
  



ค ำน ำ 

การประเมินตนเองของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพตามภารกิจ โดยได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจ
และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจ าที่จะน าไปสู่ระบบการพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างแท้จริง 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน  องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคลอบคลุมทั้ง
ระบบของการประกันคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  ในปีการศึกษานี้จึงได้
บูรณาการตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ไว้ในฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
ได้เพ่ิมรายงานความก้าวหน้าจากผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมา จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้หน่วยงานได้น าเอาข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการฯ มาปรับปรุงและพัฒนาในรายงานนี้ด้วย 
 ท้ายนี้ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนงาน 
และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอด
มา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนากองกลาง ส านักงานอธิการบดีต่อไป 
    
        
                                              (นางสุนี  พนันตา) 
              ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
                                                            30 พฤษภาคม 2557 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ  



บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
 
1.  บทสรุปผู้บริหำร 

ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งตามโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 4 กอง คือ กองกลาง กองคลัง 
กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยในส่วนรวม ให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ศูนย์กลางของระบบงานบริหาร การติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง กองกลาง ส านักงานอธิการบดีจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี โดยมีระบบและกลไกตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาและการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และส่งเสริมผลงานที่มี
คุณภาพให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน และเป็นระบบท่ีพิจารณาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แยกออกเป็น 3 
ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (output) 
และใช้กิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการด าเนินงานเป็นวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ควบคู่ไปด้วยกัน ประกอบด้วย การวางแผน (P : Plan) และก าหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติการ (D : Do) โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ การตรวจสอบและประเมินผล (C : Check) มีกิจกรรมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้น และการปรับปรุงคุณภาพ (A : Action) ด้วยการน าผลหรือข้อมูลจากการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์ข้ึน 

ส านักงานอธิการบดีได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะท างานการประกัน
คุณภาพเป็นผู้ด าเนินการ โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการประเมินตนเอง (SAR) เริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในได้เริ่มใช้องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างไรก็ดีกองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้มีการเตรียมความพร้อมโดยน า
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทั้งของ สกอ. และ สมศ. มาก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือให้ภารกิจของส านักงานอธิการบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนยุทธศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 มีมติให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับกอง ซึ่งเป็นการประเมินในระดับกองเป็นครั้งแรก โดยก าหนดให้มี
การด าเนินการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 7 8 และ 9 โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ และกองกลางได้ก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์ประกอบที่ 9 ข้อ 3 หน่วยงานก าหนดเพ่ิมเติมเป็นองค์ประกอบที่ 
10 ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบุคลากรกองกลาง มีจิตบริการ (SERVICE) 



แต่องค์ประกอบที่ 10 ที่ได้เพ่ิมเติมนั้นไม่นับคะแนนการประเมินตนเอง ซึ่งการประเมินในปีการศึกษา
นี้ พิจารณาผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบพบว่า 

- องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ระดับดีมาก 
- องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ     ระดับดีมาก 
- องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ     ระดับดีมาก 
- องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    ระดับดี 
กองกลางได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด แต่เนื่องจากในองค์ประกอบที่ 1 และ

องค์ประกอบที่ 8 วงรอบการประเมินการประกันคุณภาพเป็นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) ดังนั้น การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ของ
องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 8 จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
 
2. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

กองกลาง เป็นส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2538 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2538 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 
ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2550 ดังนี้ 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 
2.  งานสภามหาวิทยาลัย งานประสานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษา 
3.  งานประชาสัมพันธ์ 
4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
5.  งานบริหารงานบุคคล 
6.  งานตรวจสอบภายใน 
ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 วันที่ 16 มกราคม 2551 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 ดังนี้ 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 
2.  งานสภามหาวิทยาลัย งานประสานงานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษา 
3.  งานประชาสัมพันธ์ 
4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
5.  งานบริหารงานบุคคล 
6.  งานตรวจสอบภายใน 
7.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก 
ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 
 



