์ http://www.digital.cmru.ac.th  

เมนูแผนการด าเนินงาน > แผนการจัดการความรู้> เอกสารประกอบ 

Digital KM Day 2020 

สรุปการจัดการความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

องค์กรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” เพ่ือสร้างความตระหนัก

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ และมีเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่มี

ประสิทธิภาพ PageSpeed insights ไม่น้อยกว่ า  80 คะแนน 

ให้บริการส าหรับหน่วยงานที่มีความต้องการ จึงสามารถลดความ

เสี่ยงจากระดับ สูง ให้อยู่ในระดับ ปานกลาง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

และมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยง 

 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับ

บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

กิจกรรม 

1. จัดท าแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการส านักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 

2. บุคลากรส านักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้นย้ าเรื่อง

ระเบียบ และด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุก

ครั้งด้วยแบบฟอร์ม 

 

 

ตัวช้ีวัด 

1. แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา ส าหรับห้องบริการ 4 ห้อง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการ
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คอมพิวเตอร์ INC21 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ห้องมินิเธียร์เตอร์ 

และห้องมินิสตูดิโอ 

สรุ ปการจั ดการความ เสี่ ย ง  จากสถิ ติ การ ให้ บริ กา รห้ อ ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 

ห้องมินิเธียร์เตอร์ และห้องมินิสตูดิโอ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 

กันยายน 2563 มีทั้งสิ้น 116 ครั้ง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการ INC21 

45 ครั้ง ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 33 ครั้ง ห้องมินิเธียร์เตอร์ 29 

ครั้ง และห้องมินิสตูดิโอ 9 ครั้ง ผลจากการใช้แบบฟอร์มตรวจเช็ค

สภาพห้อง ไม่พบเหตุการณ์อุปกรณ์ช ารุดอันเนื่องมาจากผู้มาใช้

บริการไม่ปฏิบัติตามกฎ ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับ สูง ให้อยู่ใน

ระดับ ต่ า อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นความเสี่ยง  ที่ใช้วิธีควบคุม

ปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

ประเด็นความเสี่ยงอันดับ 3 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์

ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ 

(ปัจจัยภายนอก) 

COSO : ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

กิจกรรม 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตาม

หลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ในการ

พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จาก

การพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 
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2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก

มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 

ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ

เว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มี

หน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 1 กิจกรรม ในชื่อกิจกรรม 

Digital KM Day 2020 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ zoom meeting 

หัวข้อ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

2. มีการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลัก

มาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 

ของส านักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอ่ืน อย่างน้อย 1 ช่องทาง ผ่าน

เว็บไซต์ http://www.digital.cmru.ac.th  

เมนูแผนการด าเนินงาน > แผนการจัดการความรู้> เอกสารประกอบ 

Digital KM Day 2020 

**กิจกรรมและตัวชี้วัด ใช้กิจกรรมเดียวกับความเสี่ยงล าดับ 1 งาน

บริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่ส านักให้บริการกับหน่วยงาน

ภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของ

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 

สรุปผลจัดการความเสี่ยง  การใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น

การสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้มี

ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน เพ่ือลดโอกาสการถูกโจมตีทาง

เครือข่ายจากภายนอก และส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดเตรียม
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เว็บไซต์ส าเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ PageSpeed insights ไม่น้อย

กว่า 80 คะแนน ให้บริการส าหรับหน่วยงานที่มีความต้องการ 

สามารถลดความเสี่ยงจากระดับ สูง ให้อยู่ในระดับ ปานกลาง อยู่ใน

ระดับยอมรับได้ และมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้

ส านักดิจิทัลต้องหาเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการถูก

โจมตีทางเครือข่ายจากภายนอก การเรียกค่าไถ่เ พ่ือปลดล็อค

ฐานข้อมูลจากผู้ ไม่ประสงค์ดีซึ่ ง เป็นภัยที่ ต้ อง เฝ้ าระวั ง  ใน

ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงาน

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 

COSO : ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการสูญ

หาย 

ตัวช้ีวัด 

ตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มาใช้บริการซ่อมบ ารุง 2 วิทยาเขต 

ได้แก่ เวียงบัว และศูนย์แม่ริม เมื่อเดือน ธันวาคม 2562 

สรุปผลจัดการความเสี่ยง การจัดหาตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ขอผู้

มาใช้บริการซ่อมบ ารุง ทั้ง 2 วิทยาเขต สามารถลดความเสี่ยงจาก

ระดับ สูง ให้อยู่ในระดับ ต่ า ยอมรับได้ เป็นความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุม

ปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม  

(เอกสารหมายเลข 1.5-3-1) 
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ข้อ 4 มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผ่านจากการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา และการประชุมบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ตามล าดับดังนี้ ดังนี้ 

1. ติดตามการด าเนินงานปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ตามกระบวนการ COSO ERM Model และด้านการทุจริต ตาม

หลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การ

บริหารความเสี่ยง (RISK) และกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนเป็น

เกณฑ์มาตรฐานใหม่ (เอกสารประกอบ 1.5-4-1) 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน

สนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง

แสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และ

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้  โดย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) ได้รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ตาม

1.5-4-1 รายงานการ

ประชุมบุคลากรส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วันที่ 

6 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมเอ้ืองสายส่องแสง 

ส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา (หน้าที่ 2) 

 

1.5-4-2 ร าย ง านกา ร

ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น 

ส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 

1/2563  

วันที่ 10 กันยายน 2563 

ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง

แสง  ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา  (หน้าที่ 3-4) 

 

1.5-4-3 ร าย ง านกา ร

ประชุมคณะกรรมการ
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แผนและบรรลุตัวชี้วัดของแผนที่ระบุว่า ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ด าเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลด

ระดับความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 

ประเด็น ทั้งนี้สามารถลดความเสี่ยงจาก สูง ยอมรับไม่ได้ เป็นระดับ

ปานกลาง ยอมรับได้ จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ  

1) ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 1 งานบริการด้านเครือข่าย

และเว็บไซต์ที่ส านักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่

สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบ

ไม่ตรงกับมาตรฐาน W3C 

2) ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 3 งานบริการด้านเครือข่าย

และเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถ

ให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 

  และสามารถลดความเสี่ยงจากสูง ยอมรับไม่ได้ เป็น

ระดับ ต่ า ยอมรับได้ จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยงคือ 

1) ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

จากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

2) ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ผู้รับบริการงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และให้จัดท ารายงานผลการด าเนิน

งามตามแผนประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร

ประกอบ 1.5-4-2) 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน

สนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น 

ส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 

2/2563  

วันที่ 23 กันยายน 2563 

ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง

แสง  ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา (หน้าที่ 3) 
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การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง

แสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้

ประกันคุณภาพ เตรียมพร้อมส าหรับการเขียนรายงานผลการ

ประเมินตนเอง SAR โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความ

เสี่ยง (RISK) ได้รายงานผลค่าเป้าหมายเท่ากับ 5 คะแนน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

จัดท า (ร่าง) แผนประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ตน

เกี่ยวข้อง (เอกสารประกอบ 1.5-4-3) 

  

ข้อ 5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยไปใช้

ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสามารถด าเนินการตามแผนงาน

ด้านแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ครบทุก

กิจกรรมและบรรลุตัวชี้วัดทุกประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และ

เนื่องด้วยประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านไดล้ดลงอยู่ในระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึง

จัดประชุม เพ่ือส ารวจประเด็นความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน

สนับสนุน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 

ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่ประชุมได้

มีข้อเสนอแนะและมีมติให้การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 

1.5-5-1   รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น 

ส า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 

3/2563  

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง

แสง  ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ

การศึกษา  (หน้าที่ 2-5) 
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2564 พิจารณาถึงการก าหนดประเด็นความเสี่ยงตามประเภทความ

เสี่ยงมาตรฐานสากล COSO และเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่ประชุมร่วมกันส ารวจความเสี่ยง 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งจัดล าดับความ

เสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็นค่าความเสี่ยง สูง

มาก และสูง ซึ่งยอมรับไม่ได้ เพ่ือน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 1 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของ

ส านักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 

(5X4=20 สูงมาก) 

COSO : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)  

ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์

ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหาย

และไม่สามารถให้บริการได้ (4X5=20 สูงมาก) 

COSO ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)/ ประกัน

คุณภาพ : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

**เป็นประเด็นที่หยิบมาจากข้อเสนอแนะตามรายงานผลการด าเนิน

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ว่า ส านักฯ ควรจัดท าความ

เสี่ยงประเด็นการเฝ้าระวังเครือข่ายถูกโจมตีจากภายนอกอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในปีต่อไป 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 3 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่านระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย (4X4=16 สูง) 

1.5-5-2 (ร่ า ง )  แ ผ น

บริหารความเสี่ยง ส านัก

ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า 

ป ร ะจ า ปี ง บประมาณ 

2564 
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COSO ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)/

ประกันคุณภาพ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงล าดับ 4 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ (3X4=12 

สูง)  

COSO ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 

Risk : CR) 

ประกันคุณภาพ : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้

ท าการวิเคราะห์ครบทุกประเด็นความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง

มาตรฐานสากล COSO และเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับ

หน่วยงานสนับสนุน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท า 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 และ

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารประกอบ 1.5-5-1) 

(เอกสารประกอบ 1.5-5-2) 

 

 

 

 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ 
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จุดแข็ง 
1. ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความ

เสี่ยงจากพันธกิจหลักของส านักฯ รวมทั้งด าเนินการวิเคราะห์ครบทุกประเด็นความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO และเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 

2. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี และบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ไม่มี 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    
 

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 
รองผู้อ านวยการ 

โทรศัพท์  :  053-885930 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์  :  053-885934 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับ มีความพึงพอใจในการท างาน     มีการพัฒนาบุคลากร
ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
4. มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. มีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าความรู้และทักษะที่ได้ จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

 
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  ข้อ  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 มีแผนพัฒนาบุคลากร 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(เอกสารหมายเลข 1.6-1-1) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 
ส านักฯ จึงได้ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาบุคลากร ตาม 
แผนที่ได้ด าเนินการไว้โดยสร้างเป็นแนวทางเสริม ปรากฏใน
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) 
ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 1.6-1-2) โดยผ่าน
การประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของส านักฯ และได้
ท าการส ารวจความต้องการไปพัฒนาของบุคลากรของส านัก
ฯ (เอกสารหมายเลข 1.6-1-3) มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 1.6-1-4)
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 2562) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-1-5)  ของส านักฯ และ แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 (เอกสารหมายเลข 
1.6-1-6) 

1.6-1-1 รายงานผลการตรวจประเมิน  
คุณภาพการศึกษาภายในส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 
1.6-1-2 แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  (หน้า 7) 
           
1.6-1-3 แบบส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
1.6-1-4 แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (หน้า 20-42) 
 
1.6-1-5 แผนยุทธศาสตร์ ส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2562) 
 
1.6-1-6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
สายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้ งที่  
15/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 
 
 
 
 
 

62 



เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

บุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ด าเนินการขอ
อนุญาตเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปี 2563 ซึ่งได้รับจากอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา แสดงในรูปแบบของบันทึกข้อความขออนุญาตเข้า
อบรมสัมมนา (เอกสารหมายเลข 1.6 -2-1) และใน
ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรส านักฯ ได้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาทั้งสิ้น 8 ครั้ง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึง
เป็นการอบรมทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ซึ่งมีทั้งใช้
งบประมาณพัฒนาบุคลากร และไม่ ใช้ งบประมาณ 
 นอกจากนี้ ส านักฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมให้แก่
บุคลากรภายในส านักฯ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การจัดท าผลงานขึ้น
สู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งได้เชิญวิทยากร จ านวน 2 ท่าน 
จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมี
การจัดอบรมการผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือใช้ในการเรียนและการ
น าเสนองาน และการอบรมการใช้งานระบบบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน e-SAR 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2 ถึง 1.6-2-8) และในส่วน
มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน    
ได้จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “เรื่อง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์” และหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดท า
และวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติ งานหลัก” (เอกสาร
หมายเลข 1.6-2-9 ถึง 1.6-2-10)  

 

1.6-2-1 บันทึกข้อความขออนุญาตเข้า
อบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยี หัวข้อ 
“การสาธิตเทคโนโลยี โดย Nutanix 
(Thailand และ Arcserve)” 
 
1.6-2-2 บันทึกข้อความเชิญวิทยากรใน
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การจัดท า
ผลงานขึ้นสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
 
1.6-2-3 โครงการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ านการจัดการความรู้  (KM) 
“เรื่อง การจัดท าผลงานขึ้นสู่ ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
 
1.6-2-4 ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมโครงการ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง 
“การจัดท าผลงานขึ้นสู่ระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น” 
 
1 .6 -2 -5  บั นทึ กข้ อความ เชิญ เป็ น
วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือใช้ในการ
เรียนและการน าเสนองาน” 
 
