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บทที่ 1
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งยึดหลักการ
ดําเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยได้พัฒนารูปแบบระบบประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามบริบทของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ระบบประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร
คณะ วิทยาลัย ดําเนินการตามองค์ประกอบหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รูปแบบที่ 2 ระบบประกั น คุณภาพสํ าหรับหน่ วยงานสนับ สนุน การจัด การเรีย นการสอน
สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุน
การบริหารจัดการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดําเนินการตามภารกิจหลัก คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่ งการดําเนินการตามภารกิ จทั้ ง 4 ประการดังกล่า วข้างต้นมี ค วามสําคัญ อย่างยิ่ งต่อการพั ฒ นา
ประเทศชาติ
ทั้งนี้การดําเนินงานของทุกหน่วยงานภายใน จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและส่งผลต่อประเทศชาติสืบต่อไป
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2
P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบ
เปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษา
ตามอาเซียน
D (Do) = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่
1- เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม
ปีถัดไป)
C/S (Check/Study) = ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม (ของปีถัดไป)
A (Act) = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทําโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษได้
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
เพื่ อให้ ทั นกั บ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากภายนอกที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผลการดําเนินงานสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกได้ มหาวิ ท ยาลั ยจึ งได้ ดํา เนิน การปรับ ปรุงและพั ฒ นากระบวนการประเมิ น
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประเมินคุณภาพภายใน โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและ
ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งแนวทางและตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตาม
จุ ด เน้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา คือ กลุ่ม ข สถาบันอุดมศึกษา
ที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยก็ได้
ปัจจุบันกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุน
การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ
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การประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและหน่วยงานสนับสนุนที่รับการประเมินจําอย่างยิ่งที่ต้องกําหนด
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
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4.1 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน
แผนการประเมินคุณภาพภายใน
เปรียบเทียบปีงบประมาณ
กับปีการศึกษา
• การประเมินระดับคณะ วิทยาลัย
ใช้ปีการศึกษา
• การประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน
ใช้ปีงบประมาณ

พย.พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีการศึกษา (ส.ค.-ก.ค.)
ปีงบประมาณถัดไป (ต.ค.-ก.ย.)

ปีงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)

การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรมดําเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.

วางแผน และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (P)
เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ (D) เพื่อรองรับการประเมินฯ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
หน่วยงานสนับสนุนจัดทํา SAR เตรียมรับการประเมิน และดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการประเมิน
6. ดําเนินการประเมินหน่วยงานสนับสนุน (C) ภายใน 31 ตุลาคม
7. จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 30 พฤศจิกายน
8. หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามผลการประเมิน
(A) และนําผลการประเมินไปใช้ในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัตงิ านประจําปี
งบประมาณถัดไป (P)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
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4.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิ ทยาลั ยได้ กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ตามผลการดําเนินงานรอบปีงบประมาณ ดังนี้
1. หน่วยงานจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้ท่มี หาวิทยาลัยกําหนด
2. ระยะเวลาการดํ า เนิ น การประเมิ น ขึ้ น อยู่ กั บ รู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
โดยทุกหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีที่ประเมิน
3. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2-3 คน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือก ประกอบด้วย
3.1 ประธานกรรมการ จํ า นวน 1 คน เป็ น ผู้ ที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
หรือระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.2 คณะกรรมการประเมิน จํานวน 1-2 คน เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
สนับสนุนที่รับการประเมิน
4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 1 คน โดยเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
5. หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งให้กับคณะกรรมการ
ประเมินฯ ก่อนรับการประเมินคุณภาพประจําปี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันที่ดําเนินการประเมิน
6. หลังจากคณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน
แล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินฯ ไปยังหน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังจากได้มี
การรายงานด้วยวาจาแล้ว
7. เมื่อหน่วยงานได้รับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้หน่วยงาน
จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตามผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่ดําเนินการ
8. ให้สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของทุกหน่วยงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์
9. ให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เสนอมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ประเมิน
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4.3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้
แต่ละหน่วยงานคัดเลือกตามจํานวนที่กําหนด และจัดส่งมายังสํานักงานมาตรฐานฯ เพื่อจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
4.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กําหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์
การประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
หน่วยงานเป็นสําคัญ กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุการดําเนินงานเป็นข้อ ๆ กําหนด
เกณฑ์ ก ารประเมินตัว บ่งชี้ เป็ น 5 ระดั บคุ ณ ภาพ มีค่ า คะแนนการดํ าเนิน งานตั้ งแต่ 1 ถึง 5 การ
ประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใด
ๆ หรือดําเนินการไม่ครบ ค่าคะแนนที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน
2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าร้อยละ และเทียบคะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ปรากฏผลการดําเนินงานใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ผลการประเมิน จะมีค่า
เท่ากับ 0 คะแนน ทั้งนี้ได้ให้ความหมายค่าคะแนนในแต่ระดับไว้ดังนี้
ค่าคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่ะคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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บทที่ 2
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
การประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหน่วยงาน
ภายในระดับกองและเทียบเท่ากอง มีจํานวนตัวบ่งชี้การประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 การบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ข องการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา หน่วยงานหรือ
ผู้บริหารของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 การจัดการความรู้ (KM)
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4.1 การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ภายในหน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตาม ตัวบ่งชี้
คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย (เฉพาะหน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ข้ อ มู ล ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลัย)

