
 

คํานํา 
 

การประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุน
การวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ และสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพ่ือเปนการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน           
ตามพันธกิจ และเพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณ หรือจุดเนนในการจัดตั้งหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุน โดย
ประยุกตเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ 
พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงานสนับสนุน ตามเกณฑการประกันคุณภาพ ซึ่งไดบูรณาเกณฑการประกัน
คุณภาพใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงาน ตลอดจนใหหนวยงานเล็งเห็นความ
เชื่อมโยง การดําเนินงานของหนวยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยตัว
บงชี้ทั้งหมด มีความครบถวนกระบวนการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน หนวยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือเผยแพร สื่อสารความเขาใจแก 
หนวยงาน ผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน และผูที่เกี่ยวของ อันจะชวยใหทุกฝายไดรับทราบ เขาใจ 
และจะไดนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรที่หนวยงานรับผิดชอบ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ 
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บทที่ 1 
สวนนํา 

 
ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอมาไดแบงสวนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การ

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

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 

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

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อ

ภาษาอังกฤษวา Office of Digital for Education  

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

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 
3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถิ่น 
4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกับบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกองคกรเพ่ือสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี  
 

วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู 

3. เพ่ือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสราง

เครือขายดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
คณะกรรมการ

ประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยบุญวัฒน อัตชู 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ดร.ภราดร สุรียพงษ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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คณะผูบริหารสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ 

ผูอํานวยการ 

อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ 

รองผูอํานวยการ 

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ 

รองผูอํานวยการ 

นายมารุต เปยมเกตุ 

หัวหนาสาํนักงานผูอาํนวยการ 

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ 

หัวหนางานเทคโนโลยี 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 
 

                               
 

 

                                             
 

 

                                        
 

 

หนวยบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

นายวิทูร  อุนแสน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายอานนท  มะโนเมือง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกุลชาติ ปญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายชลิต โปธา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส 

นางพรพิมล แกวฟุง
รังษีนักวิชาการ

นางสาวรุงทิวา กิติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกฤษณ ขาวศรี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายณัฐพงษ วงศจันทร
ตานักวิชาการศึกษา 

หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

นายธีระพงษ ใจคาํมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตอ) 

 

                                                           
 

 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร หนวยจัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี

 

นายปยะพงษ หินเกย 
นักวิชาการศึกษา 

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงินและบัญชี 

นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวจริยา  หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

1. ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประเมิน เพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพของงานในแตละงาน

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

3. จัดใหมีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุกงานภายใตกรอบ

และมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารหนวยงานนําไปใชในการพัฒนาระบบการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีสวนสรางคุณภาพ  

ใหเกิดขึ้น 

5. สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรมการประกันคุณภาพ รวมท้ังสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มีการติดตาม ประเมินผล และนําระบบการประกันคุณภาพสูการปฏิบัติ 

6. ผูบริหารตองนําขอมูลที่ไดจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใชในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุง

ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

แนวปฏิบัติในการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึษา ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหาร และบุคลากรของสํานัก โดยผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบาย รวมถึงใหคําปรึกษา 

ประสานงาน ตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให

การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แตงตั้งผูกํากับดูแลและรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเปาหมายที่ตองบรรลุรวมท้ังกําหนดกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงาน ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 

3. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน 

4. จัดทําระบบขอมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการจัด

การศกึษาใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 

5. มีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในหนวยงานทั้งดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตาม

หนาที่ เชน ฝกอบรม ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม  

6. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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7. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและ

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

8. มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารย และบุคลากรท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม 

 



บทที่ 2  
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน               
ซึ่งยึดหลักการดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ โดยไดพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ตามบริบทของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถแบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้  
 รูปแบบท่ี 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวย หลักสูตร คณะ วิทยาลัย  ดําเนินการตามองคประกอบหลักของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 รูปแบบที่ 2  ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามเกณฑการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองดําเนินการตาม    

ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ          
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว
ขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ   

ทั้งนี้การดําเนินงานของทุกหนวยงานภายใน จึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและสงผลตอประเทศชาติสืบตอไป  

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี ้

2.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

2.3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
2.4) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา 
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3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 
คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนํา       
ผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแต         
เดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณี
ใชระบบเปด-ปดภาคเรียนการศึกษาตามอาเซียน 
 D (Do) = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา 
คือเดือนที่ 1- เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปถัดไป หรือ        
เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป)  
 C/S (Check/Study) = ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม             
(ของปถัดไป) 
 A (Act) = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุ งตามผลการประเมิน              
โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง        
การดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษได 
 
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  เ พ่ือใหทันกับสภาวการณที่ เปลี่ ยนแปลงจากภายนอกที่ส งผลกระทบตอ             
การดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหผลการดําเนินงานสามารถ
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใชประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยใหมีความสอดคลองกับแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  
  การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได
พิจารณาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทกลุมสถาบันอุดมศึกษา คือ 
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กลุม ข สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อน      
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมี        
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน        
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ ประกอบดวย  

หนวยงานระดับคณะ 9 หนวยงาน ไดแก  
1)  คณะครุศาสตร  
2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3)  คณะวิทยาการจัดการ 
4)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6)  บัณฑิตวิทยาลัย  
7)  วิทยาลัยนานาชาติ  
8)  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย  
9)  วิทยาลัยแมฮองสอน  
หนวยงานเทียบเทาระดับคณะ 5 หนวยงาน ไดแก  
1) สํานักทะเบียนและประมวลผล  
2) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4) สํานักหอสมุด  
5) สํานักงานดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
หนวยงานภายในระดับกองและเทียบเทากอง 13 หนวยงาน ไดแก  
1) กองกลาง  
2) กองคลัง  
3) กองนโยบายและแผน    
4) กองพัฒนานักศึกษา  
5) กองบริหารงานบุคคล  
6) กองอาคารสถานที่  
7) สํานักงานตรวจสอบภายใน  
8) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
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9) สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศกึษา  
10) สํานักงานวิเทศสัมพันธ  
11) สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน  
12) ศูนยภาษา  
13) สํานักงานบริหารศูนยแมริม 
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4.1 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุน  
แผนการประเมินคุณภาพภายใน  

เปรียบเทียบปงบประมาณ 
กับปการศึกษา 

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. 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ค ณ ะ 
วิทยาลัย  ใชปการศึกษา  การประเมินระดับหนวยงาน
สนับสนุน ใชปงบประมาณ 

                  

 
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุน 

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

1. วางแผน และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (P)             
2. เก็บขอมูล 12 เดือนตามตัวบงชี้ (D) เพื่อรองรับการประเมินฯ             
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน

รอบ 6 เดือน  
            

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
รอบ 9 เดือน 

            

5. หนวยงานสนับสนุนจัดทํา SAR  เตรียมรับการประเมิน และ
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการประเมิน 

            

6. ดําเนินการประเมินหนวยงานสนับสนุน (C) ภายใน 31 ตุลาคม              
7. จัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป เสนอตอ

มหาวิทยาลัย ภายใน 30 พฤศจิกายน  
            

8. หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามผล
การประเมิน (A) และนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณถัดไป (P) 

            

 

ปการศึกษา (ส.ค.-ก.ค.)  

ปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)  ปงบประมาณถัดไป (ต.ค.-ก.ย.)  
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 4.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสําหรับ
หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ ดังนี้  

1. หนวยงานจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมิน
ตนเองตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ระยะเวลาการดําเนินการประเมินขึ้นอยูกับรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยทุกหนวยงานจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปที่ประเมิน 

3. คณะกรรมการประเมินฯ แบงออกเปน 2-3 คน (ขึ้นอยูกับหนวยงาน) 
มหาวิทยาลัยจะเปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ใหแตละหนวยงานคัดเลือก 
ประกอบดวย 
 3.1 ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน  เปนผูที่เคยมีประสบการณ   
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และผานการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร หรือระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 3.2 คณะกรรมการประเมิน จํานวน 1-2 คน เปนผูที่ผานการฝกอบรม
ผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเปนผูที่มีความรู และประสบการณสูง         
ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอหนวยงานสนับสนุนที่รับการประเมิน  
 4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ อยางนอย 1 คน โดยเปน
บุคลากรที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
 5. หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสงใหกับ
คณะกรรมการประเมินฯ กอนรับการประเมินคุณภาพประจําป อยางนอย 1 สัปดาห กอน
วันที่ดําเนินการประเมิน 
 6. หลังจากคณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ
หนวยงานแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินฯ ไปยังหนวยงาน ภายใน 2 สัปดาห 
ภายหลังจากไดมีการรายงานดวยวาจาแลว 
 7. เมื่อหนวยงานไดรับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว 
ใหหนวยงานจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณที่ปรับแกไขตาม       
ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ใหกับมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห หลังจากวันที่
ดําเนินการ 
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 8. ใหสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของทุกหนวยงาน รายงานตอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห 
 9 .  ใหหน วยงานจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)      
เสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของปที่ประเมิน 
 
 4.3 แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
      สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดสงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินฯ ใหแตละหนวยงานคัดเลือกตามจํานวนที่กําหนด และจัดสงมายังสํานักงาน
มาตรฐานฯ เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน 
  
 4.4 เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน  
       การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน
สนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม 6 องคประกอบ
คุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานเปนสําคัญ กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้
เชิงคณุภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ เปนเกณฑมาตรฐานที่ระบุการดําเนินงานเปนขอ ๆ 
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับคุณภาพ มีคาคะแนนการดําเนินงานตั้งแต   
1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด 
กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบ คาคะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 0 คะแนน 

2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคารอยละ และเทียบคะแนน 

 
เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน  

  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 
กรณีที่ ไมปรากฏผลการดําเนินงานใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน            
ผลการประเมิน จะมีคาเทากับ 0 คะแนน ทั้งนี้ไดใหความหมายคาคะแนนในแตระดับไวดังนี้ 

 คาคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 คะคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 คาคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
 คาคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
 คาคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 3  

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 

การประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
และหนวยงานภายในระดับกองและเทียบเทากอง มีจํานวนตัวบงชี้การประเมินดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1  ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

องคประกอบและตัวบงชี ้
ชนิด 

ตัวบงชี ้

จํานวนตัวบงชี ้
ในการประเมิน 

หนวยงาน
เทียบเทา

คณะ 

หนวยงาน
ระดับกองหรือ
เทียบเทากอง 

องคประกอบที่ 1  ดานประสิทธิผล  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ   
1.2 การบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ผลผลติ   

1.3 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
หรือผูบริหารของหนวยงาน 

ผลลัพธ   

องคประกอบที่ 2  ดานคณุภาพ 
2.1 ร ะดับความสํ า เ ร็ จของการ ให บริ ก า ร ท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
ผลผลติ   

2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลติ   
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ   

องคประกอบที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
3.1 การจัดการความรู (KM) กระบวนการ   
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK) กระบวนการ   
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET) ปจจัยนําเขา   
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผลผลติ   

องคประกอบที่ 4  ดานการพัฒนาหนวยงาน 
4.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร

จัดการภายในหนวยงาน 
กระบวนการ   

4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร ปจจัยนําเขา   
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลตาม  

ตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะ
หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวบงช้ี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย)  