1.6-2-6 โครงการพัฒนาบุคลากรส านัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หัวข้อ “การผลิต
สื่อวีดีโอเพ่ือใช้ในการเรียนและการ
น าเสนองาน” 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.6-2-7 ข้อความประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมอบรมการ
ใช้งาน ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน 
e-SAR 
 
1.6-2-8 โครงการอบรม “การใช้งาน 
ระบบบันทึกและจัด เก็บข้อมูลการ
ประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน     
e-SAR” 
 
1.6-2-9 บันทึกข้อความเชิญเข้ารับการ
ฝึ กอบรม เ พ่ื อ พัฒนาบุ คล ากรส าย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
 
1.6-2-10 บันทึกข้อความเชิญเข้ารับการ
ฝึ กอบรบ เ พ่ือ พัฒนาบุ คล ากรส าย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เรื่อง เทคนิคการจัดท าและวิธีการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 
 

ข้อ 3  มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
หลังจากที่บุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้รับ

อนุญาตให้ไปพัฒนาตนเองแล้ว ได้จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาตนเองแก่ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ทราบ (เอกสารหมายเลข 4.2-3-1 ถึง 4.2-3-8) และได้น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

1.6-3-1 รายงานการเข้ าร่วมอบรม 
หัวข้อ  “การสาธิต เทคโนโลยี  โดย 
Nutanix (Thailand) และ  Arcserve” 
จ านวน 1 คน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.6-3-2 รายงานการเข้าร่วมอบรม
โครงการ  “การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและ
เบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง” 
จ านวน 2 คน 
 
1.6-3-3 รายงานการเข้าร่วมอบรม 
หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์” จ านวน 15 คน 
 
1.6-3-4 รายงานการเข้าโครงการพัฒนา
บุคลากร หัวข้อ “การผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และการน าเสนอ
งาน” จ านวน 4 คน 
 
1.6-3-5 รายงานการเข้าร่วมอบรม 
หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าและวิธีการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก” จ านวน 
18 คน 
 
1.6-3-6 รายงานการเข้าร่วมอบรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การจัดท า
ผลงานขึ้นสู่ ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
จ านวน 18 คน 
 
1.6-3-7 รายงานการเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมการใช้งาน “ระบบบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน e-SAR” จ านวน 
14 คน 
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1.6-3-8 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความส าเร็จด้วย OKRs : Objective 
and Key Results” จ านวน 1 คน  
 

ข้อ 4 มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามี
กิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรส านักฯ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่
บุคลากร อาทิเช่น งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ นาย
วิทูร อุ่นแสน และนางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล  (เอกสาร
หมายเลข 1.6-4-1) งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนาย 
ชลิต  โปธา และนายอานนท์  มะโนเมือง (เอกสารหมายเลข 
1.6-4-2) งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนายปิยะพงษ์    
หินเกย และนางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ (เอกสารหมายเลข 
1.6-4-3) งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนายกฤษณ์      
ขาวศรี  1 .6 -4-4 )  งานครบรอบวันคล้ ายวัน เกิดของ           
นางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี (เอกสารหมายเลข 1.6 -4-5)     
งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์       
ต๊ะการ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-6) งานครบรอบวันคล้าย
วันเกิดของนายมารุต  เปี่ยมเกตุ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-7) 
งานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ 
และนางสาวเสฎฐพร  เสทธะยะ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-8) 
เป็นต้น 

 
2. ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเสฎฐพร  เสทธะยะ 

ที่ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร (เอกสารหมายเลข        
1.6-4-9) 

  3. ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ได้รับเชิญเข้าร่วม
พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวัน

1.6-4-1 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายวิทูร อุ่นแสน และนางสาว
รุ่งทิวา  กิตติยังกุล 
 
1.6-4-2 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายชลิต  โปธา และนาย
อานนท์  มะโนเมือง 
 
1.6-4-3 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายปิยะพงษ์  หินเกย และ
นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ 
 
1.6-4-4 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายกฤษณ์  ขาวศรี 
 
1.6-4-5 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี 
 
1.6-4-6 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของอาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ 
 
1.6-4-7 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายมารุต  เปี่ยมเกตุ 
 
1.6-4-8 ภาพงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวัน
เกิดของนายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ และ
นางสาวเสฎฐพร  เสทธะยะ 
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เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 
08.15 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(เอกสารหมายเลข 1.6-4-10) 

 
4. ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน

เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 (เอกสารหมายเลข 1.6-
4-11) 

 
5. บุคลากรส านักฯ ร่วมกันจัดเตรียมอาหารเนื่องใน

กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของส านักฯ และ
ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.2-4-12) 

 
6. บุคลากรส านักฯ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาน

สัมพันธ์คณาจารย์ และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” 
ครั้งที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-4-13) 

 
7. บุคลากรส านักฯ ร่วมงานกิจกรรมแข่งขันกีฬา

ประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภาคเหนือ ครั้งที่  3 “พิงคนครเกมส์” ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.2-4-14) 

นอกจากนี้ ส านักฯ ได้เชิญ นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีโกศล  
แสงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อการจัดท า
ผลงานขึ้นสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 
1.6-4-9 ภาพร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสาวเสฎฐพร  เสทธะยะ ที่ได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 
1.6-4-10 บันทึกเชิญเข้าร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่อง
ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
 
1.6-4-11 บันทึกข้อความเชิญร่วมงาน
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 
 
1.6-4-12 ภาพร่วมกันเตรียมอาหารงาน
เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  และ
ภาพส่งความสุขให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 
 
1.6-4-13 ภาพบุคลากรส านักฯ ร่วมงาน
กีฬาสานสั ม พันธ์ คณาจ ารย์  และ
บุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้ง
ที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.6-4-14 ภาพบุคลากรส านักฯ ร่วม
แข่ งขันกีฬาประเพณีอาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจ าปี 
2563 
 
1 .6 -4 -15  ภาพกิ จกรรมวัน อบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ 
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ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-15) 

 

(KM) เรื่อง “การจัดท าผลงานขึ้นสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
  

ข้อ 5 มีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงาน น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้บริหารส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการ 
ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาตนเอง
ตามแผนผ่านการประชุมบุคลากรของส านักฯ ดังนี้ 