 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานประชาสัมพันธ์ 
 3.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 4.  งานบริหารงานบุคคล 
 5.  งานตรวจสอบภายใน 
 6.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก 
 ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 และมีประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 
ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานประชาสัมพันธ์ 
 3.  งานยานพาหนะ 
 4.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 5.  งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
 ปัจจุบันได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานเลขานุการและการประชุม 
 3.  งานประชาสัมพันธ์ 
 4.  งานยานพาหนะ 
 5.  งานนิติการ 
 
3. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค ์
ปรัชญำ : สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย มุ่งม่ันให้บริการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปณิธำน : เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 
 1.  ให้บริการสนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 2.  ประสานการด าเนินงานและตอบสนองในทุกภารกิจของผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  น านวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองการให้บริการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือการด าเนินการบริหารงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย 
 2.  เพ่ือท าหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร 



 3.  เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดประชุม ประสานการเข้าร่วมงานพิธีการ/จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

4.  เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 
6.  เพ่ือให้บริการสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.  เพ่ือให้บริการด้านยานพาหนะ และด้านการรักษาความปลอดภัย 

 
4. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร  
1. อาจารย์ถนัด  บุญชัย (รองอธิการบดี) ที่ปรึกษา 
2. ผู้อ านวยการกองกลาง   ประธาน 
3. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
4. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
5. หวัหน้างานเลขานุการและงานประชุม กรรมการ 
6. หัวหน้างานยานพาหนะ   กรรมการ 
7. หัวหน้างานนิติการ   กรรมการ 
8. นางสาวไพรพร  เรืองกิจเงิน  กรรมการ 
9. นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวเกศริน  จันทร์อ้าย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
6. จ ำนวนบุคลำกร 
    6.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (จ าแนกตามประเภทบุคคล) 
 

ประเภทบุคลำกร 
สำยสนับสนุน 

จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
รวม ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท 

ปริญญำ
เอก 

1. ข้าราชการ - - 1 - 1 
2. ลูกจ้างประจ า 18 4 - - 22 
3. พนักงานมหาวทิยาลัย 20 22 3 - 45 
4. พนักงานราชการ 3 2 - - 5 
5. พนักงานชั่วคราว 6 3 - - 9 

รวม 47 31 4 - 82 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 

 
  
  



7.  ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  
     7.1 งบประมำณ ประจ ำปีงบ 2556  (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 

ในปีงบประมาณ 2556 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
61,766,520.18 บาท  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน 7,378,587.48 บาท ส าหรับการ
บริหารด าเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง และเป็นงบประมาณเพ่ือการบริหาร
ด าเนินการของส่วนกลาง เช่น การปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานอธิการบดี จัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานอาคาร ค่าซ่อมแซมและบ ารุงยานพาหนะ 
 งบประมาณเงินรายได้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรร จ านวน 54,387,932.70 
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร โครงการเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินมูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้จะเบิกตามการใช้จ่ายจริง โดยค านึงถึงความประหยัดและมีประสิทธิภาพ      
จึงมีงบประมาณคงเหลือมาก  
 

ประเภทงบ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมำณ 

เบิกจ่ำย 
ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 

งบเงินแผ่นดิน 
(ร้อยละ) 

7,378,587.48 
 

7,375,746.60 
(99.96) 

2,840.88 
(0.04) 

งบเงินรายได้ 
(ร้อยละ) 

54,387,932.70 43,062,522.41 
(79.18) 

11,325,410.29 
(20.82) 

รวม 61,766,520.18 50,438,269.01 11,328,251.17 
 
     7.2 อำคำรสถำนที่  กองกลางมีอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามโครงการหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 
 (1) อาคารเรียน พ้ืนที่จัดการศึกษาศูนย์เวียงบัว จ านวน  27 อาคาร 
 (2) ห้องประชุม พื้นที่จัดการศึกษาศูนย์เวียงบัว จ านวน  3 ห้อง 
 (3) ส่วนอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความดูแลรับผิดชอบของคณะ/ส านัก 
  