ผลผลติ   
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องคประกอบที่ 1  ดานประสิทธิผล 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 หนาท่ีหลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และ    
การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตอง
มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงาน
ดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงาน และสอดรับยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนั้นหนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา         
แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธนอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของ
หนวยงานแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง       
ที่ถูกตองเหมาะสม  
 แผนกลยุทธ  หมายถึง แผนระยะยาวที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปขึ้นไป  
เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธ ประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 
กลยุทธตาง ๆ ของหนวยงานควรมีความครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน มีการกําหนด
ตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ และคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพ่ือวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกัน 
 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน
ภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริง
ตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม             
คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการ             
ที่ชัดเจน  
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รอบระยะเวลา ปงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน )  
เกณฑมาตรฐาน  

1.  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและมี
การจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย      
โดยบุคลากรทุกคนของหนวยงานมีสวนรวม และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธของหนวยงานไปสูบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจ

ของหนวยงาน 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของหนวยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป     

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ    
1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงาน
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ขอ  
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  
1. แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปท่ีครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 
2. การวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของหนวยงานกับนโยบาย จุดเนน 

แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ 
4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงแผนกลยุทธไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน

หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน ไปสูบุคลากรหรือ

ผูปฏิบัติงาน 
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6. รายละเอียดตัวบ งชี้  และคาเปาหมายของตัวบ งชี้ตามแผนกลยุทธ  และ   

แผนปฏิบัติการประจําป 
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
9. เ อกสา รหรื อ ร ายง านการปร ะชุ มที่ แ ส ดง ถึ ง ก าร ร า ย ง าน การติ ด ต าม                     

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

10. เอกสารการประเมินผลการดํา เนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและ    
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ  1 ครั้ง 

11. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานผลการดําเนินงานตาม      
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตอผูบริหารหนวยงานหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 

12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงาน
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2  การบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของ 
                  มหาวิทยาลัย  

ชนิดตัวบงช้ี ผลผลิต  (ตามปงบประมาณ)  

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
โดยประเด็นการประเมินผล มุงเนนผลงานที่สะทอนบทบาทตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
จากการนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 7 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

1) ผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสทางการศกึษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  
2) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
3)  พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชนในการเรียน   

การสอน และการพัฒนาทองถ่ิน   
4) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม 

และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย  
5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการสนับสนุนและสรางเสริมสุขภาพ  
6) พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง ใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ

เปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น  
7)  พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
 

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ 
ที่บรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

 

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจําป 
ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ  
50-59 

รอยละ  
60-69 

รอยละ  
70-79 

รอยละ  
80-89 

รอยละ 
 90-100 

 

X 100 



21  
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ภาวะผูนําของผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงานของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอความเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ ผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยงานนั้น ๆ หากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน     
มีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา              
ดูแลบุคลากรเปนอยางดี เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกหนวยงานเขามามีสวนรวมใน      
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา และกํากับ ดูแล ติดตามผล           
การดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะสงผลใหมหาวิทยาลัยบรรลุ           
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธไดอยางรวดเร็ว 
 หลักธรรมมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 
ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการ
ที่ดีซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมาย
อยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง 
ศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและ     
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกร
ภ าย นอก  เ ป นต น  ห ลั ก ธ ร ร มาภิ บ าล ข อ งก า รบ ริ ห า ร กิ จ กา รบ า น เ มื อ ง ที่ ดี                            
(Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังนี้  

1) หลักประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ ร รลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมี     
ผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน         
โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทาง       
การ กํา กับดูแลที่ ดี ท่ี มี กา รออกแบบกระบวนการ โดยใช เทคนิ คและเครื่ อ งมื อ                      
การบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคกรสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและ
ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาชีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ    
ตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถ

ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได      
สวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู    
ในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ งการแสดงถึงความสํานึก              
ในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม     
ตามกฏหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขึ้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได  

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ข าราชการ 
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความ
เขาใจรวมกันแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง 
รวมการแก ไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา                
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจ   
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร 
รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดํา เนินการ            
ใหแกบุคลากร โดยมุนเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของ
สวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฏหมาย กฏระเบียบ 
ขอบังคบัในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการ
อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา การฝกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือ
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หาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นสําคัญ โดยฉันทามติ              
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