มีบุคลากรของส านักฯ ได้เข้าร่วมอบรมการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากนั้นได้น าความรู้ที่ได้น ามาขอทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2562 และผู้บริหารได้ส่งเสริมให้จัดท า
บทความเผยแพร่และน าเสนอในการประชุมวิชาการ         
ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ได้มีการตีพิมพ์บทความใน
หัวข้อเรื่อง การศึกษาปัจจัยการยอมรับระบบอีเลิร์นนิงของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงในวารสารการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal of Professional 
Routine to Research (JPR2R) คณะสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 7 ฉบับเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 48 – 54 (เอกสาร
หมายเลข 1.6-5-1) 

2. นายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ ได้รับการตอบรับบทความ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน
ห้องบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
เทคโนโลยีไอโอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพ่ือ
เข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการเครือข่ายส านัก    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า ชั้น 3 อาคาร   
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

1 .6 -5-1  บันทึกแจ้ งผลการตี พิม พ์
เผยแพร่บทความวิจัยตามสัญญารับทุน 
ของนางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี 
 
1.6-5-2 บันทึกข้อความตอบรับบทความ
วิจัยเ พ่ือน าเสนอของนายวิวัฒน์ชัย      
ข าประไพ ในการประชุ มวิ ช าการ
เ ค รื อ ข่ า ย ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับ
ออนไลน์ 
 
1.6-5-3 ภาพในงานการประชุมวิชาการ
เ ค รื อ ข่ า ย ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และ
ภาพใบประกาศของนายวิวัฒน์ชั ย       
ข าประไพ 
 
1.6-5-4 บันทึกข้อความตอบรับบทความ
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารพัฒนางาน
ประจ าสู่ งานวิจัย (JPR2R) ของนาย
อานนท์ มะโนเมือง บทความวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการ
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
การบูรณาการฐานข้อมูลผู้รับบริการ 
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(Proceedings) เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้ง
ที่  10 ฉบับออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-2 ถึง       
1.6-5-3) 

 
3. นายอานนท์  มะโนเมือง ได้รับการตอบรับบทความ

วิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(JPR2R) เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการด้าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” และ
จะเผยแพร่บทความลงในวารสารการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (JPR2R) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2564 และนอกจากนี้ยังได้การตอบรับบทความวิจัยเพ่ือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการ
และ เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ  มห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ                
เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า ชั้น 3 อาคารราช
ภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเผน
แพร่ ใ น ร า ย ง านสื บ เ นื่ อ ง จ ากกา รประชุ ม วิ ช า ก า ร 
(Proceedings) ฉบับออนไลน์ ในหัวข้อบทความวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาระบบการให้บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ รับบริการ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (เอกสารหมายเลข 1.6-5-4 
ถึง 1.6-5-6) 
 

4.  นายวิทูร  อุ่นแสน ได้รับการตอบรับบทความเรื่อง 
“การศึกษาความต้องการและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”ลงในวารสารการพัฒนา
งานประจ าสู่ งานวิจัย ( JPR2R) คณะสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน

กรณี ศึ กษา  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
เชียงใหม่” 
 
1.6-5-5 บันทึกตอบรับบทความวิจัยเพ่ือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการเครือข่าย
ส านั ก วิ ทยบริ ก า รและ เทค โน โลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และเผยแพร่
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ฉบับออนไลน์ 
ของนายอานนท์  มะโนเมือง 
 
1.6-5-6 ภาพในงานการประชุมวิชาการ
เ ค รื อ ข่ า ย ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และ
ภาพใบประกาศของนายอานนท์         
มะโนเมือง 
 
1.6-5-7 บันทึกข้อความตอบรับบทความ
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R) ของนายวิทูร  
อุ่นแสน  
 
1.6-5-8 บันทึกข้อความขอส่งประกาศ
กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 และแจ้ง
รายละเอียดการแก้ไขโครงการวิจัย
พ ร้ อม ให้ นั ก วิ จั ย ท า สั ญญา รั บ ทุ น
สนับสนุน 
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กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563  (เอกสารหมายเลข      
1.6-5-7) 
 
 นอกจากนั้นในปีงบประมาณ 2563 นางสาวรุ่งทิวา  
กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ส านักดิจิทัลเ พ่ือ
การศึ กษา  ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ย  ภาย ใต้ ชื่ อ
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบหลักสูตรออนไลน์และบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย” จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-8 
ถึง เอกสารหมายเลข 1.6-5-10) 
 
 ผู้บริหารส านักฯ ส่งเสริมให้บุคลกรในส านักที่ไป
พัฒนาตนเองน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วม
อบรมต่าง ๆ มาพัฒนางาน และปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. นายบัณฑิต  นันทะเทศ ได้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้(KM) ในหัวข้อ “การบริหาร
จัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย”
และได้น าความรู้ไปเป็นวิทยากรโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
วิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การอบรม
การเขียนเว็บแอพพลิ เคชั่นสมัยใหม่ ส าหรับนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะวิชาการและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563  
ณ ห้องปฏิบัติการ INC 21 ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน
หัวข้อ การพัฒนาเว็บแอพลิ เครชั่นด้วย Laravel PHP 
Framework ระหว่างวันที่  15 –  16 สิ งหาคม 2563           
ณ ห้องปฏิบัติการ INC 21 ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา
ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 
(เอกสารหมายเลข 1.6-5-11 ถึงเอกสารหมายเลข 1.6-5-12) 

 

1.6-5-9  บันทึกข้อความส่ ง โครงร่ าง
งานวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
1.6-5-10 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จาก
เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.6-5-11 บันทึกข้อความเชิญเป็น
วิทยากรโครงการเพ่ิมพูนทักษะวิชาการ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรม 
“การอบรมการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น
สมัยใหม่ของนายบัณฑิต  นันทะเทศ 
  
1.6-5-12 ภาพการเป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาเว็บแอพลิเครชั่น
ด้ ว ย  Laravel PHP Framework ของ
นายบัณฑิต  นันทะเทศ 
 
1.6-5-13 บันทึกข้อความขอความ
อนุ เ ค ร าะห์ บุ คล ากร ในสั งกั ด เป็ น
วิทยากร ของนางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล 
และนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 
 
1 . 6 - 5 - 1 4  ภ า พ ใ น ง า น กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ 
(KM) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
เว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย” 
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2. นางสาวรุ่ งทิวา  กิตติยั งกุล และนางพรพิมล       
แก้วฟุ้งรังษี ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
จัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเว็บไซต์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” (Digital KM 
Day 2020) จากนั้นน าความรู้ที่ได้ไปเป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อุดมศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 
2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B109 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (เอกสารหมายเลข         
1.6-5-13) 