 
  
  



8.  ผลกำรปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 เป็นการผลการประเมินการประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี                             
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน 
 

กำร
ด ำเนินงำ
นพัฒนำ

หรือ
ปรับปรุง
แก้ไข
ตำม

ข้อเสนอ
แนะ 

องค์ประกอบที่ 1  
     กองแผนงานในฐานะท่ีเป็นแม่งานด้านการจัดท าแผน ประเมินแผนที่ถูกต้องให้กับทุก
หน่วยงาน/ประเมินแผนของมหาวิทยาลัย ควรหาโอกาสท าความเข้าใจเกี่ยวกับท าแผน/
เนื่องจากพบว่าหลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายจัด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ในการท าแผนหลาย
หน่วยงานสายสนับสนุนยังไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในภาพรวม จึงไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนรวมได้ 

1. 
ด าเนินกา
ร ใ ห้
ค ว า ม รู้
ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ
หน่วยงาน
ส า ย
สนับสนุน
เ กี่ ย วกั บ
ก า ร ท า
แผน/และ
ก า ห น ด
รู ป แ บ บ
แ ผ น ก ล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบั
ติ ก า ร
ประจ าปี
ให้เป็นไป
ในทิศทาง
เดียวกัน 

องค์ประกอบที่ 7  
1. ควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารส านัก และผู้บริหารพร้อม 1 . 



เปิดเผยรายงานประเมินตนเอง ส านักงาน
อธิการบดี
ก า ห น ด
รู ป แ บ บ
แ ล ะ
เ ก ณ ฑ์
ก า ร
ประเมิน 

2. ควรจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ระหว่างภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

2 . 
ส านักงาน
อธิการบดี
จะก าหนด
หั ว ข้ อ
ห ลั ก ใ น
ก า ร
แลกเปลี่ย
น เ รี ย น รู้
ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

3. ระบบสารสนเทศที่อยู่ในแผนระบบสารสนเทศ ควรใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น 
วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบความ สัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศที่น าเสนอใหม่กับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และงบประมาณ เป็นต้น 

3 . 
ด าเนินกา
รเพ่ิมเติม
ร า ย 
ละ เ อี ย ด
วัตถุประส
งค์ คว าม 
ส าม ารถ
ใ น ก า ร
ท า ง า น
ของระบบ
สารสนเท
ศ ใ น
หน่วยงาน
แ ล ะ
งบประมา
ณในการ
พั ฒ น า
ระบบ 



4. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในทุกระบบ รวมทั้งก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บผลประเมิน และประเมินความพึงใจทั้งบุคคลภายในและภายนอก
ของหน่วยงาน 

4 .  แ จ้ ง
หน่วยงาน
ใ น
ส านักงาน
อธิการบดี
ที่มีระบบ
ในความ
รับผิดชอ
บ
ด าเนินกา
รประเมิน
ความพึง
พอใจและ
ส รุ ป ผ ล
ก า ร
ประ เมิ น
เ พ่ื อ น า
ข้อมูลมา
พัฒนา 

5. ควรมีการก าหนดความเสี่ยงเพ่ิมเติม ตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร  )อาคารสถานที่  (เพ่ือป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยของชีวิตที่จะ

เกิดขึ้นได้  

5 . 
หน่วยงาน
ป รึ ก ษ า
ร่ ว ม กั น
พิจารณา
ง า น ที่ มี
ค ว า ม
เ สี่ ย ง ใ น
ก า ร
ด าเนินงา
น 

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน 

 
กำรด ำเนินงำนพัฒนำหรือปรับปรุงแก้ไขตำม

ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 9  
1. ส านักงานอธิการบดียังไม่มีการก าหนดอัต
ลักษณ์ของตนเอง 

1. ผู้บริหารและหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี
ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ ์

2. การเขียน SAR ของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ควรมี
การตีความในแต่ละข้อของตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง ทั้งนี้

2. ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ศึกษาแนวทางการ
เขียน SAR ที่ถูกต้องและครบถ้วนจากส านัก