ผูบริหาร หมายถึง  ผูบริหารของหนวยงาน 
*คณะกรรมการประจําหนวยงาน  หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานัก สถาบัน 

ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามกฎกระทรวง
วาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทากองข้ึนอยูกับบริบทของหนวยงานและ
หนวยงานกําหนดข้ึนเอง 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. ผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยงานไปยัง
บุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ    
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มศกัยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. รายการผลการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดของผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และรายงานการประเมินตนเองของผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงานตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  

2. เอกสาร เ ก่ีย ว กับวิสั ยทั ศน  ทิ ศทางการดํ า เ นิ น งาน ความสามารถ                      
ในการวางแผนกลยุทธ  และเอกสารการถายทอดวิสัยทัศน  ทิศทาง                
การดําเนินงานแผนกลยุทธ ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

3. เอกสารหลักฐานการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมายโดยผูบริหาร รวมทั้งเอกสารสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
หนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน  

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผู ร วมงาน เพื่ อใหสามารถทํา งานบรรลุวัต ถุประสงคของหนวยงาน                
เต็มตามศักยภาพ  

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

6. เอกสารผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารและเอกสารการนํา       
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 2  ดานคณุภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 

ชนิดตัวบงช้ี ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 การใหบริการถือเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหผลการดําเนินงาน
มีความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ กอให เกิดประโยชน ตรงตาม
วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ หนวยงานจึงจําเปนตองมีการสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการในเบ้ืองตน 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการตามประเด็นตาง ๆ  
อยางนอย 3 ดาน ดังนี ้

1.1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
1.2 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
1.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.4 ดานคุณภาพการใหบริการ 
1.5 ดานระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ   

ในรอบปตอไป 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. แผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการที่สอดคลองกับ        

ความตองการของผูรับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน ฯ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดตัวบงช้ี   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซึ่งถือเปน
บทบาทของหนวยงาน การตอบสนองดังกลาวมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอน
ไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา            
ประเด็นสําคัญ คือ  

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

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ 
การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม  

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก
ประเด็นที่สําคัญ คือ  ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ            
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ ดานระบบ
สารสนเทศหนวยงาน 

ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เชน ผูปกครอง สถานประกอบการ เปนตน  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปงบประมาณหรือปการศึกษา     
ซึ่งมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยางนอย 1 ครั้ง ตามชวงเวลาที่
เหมาะสมข้ึนอยูกับหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  
 ใชคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน  
(คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้ 

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

 
หมายเหตุ     

สําหรับหนวยงานที่ไมไดมีพันธกิจหลักดานบริการโดยตรง อนุโลมใหใชคะแนน
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารในกรณีที่หนวยงานจัดโครงการ 
 
วิธกีารคํานวณความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 คะแนนความพึงพอใจ  = 


i

ii

n
nx

 

 ix  = คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมของการสํารวจความพึงพอใจครั้งที่ i 

(คะแนนเต็ม 5) หรือ คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที่ i 
 in  = จํานวนคนที่ตอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ i หรือตอบแบบสอบถาม

โครงการ/กิจกรรมที่ i  
 I   = 1 ถึง p 

p = จํานวนครั้งท่ีสํารวจความพึงพอใจ หรือจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
 

ตัวอยางการคํานวณสําหรับหนวยงานท่ีไมไดมีพันธกิจหลักดานบริการโดยตรง 
 สํานัก/กอง .......................ปงบประมาณ ....................................ไดจัดกิจกรรม/
โครงการใหบริการ จํานวน 5 โครงการ และมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รายละเอียดดังนี้  
 กิจกรรม/โครงการที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.55 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.55 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 80 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 3 มีคาเฉลี่ย 3.85 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 95 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.15 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน  
 กิจกรรม/โครงการที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.30 จํานวนผูตอบแบบถามถาม 85 คน  
 
ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =(3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.15x90)+(4.30x85) 
                   90+80+95+90+85 
 
= 4.0642 (ทศนิยม 2 ตําแหนง) ดังนั้นคะแนนที่ได = 4.06 
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. ผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการในแตละดาน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมใหบริการทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545 ซึ่งหนวยงานตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดย มหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน       
ที่ เ ก่ียวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการรายงาน             
ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี  
 การประกันคุณภาพภายใน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา    
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผดิชอบรวมกัน
ของทุกคนในการพัฒนา คุณภาพของงานตามพันธกิจ ทั้งนี้เ พ่ือเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจไดวา หนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ  
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบ
โดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูล
ปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
 กลไก  หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรมีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
 รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวม
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลว     
ไวดวย 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ
หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของหนวยงาน ตัวอยางของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน 
สถานประกอบการทั้ งที่ เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแล
กฎระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจน
ชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ  
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 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น   
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติ หรือขั้นตอน           
การปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน ตั้ งแตระดับหนวยงานยอย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน    
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวนประกอบดวย  
3.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
3.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอผูบริหารหนวยงาน 

และจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
3.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
5. มีขอมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 
6. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน

และมีกิจกรรมรวมกัน  
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น

และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพภายใน 
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3. แนวปฏิบัต/ิแนวนโยบายดานการประกันคุณภาพภายใน 
4. เอกสารหรือรายงานการประชุมการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
5. ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
6. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
7. หลักฐานแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพกับเครือขาย  

การประกันคุณภาพของหนวยงาน 
8. แนวปฏิบัติที่ดี / งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปเปนแบบอยางการดําเนินงานไดเปนอยางด ี
9. แผนปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน (Improvement Plan) 
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องคประกอบที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การจัดการความรู 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหง   
การเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่ มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูใน        
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู       
ในสถาบันประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู        
การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู      
ในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีนั้น ๆ 
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิ บัติ ท่ีดีตามประเด็นความรู          
ที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่ กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู ใน        

ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ 
อย าง เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ อักษร (Explicit 
Knowledge)  

5. มีการกํากับ ติดตาม การนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปงบประมาณ
ปจจุบันหรือปงบประมาณที่ผ านมาที่ เปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ  
มีการดําเนินการ  

5 ขอ  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. แผนการจัดการความรูที่แสดงการกําหนดประเด็นความรู เปาหมายของ        
การจัดการความรู และบุคลากรกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย 

2. โครงการ/กิจกรรมแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทักษะของ       
ผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด และเอกสารเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย     
ที่กําหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรูตามประเด็นที่กําหนดและเผยแพรออกมาเปน      
ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge)  

4. เอกสารหลักฐานการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูที่เปนลายลักษณ
อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย
กิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ    
ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได          
โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสใน        
การเกิดเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยาง
ตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน อยางนอย 3 ดานตามบริบทของ
หนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี ้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 

ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
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3. มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได

จากการวิเคราะหในขอ 2  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของ

คณะกรรมการในขอ 1 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ ผูบริหาร

หนวยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหนวยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหนวยงานไปใช
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรง

ขึ้นภายในหนวยงานในรอบปการประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคลากร ผูรับบริการ หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของ
หนวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรองของหนวยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ 
ความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ  
มีการดําเนินการ  

6 ขอ  

 
 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของ

หนวยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

ของหนวยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง  
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเอกสาร 

หรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล          
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การดําเนินงานตามแผน ตอผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการบริหาร         
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 

6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก ผูบริหารหนวยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 
ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3  การเงินและงบประมาณ  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมี    
แผนกลยุทธทางดานการเงิน ซึ่งเปนแผนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ          
มีการวิเคราะหคาใชจายของการดําเนินงานทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ 
ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงาน     
ทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให
สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีนโยบายและแผนทางการเงินท่ีระบุหลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน       
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงนิ (ถามี)  