 
3. นายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ นายบัณฑิต  นันทะเทศ 

และนายกุลชาติ  ปัญญาดี ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 จากนั้น
น าความรู้ที่ได้ไปเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
เว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” 
(Digital KM Day 2020) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผ่าน
ระบบ zoom meeting (เอกสารหมายเลข 1.6-5-14) 

 
4. นายธีระพงษ์   ใจค ามา ได้ เข้ าร่ วมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ 
“การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย”หลังจากนั้นน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากร
น าเสนอระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในกิจกรรม การถอดบทเรียน
การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย : CMRU KM Day 
ผ่านรูปแบบออนไลน์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (เอกสาร
หมายเลข 1.6-5-15)  

 

1.6-5-15 ภาพบรรยากาศในวันกิจกรรม
การถอดบทเรียนการจัดการความรู้
ระดับมหาวิทยาลัย : CMRU KM Day
ผ่านรูปแบบออนไลน์ ของนายธีระพงษ์  
ใจค ามา 
 
1.6-5-16 บันทึกข้อความเชิญเป็น
วิทยากรอบรม workshop การตัดต่อ
วีดีโอ ของนายกฤษณ์  ขาวศรี 
 
1.6-5-17 บันทึกข้อความเชิญเป็น
วิทยากรจัดอบรม workshop ในหัวข้อ
เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ภ า พ นิ่ ง แ ล ะ
ภาพเคลื่อนไหว ส าหรับการท าหลักสูตร
ออนไลน์ ของนายกฤษณ์  ขาวศรี 
 
1 .6 -5 -18 บันทึกข้อความตอบรับ
บทความวิจัยเพ่ือน าเสนอในการประชุม
วิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับ
ออนไลน์ ของนายชลิต  โปธา 
 
1 .6 -5 -19 ภาพในงานการประชุ ม
วิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 และ
ภาพใบประกาศของนายชลิต  โปธา 
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5. นายกฤษณ์  ขาวศรี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และการ
น าเสนองาน” หลังจากนั้นน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากร
อบรม workshop การตัดต่อวีดี โอ ในวันอังคารที่  25 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.6-5-16) และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร 
ในหัวข้อ“เทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
ส าหรับการท าหลักสูตรออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 
2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคาร
เทคโน โลยี ส ารสน เทศ ส านั กดิ จิ ทั ล เ พ่ือการศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-17) 

 
6. นายชลิต  โปธา ได้น าความรู้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ของส านักฯ” หลังจากนั้นได้น าความรู้มาเป็น
แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ
บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ 
กรณีศึกษาส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่” (เอกสารหมายเลข 1.6-5-18 ถึงเอกสารหมายเลข 
1.6-5-19)   

และได้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวในการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
สนับสนุนส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 แด่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ข้อ 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
 ส านักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ได้ก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จของการไปพัฒนา
บุคลากรไว้ว่า บุคลากรของส านักฯ จะต้องเข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

1.6-6-1 แผนการด าเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ          
พ.ศ. 2563 (หน้า 21) 
 

72 



เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

บุคลากรทั้งหมดของส านักฯ ในแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.6-6-1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2562) (เอกสาร
หมายเลข 1.6-6-2) โดยในปีงบประมาณ 2563    ผลการ
ประเมินการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง พบว่า บุคลากร
ส านักฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ถือว่า
การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักฯ บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (เอกสารหมายเลข 1.6-6-3)  

 

1.6-6-2  แผนยุทธศาสตร์ ส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2562) 
(หน้า 22) 
 
1.6-6-3 รายงานผลการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 (หน้า 21- 43) 
 
 
 

ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ถึงแม้ว่า
บุคลากรส านักฯ ทุกท่านได้ไปพัฒนาตนเองตามแผนครบทุก
คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-
19) ยังไม่คลี่คลาย ท าให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักฯ ในปีงบประมาณ 2564 ส านักฯ จึงได้มีนโยบายใน
การสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรของส านักฯ อบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ให้มากขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายการเงินให้ค า
ชี้แนะเกี่ยวกับระเบียบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 
1.6-7-1) และได้ท าการส ารวจความต้องการไปพัฒนา
บุคลากรของส านักฯ ปีงบประมาณ 2564 จะได้เป็น (ร่าง) 
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารของ
ส านักฯ (เอกสารหมายเลข 1.6-7-2) 

1.6-7-1 ภาพข้อความประชาสัมพันธ์ให้
ค าชี้แนะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองแบบ
ออนไลน์ 
 
1.6-7-2 (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 7 ข้อ 
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จุดแข็ง 

1. ส านักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การจัดท าผลงานขึ้นสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น”  

2. บุคลากรของส านักฯ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างาน ซึ่งมีหน่วยงานอ่ืนเรียนเชิญ
เป็นวิทยากรไปให้ความรู้อยู่เป็นประจ า   

3. บุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้เข้าพัฒนาตนเองตามแผนฯ ครบร้อยละ 100 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์   ต๊ะการ โทรศัพท์  :  053-885930 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    
        

นางสาวจริยา  หมื่นแก้ว โทรศัพท์  :  053-885942 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7    ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร (Response Time)        
                   (เฉพำะส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี     

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน พันธกิจหลักในให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยกำรให้บริกำรให้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ และ
บุคคลทั่วไป  ส ำนักฯ ได้แบ่งกลุ่มงำนให้บริกำรออกเป็น 7 กลุ่มงำนหลัก ดังนี้ 1) บริหำรและจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 2) บริหำรงำนทั่วไป 3) พัฒนำระบบสำรสนเทศ 4) ดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์   
5) จัดอบรมและบริกำรวิชำกำร  6) กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) งำนบริกำร (จองห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนทำงไกล และออกแบบสื่อกรำฟิกและเว็บไซต์) กำรให้บริกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นภำรกิจส ำคัญของหน่วยงำน ดังนั้น ระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร      
จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว และได้ทรำบถึงผลหรือควำมก้ำวหน้ำของ
กำรขอรับบริกำร กลุ่มงำนทั้ง 7 กลุ่มงำนของหน่วยงำนจึงได้ร่วมกันก ำหนดเวลำในกำรตอบสนอง 
(Response Time) ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรในกำรติดต่อกลับผู้รับบริกำรภำยใน 1 วันท ำกำร เท่ำกับ  8 
ชั่วโมงของเวลำท ำกำร โดยไม่นับวันหยุดรำชกำร เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ  
สูตรกำรค ำนวณท่ีแสดงในตำรำงรำยงำนเวลำที่ใช้ในกำรติดต่อกลับ ดังนี้ 