อาจสอบถามไปยังส านักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพให้ชัดเจนก่อน เพ่ือจะได้น ามา
เขียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนมากขึ้น 

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ โดย
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในกองกลางใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือรองรับการประเมินจากภายในและ
ภายนอก 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการท างานขององค์กรและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ในกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ 

(5) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะ 
(6) สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพ ให้ครบทุก

องค์ประกอบคุณภาพ 
(7) ก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

  



 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน  



บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตาม

องค์ประกอบคุณภาพ  จ านวน  4  องค์ประกอบ  7  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มำของ           
ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  สกอ. 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  สกอ. 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่  7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 

 
หมำยเหตุ : กองกลางได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด แต่เนื่องจากในองค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่ 8 วงรอบการประเมินการประกันคุณภาพเป็นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) ดังนั้น การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ของ
องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 8 จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
  



องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ  ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินงำน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  :    กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.) 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ า
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงานครบ 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 

ครั้ง และรายงานคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจ า

หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

 
  



ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ :  8 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1   ส านักงานอธิการบดี ได้มีกระบวนการ

ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ของส านักงาน
อธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ในปัจจุบัน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (1.1-1-1) โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากร ซึ่งได้จัด
โครงการทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่  17-18 
สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสายม่านพระ
อินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือ
ร่ วมกันทบทวนพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
น โยบายของส านั ก ง านอธิ ก า รบดี  ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้มี
การวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันในเรื่องจุด
แข็ง  จุด อ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
ส านักงานอธิการบดี (1.1-1-2 ถึง 1.1-1-5)   
  ภายหลังการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีการน าแผนกลยุทธ์เสนอที่
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานส านักงาน
อธิการบดี  เพ่ือให้ความเห็นชอบในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 23 กันยายน 
2556 (1.1 -1 -6) และได้มีการถ่ายทอด
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยจัดส่งผ่านหน่วยงาน
และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน
อธิการบดี (1.1-1-7 และ 1.1-1-8)  

1.1-1-1 ค าสั่งส านักงานอธิการบดี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
1.1-1-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
ท บ ท ว น แ ล ะ จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556-
2557 
1.1-1-3 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556-
2557 
1.1-1-4 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม
โครงการทบทวนและจัดท าแผนกล
ยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556-2557 (หน้า 27-28) 
1.1-1-5 รายงานสรุปโครงการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556-2557 
1.1-1-6 รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่6/2556  
1.1-1-7 บันทึกข้อความ เรื่องส่งแผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 
2556-2556 ฉบับปรับปรุง 
1.1-1-8 แผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี 2556-2559 ฉบับปรับปรุง 

ข้อ 2    ส านักงานอธิการบดี มีการถ่ายทอดแผน  
กลยุทธ์ โดยแจ้งผู้บริหารผ่านการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 6/2556 (1.1-2-1) และมีการถ่ายทอด
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยจัดส่งผ่านหน่วยงาน
และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน
อธิการบดี (1.1-2-2 ถึง 1.1-2-4) 

1.1-2-1  รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 6/2556 วาระวิพากษ์แผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2556-
2557 
1.1-2-2 บันทึกข้อความ เรื่องส่งแผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 
2556-2559 ฉบับปรับปรุง 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/ 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1.1-2-3  แผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี 2556-2559 ฉบับปรับปรุง 
1.1-2-4  เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี 
www.president.cmru.ac.th 

ข้อ 3   ส านักงานอธิการบดี ได้มีการด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ (1.1-3-1) ซึ่งมีการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร หัวหน้างานและ
บุคลากรในสังกัด โดยก าหนดเป็นวาระ
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานในส านักงาน
อธิการบดี (1.1-3-2 และ 1.1-3-3)   

1.1-3-1  รายงานสรุปโครงการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556-2557 
1.1-3-2 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบด ี
2556-2559 ฉบับปรับปรุง 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  