2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และ         
การพัฒนาหนวยงานและบุคลากร 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานหรือผูบริหาร อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนอ         
ขอตั้งงบประมาณในปงบประมาณถัดไป  

5. มีการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

6. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล
จากการรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ  
มีการดําเนินการ  

6 ขอ  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. แผนการใชจายเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่แสดงถึงหลักเกณฑ
การจัดสรร แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (ถามี) และการวางแผน   
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

2. เอกสารงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงิน ตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

4. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคงของหนวยงาน  

5. เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและเอกสาร
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับสูง  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ศลิปะและวัฒนธรรมเกี่ยวของกับสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม 

โดยมีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา  

โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคา

ความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 

เกณฑมาตรฐาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตงอยางมีสุนทรีย 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

4. การจัดให มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ เ อ้ือและสงเสริมใหบุคลากร            

มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเ ก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ  

มีการดําเนินการ  
5 ขอ  

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ     

ดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหนวยงานดําเนินการตลอดปในแตละปงบประมาณ 
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2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย 

ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ

สงเสริมใหบุคลกรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเ ก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5  

หมายเหตุ  สะอาด หมายถึง  ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
    สขุลักษณะ  หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ  
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
    สวยงาม  หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับพ้ืนที่แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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องคประกอบที่ 4  ดานการพัฒนาหนวยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการภายในหนวยงาน 

ชนิดบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หนวยงานตองสรางความพรอมในการใชงานขอมูลและสารสนเทศ และคุณภาพ
ของ Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ          
ใหตรงกับความตองการใช และทําใหขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา 
สามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย   

เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
3. มีการติดตาม การตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล    

ในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
4. มีการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ตามขอ 2 เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการ   

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกไดอยางเหมาะสม  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และนํา

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากผูใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหดีย่ิงข้ึน  

6. มีการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหมีความตอเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 - 5 ขอ  
มีการดําเนินการ  

6 ขอ  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน  
3. คูมือระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
4. เอกสารที่แสดงการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวน และสมบูรณของขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
5. เอกสารที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของ

ขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
6. กําหนดชองทางในการตรวจสอบหรือกําหนดสิทธิ ใหคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบตรวจสอบฯ เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบระบบฐานขอมูล
สารสนเทศได 

7. กําหนดกลุมผูใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศแตละระบบอยางชัดเจน 
8. มีการประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
9. เอกสารที่แสดงถึงการทบทวนหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหมี     

ความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี้     กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องคกร มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับ   
มีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการ            
ที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ    
เพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ    
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงํา ผิดทํานองคลองธรรมตอนิสิต และตองครอบคลุม
จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  

1. จรรยาบรรณตอตนเอง  
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
4. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
5. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
6. จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 
7. จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
8. จรรยาบรรณตอนิสิตและผูรับบริการ 
9. จรรยาบรรณตอประชาชน  
10. จรรยาบรรณตอสังคม 

 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปงบประมาณ  
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบ        

ในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีการรายงานผลการเขารับการพัฒนาตนเอง 
4. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมที่สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน นําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
6. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัต ิ
7. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 – 6  ขอ  
มีการดําเนินการ  

7 – 8  ขอ  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. รายงานผลการเขารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหนวยงาน 
4. โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางาน    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแล

ควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลความสําเร็จของ         

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
8. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบงชี้ที่  4.3  ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หนาท่ีที่สําคัญอีกประการหนึ่งของหนวยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บขอมูล  
ที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สงผลใหผูบริหารหรือ 
ผูที่ เ ก่ียวของสามารถนําไปใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประการสําคัญท่ีสุด คือ         
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ  
ระดับมหาวิทยาลัยเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด     
ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจหลักของหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บขอมูล
ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1)  กองนโยบายและแผน  2) กองบริหารงานบุคคล     
3)  กองคลัง  4)  กองพัฒนานักศึกษา  5)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  6)  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
7)  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 8) สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  9) สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการจัดเก็บขอมูลครบถวนตามตัวบงชี้คุณภาพ 
3. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน 
4. มีการรายงานขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
5. ขอมูลมีความถูกตอง  ชัด เจน หนวยงานที่ เ ก่ียวของสามารถนําไปใช ได                 