  ค่ำร้อยละ (ช่องท่ี 3) = 
จ ำนวนรำยกำร (ช่องที่ 2)

จ ำนวนรำยกำรทั้งหมด(ช่องที ่1)
 x 100    

ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องที่ 4)  =  
จ ำนวนรำยกำร(ช่องที่ 2)

รวมรำยกำรทั้งหมด(ช่องที ่5)
 x 100      

รวมรำยกำรทั้งหมด (ช่องที่ 5) = ผลรวมของรำยกำรทั้งหมด (ช่องที่ 1) 
ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องที่ 6) = ผลรวมของร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องที่ 4) 

แสดงตำรำงรำยงำนเวลำที่ใช้ในกำรติดต่อกลับ ดังนี้ 

ประเภทงำน 

จ ำนวน 
รำยกำร 
ท้ังหมด 

(1) 

รำยกำรท่ีใช้เวลำ ≤ 8 ชม. รำยกำรท่ีใช้เวลำ ≥8 ชม. 
จ ำนวน 
รำยกำร 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ร้อยละ 
ถ่วงน้ ำหนัก 

(4) 

จ ำนวน 
รำยกำร 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ร้อยละ 
ถ่วงน้ ำหนัก 

(4) 
1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ        
2. งำนกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์        
3. งำนบริหำรงำนทั่วไป        
4. งำนบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์        
5. งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์        
6. งำนบริกำร        
7. งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร        
รวมรำยกำรท้ังหมด (5)    (6)    

หมำยเหตุ : น ำผลของช่องที่ 6 มำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์กำรประเมิน 
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เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 

ผลกำรประเมิน 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน 
เป้ำหมำย .......... คะแนน  .......... คะแนน  
ผลกำรด ำเนินงำน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : ………5…….คะแนน 

กำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ระดับหน่วยงำนสนับสนุน (เอกสำร
หมำยเลข 2.7-1-1) ไดก้ ำหนดให้มีองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ ได้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร (Response 
Time) จึงได้จัดท ำแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-2) โดยก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้มีมำตรฐำน       
ในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือที่สำมำรถวัดผลส ำเร็จของระยะเวลำ    
ในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน             
กำรให้บริกำร (Monitoring and Evalution System : MES) (เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-3) เพ่ือรองรับ    
กำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ประกอบด้วย 7 กลุ่มงำนหลัก ได้แก่ 1) บริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 2) บริหำรงำนทั่วไป 3) พัฒนำระบบสำรสนเทศ 4) ดูแลและบ ำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 5) จัดอบรมและบริกำรวิชำกำร 6) กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) งำนบริกำร    
(จองห้องประชุม ห้องปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนทำงไกล และออกแบบสื่อกรำฟิกและเว็บไซต์) หลังจำก
พัฒนำและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีกำรอบรมกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรส ำหรับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ในวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ.2563 
(เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-4) และจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ไปยังหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ (เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-5) ทั้งนี้ผู้บริหำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมอบหมำย       
ให้บุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ http://www.mes.cmru.ac.th (เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-6)      
เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดท ำรำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำรต่อไป  
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จำกกำรเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร     
มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ประเภทงำน 
จ ำนวน 
รำยกำร 
ทั้งหมด 

รำยกำรทีใ่ช้เวลำ ≤ 8 ชม. รำยกำรทีใ่ช้เวลำ ≥8 ชม. 

จ ำนวน 
รำยกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ถ่วงน้ ำหนัก 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ร้อย
ละ 

ร้อยละ 
ถ่วง

น้ ำหนัก 
1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3 3 100.00 3.13 0 0.00 0.00 
2. งำนกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 19 19 100.00 19.79 0 0.00 0.00 
3. งำนบริหำรงำนทั่วไป 12 12 100.00 12.50 0 0.00 0.00 
4. งำนบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

7 7 100.00 7.29 0 0.00 0.00 

5. งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพวิเตอร์ 49 49 100.00 51.04 0 0.00 0.00 
6. งำนบริกำร 4 4 100.00 4.17 0 0.00 0.00 
7. งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร 2 2 100.00 2.08 0 0.00 0.00 

รวมรำยกำรทั้งหมด 96  96  100.00  0  0.00 

หมำยเหต ุ: น ำผลรวมรำยกำรทั้งหมดของร้อยละถ่วงน้ ำหนักในรำยกำรที่ใช้เวลำ≤ 8 ชม. มำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์กำรประเมิน  
               ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ.2563 
 

จำกตำรำงผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 1) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำร
ทั้งหมด 3 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 3 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 3.13          
มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 2) งำนกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 19 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 19 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 19.79 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ
ถ่วงน้ ำหนัก 0 3) งำนบริหำรงำนทั่วไป มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 12 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 
ชม. จ ำนวน 12 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 12.50 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร 
คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 4) งำนบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำร
ทั้งหมด 7 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 7.29          
มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 5) งำนดูแลและซ่อมบ ำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 49 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 49 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 51.04 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ
ถ่วงน้ ำหนัก 0 6) งำนบริกำร มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 4 รำยกำร มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. 
จ ำนวน 4 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 4.17 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็น
ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 7) งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 2 รำยกำร        
มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 2.08 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≥8 ชม. 
จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0  
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ภำพรวม 7 งำนของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 96 รำยกำร          
มีรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. จ ำนวน 96 รำยกำร คิดเป็น ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 100.00 มีรำยกำรที่ใช้เวลำ 
≥8 ชม. จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 ดังนั้นเมื่อน ำผลรวมรำยกำรทั้งหมดของร้อยละ
ถ่วงน้ ำหนักในรำยกำรที่ใช้เวลำ ≤ 8 ชม. มำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์กำรประเมินจึงได้คะแนนเท่ำกับ         
5 คะแนน (เอกสำรหมำยเลข 2.7-1-7) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 
 

ผลกำรประเมิน 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน 
เป้ำหมำย 3 คะแนน  4 คะแนน  
ผลกำรด ำเนินงำน 5 คะแนน    
กำรบรรลุเป้ำหมำย บรรล ุ    

 
น ำผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน

สนับสนุน ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ คณะกรรมกำรมีมติรับทรำบผลคะแนน และให้น ำข้อมูลดังกล่ำว
รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพประจ ำปีงบประมำณ 2563 ทั้งนี้คณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System : MES) 
ในปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกระบวนกำรเก็บข้อมูล และมอบหมำยให้บุคลำกรของ
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้บริกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ 
http://www.mes.cmru.ac.th เ พ่ือเก็บข้อมูลเข้ำระบบตลอดปีงบประมำณ 2564 และก ำหนด             
ค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินตนเองของตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ในปีงบประมำณ 2564 เท่ำกับ 4 คะแนน (เอกสำร
หมำยเลข 2.7-1-8) 
 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 2.7-1-1  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ.
2562 หน้ำ 26-27 