ชนิด
ตัวบ่งชี้

จํานวนตัวบ่งชี้
ในการประเมิน
หน่วยงาน หน่วยงานระดับ
เทียบเท่า
กองหรือ
คณะ
เทียบเท่ากอง

กระบวนการ
ผลผลิต

9
9

9
9

ผลลัพธ์

9

9

ผลผลิต

9

9

ผลผลิต
กระบวนการ

9
9

9
9

กระบวนการ
กระบวนการ
ปัจจัยนําเข้า
ผลผลิต

9
9
9
9

9
9
9
9

กระบวนการ

9

9

ปัจจัยนําเข้า
ผลผลิต

9
9

9
9

9

องค์ประกอบที่ 1

ด้านประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือ
สนับสนุนพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นหน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปีขึ้นไป เป็นแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ควรมีความครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์
และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยหน่วยงาน
นําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกัน
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ น แผนที่ ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมี
การระบุ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กหรื อหั ว หน้ าโครงการ งบประมาณในการดําเนิ นการ รายละเอี ย ดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน)
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรทุกคนของ
หน่ วยงานมีส่ วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ค รบตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
8. มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 - 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกับนโยบาย จุดเน้นแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ์
4. เอกสารหลั กฐานที่ แสดงถึ ง แผนกลยุ ทธ์ ได้รั บความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
5. เอกสารหลักฐานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
6. รายละเอี ย ดตั ว บ่ ง ชี้ และค่ า เป้ า หมายของตั ว บ่ ง ชี้ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี
9. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
10. เอกสารการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บัติ ก าร
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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11. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการประจํ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต (ตามปีงบประมาณ)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
พิ จ ารณาจากระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการบรรลุ เ ป้ า หมายแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
โดยประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากการ
นําประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
2) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3) พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
การพัฒนาท้องถิ่น
4) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ
6) พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
7) พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
สูตรการคํานวณ
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ประจําปีงบประมาณ
ที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
X 100
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจําปี
ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ
50-59

ร้อยละ
60-69

ร้อยละ
70-79

ร้อยละ
80-89

ร้อยละ
90-100
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผูน้ ําของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ ต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของหน่ ว ยงาน คื อ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานนั้น ๆ หากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานมีวิสัยทัศน์
เป็นผู้นําที่ดี มี หลักธรรมาภิ บาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี
เปิดโอกาสให้ บุคลากรภายนอกหน่วยงานเข้ ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และกํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
หลักธรรมมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยั งหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่ งสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
ความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได้
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีที่มีการออกแบบกระบวนการโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ การบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขึ้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบ
ได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมกันแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่นเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม และอื่น ๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ โดยฉันทามติ ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของหน่วยงาน
*คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานัก สถาบัน ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สําหรับหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่ากองขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงานและหน่วยงาน
กําหนดขึ้นเอง
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงาน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายกํ า หนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้ บริ ห ารถ่า ยทอดความรู้แ ละส่ งเสริม พัฒ นาผู้ร่ วมงาน เพื่อให้ ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานและนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. รายการผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และรายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. เอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ทิศทางการดําเนินงาน ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
และเอกสารการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดําเนินงานแผนกลยุทธ์ ไปยังบุคลากรทุกระดับ
3. เอกสารหลักฐานการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งเอกสารสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5. เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
6. เอกสารผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารและเอกสารการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สําคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดําเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการตามประเด็นต่าง ๆ
อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ
1.5 ด้านระบบสารสนเทศ
2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ
5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน ฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการ
สํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณาประเด็นสําคัญ คือ
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้
เตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
ผู้รับ บริ การ หมายถึ ง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย หรือ
บุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น
ระยะเวลาในการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ตามปี งบประมาณหรื อปี ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก าร
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ คะแนนผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
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หมายเหตุ
สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการ
วิธีการคํานวณความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ

∑xn
คะแนนความพึงพอใจ =
∑n

i i
i

xi = คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมของการสํารวจความพึงพอใจครั้งที่ i (คะแนน

เต็ม 5) หรือ ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที่ i
ni = จํานวนคนที่ตอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ i หรือตอบแบบสอบถามโครงการ/
กิจกรรมที่ i
I = 1 ถึง p
p = จํานวนครั้งที่สํารวจความพึงพอใจ หรือจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ตัวอย่างการคํานวณสําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง
สํานัก/กอง .......................ปีงบประมาณ ....................................ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ให้บริการ จํานวน 5 โครงการ และมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/โครงการที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรม/โครงการที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.55 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน
กิจกรรม/โครงการที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 95 คน
กิจกรรม/โครงการที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.15 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรม/โครงการที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.30 จํานวนผู้ตอบแบบถามถาม 85 คน
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =(3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.15x90)+(4.30x85)
90+80+95+90+85
= 4.0642 (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) ดังนั้นคะแนนที่ได้ = 4.06
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ผลสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการในแต่ละด้าน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพั ฒ นา คุ ณ ภาพของงานตามพั น ธกิจ ทั้ง นี้เ พื่อ เป็น หลัก ประกัน แก่ ส าธารณชนให้ มั่น ใจได้ ว่ า
หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้ด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สําคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้
กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ
ห รื อ สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ว ง วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ นั้ น
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
3.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
3.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่ง
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา
3.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan)
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน
5. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
6. มี เ ครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพระหว่ า งหน่ ว ยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายใน
3. แนวปฏิบัติ/แนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. เอกสารหรือรายงานการประชุมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
6. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
7. หลักฐานแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับเครือข่าย การประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน
8. แนวปฏิบัติที่ดี / งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปเป็นแบบอย่างการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี
9. แผนปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน (Improvement Plan)
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้
ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ
หรือสู่ ค วามเป็น เลิศตามเป้า หมาย เป็น ที่ย อมรับในวงวิ ชาการหรือ วิ ชาชี พนั้น ๆ มีห ลั ก ฐานของ
ความสํ าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้ นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มี ก ารกํา หนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้า หมายที่จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะอย่ า งชัด เจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการกํากับ ติดตาม การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
หรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการจัดการความรู้ที่แสดงการกําหนดประเด็นความรู้ เป้ าหมายของการจัดการ
ความรู้ และบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานและ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการ/กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด และ
เอกสารเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
3. เอกสารการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กําหนดและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)
4. เอกสารหลั ก ฐานการนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การความรู้ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปขอตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และ
โอกาสในการเกิดเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน
ระบบการประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการในข้อ 1
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน
หน่วยงานในรอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับบริการ
หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
5. เอกสารหลัก ฐานการติ ด ตามและประเมิ นผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และเอกสารหรื อ
รายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
6. เอกสารหลั ก ฐานการนํ า ผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะจาก ผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
การดํ า เนิ น งานทั้ง จากงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ อื่น ๆ ที่ห น่ ว ยงานได้รั บ มี ก ารจั ดสรร
งบประมาณ และการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการ
ใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รายงานทางการเงิ น ต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ยในทุ ก ภารกิ จ
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน (ถ้ามี)
2. มี ง บประมาณประจํ า ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นา
หน่วยงานและบุคลากร
3. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบและรายงานต่ อ คณะกรรมการประจํ า
หน่วยงานหรือผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป
5. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารติ ด ตามผลการใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและนํ า ข้ อ มู ล จาก
การรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับ แผนกลยุท ธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ การ
จัดสรร แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน (ถ้ามี) และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เอกสารงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร
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3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงิน ต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. เอกสารหลั กฐานการนํ าข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ใ นการวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของหน่วยงาน
5. เอกสารหรื อ รายงานการตรวจติ ด ตามการใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและเอกสารนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือก
รับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
สุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

อกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยงานดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีงบประมาณ
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
บุคลกรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ชนิดบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่ ว ยงานต้ อ งสร้ า งความพร้ อ มในการใช้ ง านข้ อ มู ล และสารสนเทศ และคุ ณ ภาพของ
Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ
ใช้ และทําให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนําไปใช้งานได้ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. มีการติดตาม การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามข้อ 2 เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนําข้อเสนอแนะที่
เป็ น ประโยชน์ จ ากผู้ ใ ช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศมาพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
6. มีการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
3. คู่มือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. เอกสารที่แสดงการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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5. เอกสารที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
6. กํ า หนดช่ อ งทางในการตรวจสอบหรื อ กํ า หนดสิ ท ธิ ใ ห้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบฯ เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้
7. กําหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแต่ละระบบอย่างชัดเจน
8. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
9. เอกสารที่แสดงถึงการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการ
พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการ ที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับ
องค์กรตลอดไป
จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้
กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงํา ผิดทํานองคลองธรรมต่อนิสิต
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8. จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน
10. จรรยาบรรณต่อสังคม
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
3. มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
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4. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการกํากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน นําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
7. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
8. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 – 8 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
3. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
4. โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร
8. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย
(เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย)
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน้าที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประการสําคัญที่สุด คือ สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) กองนโยบายและแผน 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองพัฒนานักศึกษา 5) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 6) สํานักทะเบียนและประมวลผล 7) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 8) สํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ 9) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
3. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
4. มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ให้ข้อมูลเรื่องที่เป็นพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 - 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. โครงสร้าง/รายชื่อผู้รับผิดชอบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ (Common Data Set) เพื่อ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแสดงการจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่
กําหนด เช่น รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
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3. ผลสะท้อนจากคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบ
4. ข้อมูล Common Data Set เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
5. เอกสารแสดงถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน (ระดับกอง/สํานัก/สถาบัน คือ ผู้อํานวยการ) และ/หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไปซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ
6. ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ให้ข้อมูลเรื่องที่เป็นพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มีพันธกิจหลักสําคัญในการสนับสนุนให้
การขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 2) การบริหารและการจัดการ 3) การเงินและงบประมาณ
และ 4) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งพันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
ต่ อเนื่ อง จึ งจะส่ งเสริ มให้ การจั ดการศึ กษาของสถาบั นอุ ดมศึ กษามี คุ ณภาพได้ การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน จึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 4 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจ
สนับสนุน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านคุณภาพ 3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4) ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กําหนดตั วบ่ ง ชี้ ภ ายใต้ องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึก ษาระดับอุ ดมศึ กษา เพื่ อ ให้ หน่ว ยงานใช้ เป็ น
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
จํานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ปัจจัย
กระบวน ผลผลิตหรือ
นําเข้า
ผลลัพธ์
การ
1. ด้านประสิทธิผล
1.1,1.3
1.2
2. ด้านคุณภาพ
2.3
2.1,2.2
3. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการ
3.3
3.1,3.2
3.4
ปฏิบัติงาน
4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4.2
4.1
4.3
รวม
2
6
5

รวม
3
3
4
3
13
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เอกสารอ้างอิง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ภาพพิมพ์.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2555.
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (แก้ไขเพิ่มเติม
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). สมุทรปราการ :บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2557. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557. นครราชสีมา : งานประกันคุณภาพและ
ประเมินผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2556. พิษณุโลก : สํานักงานกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา.
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ภาคผนวก ก
แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
การบรรลุ
เป้าหมาย
(3= บรรลุ ,
× = ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน

8/9

...

8/9

...

8/9

...

.......ข้อ

8/9

...

......คะแนน

8/9

...

.......ข้อ

8/9

...

ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

.......ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ร้อยละ.....

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

.......ข้อ

ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
.........ข้อ
........
ร้อยละ......
..........
.........ข้อ
ตัวตั้ง

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

.......ข้อ
......
คะแนน
.......ข้อ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

.......ข้อ

.......ข้อ

8/9

...
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย
(3= บรรลุ ,
× = ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

...

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

...

ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
รวม
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา :
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
นางประไพ ปรีชา

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

จัดทําข้อมูล / รูปเล่ม
นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์
นางศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ
นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
นางวิไลพักตร์ จริงไธสง
นางสาวณัฐชา นวลคํามา
นางสาวปอลิน นัยนา
นางชลธิชา ชัยสุวรรณ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