อยางมีประสิทธิภาพ  
6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีใหขอมูลเรื่องที่ เปน         

พันธกิจหลักของหนวยงาน และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ  
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ  
มีการดําเนินการ  

6 ขอ  

 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. โครงสราง/รายชื่อผูรับผิดชอบที่จัดเก็บขอมูลเก่ียวกับตัวบงชี้ (Common Data 
Set) เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

2. เอกสารแสดงการจัดส งขอมูล พ้ืนฐาน (Common Data Set) ที่ รับผิดชอบ       
ตามระยะเวลาที่กําหนด เชน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

3. ผลสะทอนจากคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เก่ียวกับประสิทธิภาพของขอมูล   
ตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ  

4. ข อมู ล  Common Data Set เพื่ อการประเ มินคุณภาพการศึ กษาภ าย ใน             
ระดับมหาวิทยาลัยตามที่รับผิดชอบ มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

5. เอกสารแสดงถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน (ระดับกอง/สํานัก/สถาบัน คือ ผูอํานวยการ) และ/หรือ
ผูบังคบับัญชาระดับสูงข้ึนไปซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานนั้น ๆ 

6. ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ ใหขอมูลเรื่ องที่ เปน          
พันธกิจหลักของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

 
การวิเคราะหตัวบงช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 4 ดาน 
 หนวยงานสนับสนุนมีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหบรรลุ เปาหมายได  คือ 1)  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  2)  การบริหารและการจัดการ  3)  การเงินและ
งบประมาณ  4)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หนวยงานสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพ
การศกึษา 4 ดานที่ครอบคลุมพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1) ดานประสิทธิผล 2) ดานคุณภาพ  
3) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4) ดานการพัฒนาหนวยงาน 

ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จึงไดกําหนดตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให
หนวยงานใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตาม ตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 2  องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพ 

องคประกอบ 
จํานวนตัวบงช้ี 

รวม ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

1. ดานประสิทธิผล   1.1,1.3 1.2 3 
2. ดานคุณภาพ  2.3 2.1,2.2 3 
3. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

3.3 3.1,3.2 3.4 4 

4. ดานการพัฒนาหนวยงาน 4.2 4.1 4.3 3 
รวม 2 6 5 13 
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เอกสารอางอิง 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 
 ภาพพิมพ.  
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2555. 
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (แกไขเพิ่มเติม  

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). สมุทรปราการ :บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด.  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2557. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2557. นครราชสีมา : งานประกันคุณภาพและ 
ประเมินผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงาน 
 สนับสนนุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ป พ.ศ. 2556. พิษณุโลก : สํานักงานกองพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา. 
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คณะผูจัดทํา 

 ที่ปรึกษา   

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ  รองผูอํานวยการสาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
อาจารยทิวาวัลย ตะการ  รองผูอํานวยการสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป  หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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

 นางพรพิมล         แกวฟุงรังษี  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 นางสาวพรรณนิภา ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร    

นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา   
นายปยะพงษ  หินเกย  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี    

 นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

        ผูรวบรวม/ออกแบบ/จัดทํารูปเลม  

 นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

(= บรรลุ , 

 = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

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

ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ..... 
........ 

รอยละ...... / ... 
.......... 

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

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1  

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

ตัวบงช้ีที่ 2.2  
......

คะแนน 
......คะแนน / ... 

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

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2  

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

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

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

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

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3  

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

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

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



 
 

ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

(= บรรลุ , 

 = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 ... 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ ... 

 
ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

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

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2      
องคประกอบที่ 3      
องคประกอบที่ 4      

รวม      
ผลการประเมิน      
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