2.7-1-2  แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส ำนักดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ในเล่มแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ หน้ำ 11 
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2.7-1-3  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินำนพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System : MES) ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ 

2.7-1-4  รำยงำนกำรอบรมกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร 
(Monitoring and Evaluation System : MES) ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

2.7-1-5 บันทึกข้อควำมเลขที่  อว 0612.16/113 ลงวันที่  26 สิงหำคม 2563 เรื่องขอ
ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ 

2.7-1-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสนับสนุน       
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 1/2563      
หน้ำ 3 

2.7-1-7 รำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร (Response Time) จำก
ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System : MES) 
ในเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำ 82 

2.7-1-8 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสนับสนุน       
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 3/2563      
หน้ำ 4 

79 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8   ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
(เฉพำะส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี    
 ผลส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด ถือว่ำเป็นกำรวัดประสิทธิภำพที่ส ำคัญของกำรท ำงำนของกลุ่มงำนทั้ง 7 กลุ่มงำน ในกำรพัฒนำ    

ตัวบ่งชี้วัดงำนบริกำรนี้ ผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่มงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดระดับควำมยำก-ง่ำยของงำน

ที่รับผิดชอบ และก ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่จะแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำรจนแล้วเสร็จ ส ำหรับ

งำนที่มีกำรติดต่อกับผู้รับบริกำรโดยตรง โดยก ำหนดให้ 1 วันท ำกำร เท่ำกับ 8 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดรำชกำร  

สูตรกำรค ำนวณที่แสดงในตำรำงเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรจนแล้วเสร็จ ส ำหรับงำนที่มีกำรติดต่อกับผู้รับบริกำรโดยตรง 

  ค่ำร้อยละ (ช่องที่ 3) = 
จ ำนวนรำยกำร (ช่องท่ี 2)

จ ำนวนรำยกำรท้ังหมด(ช่องท่ี 1)
 x 100    

ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องที่ 4)  =  จ ำนวนรำยกำร(ช่องท่ี 2)

รวมรำยกำรทั้งหมด(ช่องท่ี 5)
 x 100       

  รวมรำยกำรทั้งหมด (ช่องท่ี 5) = ผลรวมของรำยกำรทั้งหมด (ช่องท่ี 1) 

ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องท่ี 6) = ผลรวมของร้อยละถ่วงน้ ำหนัก (ช่องท่ี 4) 
 

 กำรพัฒนำตัวชี้วัดงำนบริกำร ผู้ปฏิบัติงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดระดับควำมยำก-ง่ำย ของงำน   
ที่รับผิดชอบ และน ำระดับควำมยำก-ง่ำยนี้มำค ำนวณระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรจนแล้วเสร็จ เพ่ือให้ได้
ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยแต่ละงำนมี    
ระดับควำมยำก-ง่ำย ดังนี้ 

งำน 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน (ชม.) 

ระดับง่ำย ระดับปำนกลำง ระดับยำก 
1.บริหำรและจดักำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์ ≤8 >8-≤16 >16-≤40 
2.บริหำรงำนท่ัวไป ≤0.5 >0.5-≤2 >16-≤24 
3.พัฒนำระบบสำรสนเทศ ≤8 >8-≤16 >16-≤72 
4.ดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
5.จัดอบรมและบริกำรวิชำกำร ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
6.กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ≤8 >8-≤16 >16-≤24 
7.งำนบริกำร ≤8 >8-≤16 >8-≤56 

หมำยเหตุ  : 1 วันท ำกำร เท่ำกับ 8 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดรำชกำร 
เวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรจนแล้วเสร็จ ส ำหรับงำนที่มีกำรติดต่อกับผู้รับบริกำรโดยตรง 
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ประเภทงำน 

จ ำนวน 
รำยกำร 
ท้ังหมด 

(1) 

รำยกำรท่ีแก้ไขภำยในเวลำท่ีก ำหนด รำยกำรท่ีแก้ไขเกินเวลำท่ีก ำหนด 
จ ำนวน 
รำยกำร 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ร้อยละ 
ถ่วงน้ ำหนัก 

(4) 

จ ำนวน 
รำยกำร 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ร้อยละ 
ถ่วงน้ ำหนัก 

(4) 
1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ        
2. งำนกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์        
3. งำนบริหำรงำนทั่วไป        
4. งำนบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์        
5. งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์        
6. งำนบริกำร        
7. งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร        

รวมรำยกำรท้ังหมด (5)   (6)    

หมำยเหตุ : น ำผลของข้อที่ (6) มำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 

 
ผลกำรประเมิน 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน 
เป้ำหมำย .......... คะแนน  .......... คะแนน  
ผลกำรด ำเนินงำน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : ………5…….คะแนน  

กำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน  (เอกสำร
หมำยเลข 2.8-1-2)  ได้ก ำหนดให้มีองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยส ำนักดิจิทัล   
เพ่ือกำรศึกษำ ได้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด จึงได้จัดท ำแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (เอกสำรหมำยเลข 2.8-1-2) โดยก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้
มีมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือที่สำมำรถวัดผลส ำเร็จของ
ระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evalution System : MES) (เอกสำรหมำยเลข 
2.8-1-3) เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ประกอบด้วย 7 กลุ่มงำนหลัก ได้แก่      
1) บริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 2) บริหำรงำนทั่วไป 3) พัฒนำระบบสำรสนเทศ           
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4) ดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 5) จัดอบรมและบริกำรวิชำกำร 6) กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
และ 7) งำนบริกำร (จองห้องประชุม ห้องปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนทำงไกล และออกแบบสื่อกรำฟิก
และเว็บไซต์) หลังจำกพัฒนำและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีกำรอบรมกำรใช้งำนระบบติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรส ำหรับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ในวันที่ 19 
สิงหำคม พ.ศ.2563 (เอกสำรหมำยเลข 2.8-1-4) และจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร
ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ไปยังหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (เอกสำรหมำยเลข 2.8-1-5) ทั้งนี้ผู้บริหำรของส ำนักดิจิทัล            
เพ่ือกำรศึกษำมอบหมำยให้บุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรผ่ำนระบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ http://www.mes.cmru.ac.th (เอกสำร
หมำยเลข 2.8-1-6) เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดท ำรำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับ
กำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดต่อไป 

จำกกำรเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร     
มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ประเภทงำน 
จ ำนวน 
รำยกำร 
ท้ังหมด 

รำยกำรท่ีแก้ไขภำยในเวลำท่ีก ำหนด รำยกำรท่ีแก้ไขเกินเวลำท่ีก ำหนด 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ถ่วงน้ ำหนัก 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ถ่วงน้ ำหนัก 
1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3 2 66.67 2.08 1 33.33 1.04 
2. งำนกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 19 19 100.00 19.79 0 0.00 0.00 
3. งำนบริหำรงำนทั่วไป 12 12 100.00 12.50 0 0.00 0.00 
4. งำนบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 7 6 85.71 6.25 1 14.29 1.04 
5. งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 49 42 85.71 43.75 7 14.29 7.29 
6. งำนบริกำร 4 4 100.00 4.17 0 0.00 0.00 
7. งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร 2 2 100.00 2.08 0 0.00 0.00 
รวมรำยกำรท้ังหมด 96 87  90.63 9  9.38 

หมำยเหตุ : น ำผลรวมรำยกำรทั้งหมดของร้อยละถ่วงน้ ำหนักในรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนดมำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์กำรประเมิน 
               ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563 
 

 จำกตำรำงผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 1) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำร
ทั้งหมด 3 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 
2.08 มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 1.04 2) งำนกำร
เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 19 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำ      
ที่ก ำหนด จ ำนวน 19 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 19.79 มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด 
จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 3) งำนบริหำรงำนทั่วไป มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 
12 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 12 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 12.50 
มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 4) งำนบริหำรและ
จัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 7 รำยกำรมีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำ
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ที่ก ำหนด จ ำนวน 6 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 6.25 มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 1 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 1.04 5) งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ มีจ ำนวน               
ผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 49 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 42 รำยกำร คิดเป็น      
ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 43.75 มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ           
ถ่วงน้ ำหนัก 7.29 6) งำนบริกำร มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 4 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่
ก ำหนด จ ำนวน 4 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 4.17 มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 0 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0 7) งำนจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร  มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 
2 รำยกำร มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 2.08        
มีรำยกำรที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 0 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 0  

ภำพรวม 7 งำนของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด  96 รำยกำร          
มีรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 87 รำยกำร คิดเป็น ร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 90.63 มีรำยกำร   
ที่แก้ไขเกินเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 9 รำยกำร คิดเป็นร้อยละถ่วงน้ ำหนัก 9.38 ดังนั้นเมื่อน ำผลรวมรำยกำร
ทั้งหมดของร้อยละถ่วงน้ ำหนักในรำยกำรที่แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนดมำเทียบคะแนนจำกเกณฑ์             
กำรประเมิน จึงได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน (เอกสำรหมำยเลข 2.8-1-7) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< ร้อยละ 60 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ ร้อยละ 90 
 

ผลกำรประเมิน 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน ประเมินตนเอง กรรมกำรประเมิน 
เป้ำหมำย 3 คะแนน  4 คะแนน  
ผลกำรด ำเนินงำน 5 คะแนน    
กำรบรรลุเป้ำหมำย บรรล ุ    

 
น ำผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน

สนับสนุน ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ คณะกรรมกำรมีมติรับทรำบผลคะแนน และให้น ำข้อมูลดังกล่ำว
รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพประจ ำปีงบประมำณ 2563 ทั้งนี้คณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System : MES) 
ในปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกระบวนกำรเก็บข้อมูล และมอบหมำยให้บุคลำกรของ
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้บริกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ 
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http://www.mes.cmru.ac.th เ พ่ือเก็บข้อมูลเข้ำระบบตลอดปีงบประมำณ 2564 และก ำหนด             
ค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินตนเองของตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ในปีงบประมำณ 2564 เท่ำกับ 4 คะแนน (เอกสำร
หมำยเลข 2.8-1-8) 

 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.8-1-1  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ.
2562 หน้ำ 28-29 

2.8-1-2  แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส ำนักดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ในเล่มแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ หน้ำ 12 

2.8-1-3  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินำนพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System : MES) ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ 

2.8-1-4  รำยงำนกำรอบรมกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร 
(Monitoring and Evaluation System : MES) ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

2.8-1-5 บันทึกข้อควำมเลขที่  อว 0612.16/113 ลงวันที่  26 สิงหำคม 2563 เรื่องขอ
ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ 

2.8-1-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสนับสนุน       
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 1/2563      
หน้ำ 3 

2.8-1-7 รำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด จำกระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation 
System : MES) ในเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
หน้ำ 92 

2.8-1-8 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสนับสนุน       
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 3/2563        
หน้ำ 4 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 1 ด้านประสิทธิภาพ รายตัวบ่งชี้ 

 

จุดแข็ง 

 กระบวนการพัฒนาแผน  

o ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่มีส่วนร่วมจำก
ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
o มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริกำร และบรรลุตำมตัวชี้วัดของแผนบริกำร 
o มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรครอบคลุมงำนบริกำรทุกด้ำนของส ำนักดิจิทัล

เพ่ือกำรศึกษำ จ ำนวน 7 กลุ่มงำน 
o มีกำรประเมินควำมพึงพอใจครอบคลุมประเด็น ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ทั้ง 5 ประเด็น  

 
 การจัดการความรู้ 

o ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ และ
ปลอดภัยรวมทั้งสำมำรถพัฒนำเว็บไซต์ให้มีมำตรฐำน W3C ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

 การบริหารความเสี่ยง (RISK)  

o ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
จำกพันธกิจหลักของส ำนักฯ รวมทั้งด ำเนินกำรวิเครำะห์ครบทุกประเด็นควำมเสี่ยงตำม
ประเภทควำมเสี่ยงมำตรฐำนสำกล COSO และเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยใน ระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน 

o มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี และบรรลุตำมตัวชี้วัดของแผน 

 การพัฒนาบุคลากร  

o ส ำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โดยจัดอบรมโครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง “กำรจัดท ำผลงำนขึ้นสู่ระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น” 

o บุคลำกรของส ำนักฯ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะในกำรท ำงำน ซึ่งมีหน่วยงำนอ่ืนเรียนเชิญ
เป็นวิทยำกรไปให้ควำมรู้อยู่เป็นประจ ำ  

o บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้เข้ำพัฒนำตนเองตำมแผนฯ ครบร้อยละ 100 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
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