ข้อ 4     ส านักงานอธิการบดี จัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัด (1.1-4-1 และ 1.1-4-2) ในการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ (1.1-4-3)  

1.1-4.1 รายงานสรุปโครงการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556-2557 
1.1-4-2  แผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี 2556-2559 ฉบับปรับปรุง 
1.1-4-3 แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  

ข้อ 5    ส านักงานอธิการบดี ได้น าแผนปฏิบัติ
ราชการมาจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (1.1-
5-1) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในคราวประชุม
ผู้ บ ริห ารและหั วหน้ างาน ในส านั กงาน
อธิการบดี (1.1-5-2 และ 1.1-5-3) 

1.1-5-1  ปฏิทินกิจกรรม 2556
ส านักงานอธิการบดี 
1.1-5-2 รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
วาระรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 
1.1-5-3 รายงานประจ าปี 2556  
 

ข้อ 6    ส านักงานอธิการบดี ได้มีการด าเนินการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง (1.1-
6-1 และ 1.1-6-2) ในคราวประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (1.1-6-3 และ 1.1-6-4) 

1.1-6-1  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 
2555 –มีนาคม 2556) 
1.1-6-2 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (เมษายน  – 
กันยายน 2556) 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/ 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1.1-6-3 รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 2/2556 เรื่องติดตามรายงานผล
ตามแผนการปฏิบัติ งาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2555 –มีนาคม2556) 
1.1-6-4 รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 7/2556 เรื่องติดตามรายงานผล
ตามแผนการปฏิบัติ งาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2556  

ข้อ 7   ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประเมินผล
การด าเนินงาน 1 ครั้ง (1.1-7-1) ตามตัวชี้วัด
และกิจกรรมเพ่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้มหาวิทยาลัย
รับทราบ (1.1-7-2) และน าเสนอที่ประชุม
ผู้ บ ริห ารและหั วหน้ างาน ในส านั กงาน
อธิการบดีเพ่ือรับทราบและน าผลการประเมิน
ที่ได้ไปทบทวนในการจัดท าแผนในปีต่อไป 
(1.1-7-3) 

1.1-7-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 
(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 
2555 30 กันยายน 2556) 
1.1-7-2 บันทึกข้อความ เรื่อง น าส่ง
รายงานผลการปฏิบัติราชการ จ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 
เดือน) 
1.1-7-3 รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 7/2556 เรื่องรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ข้อ 8   ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ (1.1-8-1) 
และได้มีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน
ในส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าผลการพิจารณา
พิจารณาตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม ไป
ด าเนินการปรับปรุงแผนในปีต่อไป (1.1-8-2 
ถึง 1.1-8-4) 

1.1-8-1 ค าสั่งส านักงานอธิการบดี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
1.1-8-2  รายงานการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 2/2556 
1.1-8-3 รายงานสรุปโครงการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556-2557 
1 . 1 -8 -4  แผนกลยุ ท ธ์ ส า นั ก ง าน
อธิการบดี 2556-2559 ฉบับปรับปรุง 



กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง :  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 8 ข้อ   5 8 ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- จัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตาม รายงานผลการด าเนินงานและร่วมกันพิจารณา
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
  



องค์ประกอบท่ี 7  กำรบริหำรกำรจัดกำร  

ตัวบ่งช้ีที ่7.1   :  ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำหน่วยงำน 

เกณฑ์มำตรฐำน  :  

1. คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงานได้ 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน สนับสนุนให้มีการประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
  



ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 7 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐ

ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เอกสำร/ 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

ข้อ 1   กองกลาง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกองกลาง พร้อมทั้ง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(7.1-1-1) ได้มีการแจ้งให้ผู้บริหารกองกลางได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในด้านการเงิน การบริหารบุคคลและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยและงาน
บริหารบุคคล (7.1-1-2 และ 7.1-1-3) โดยแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 
(7.1-1-4)  พร้อมทั้งมีการเปิดเผยประวัติกรรมการบริหาร
กรรมการบนเว็บไซต์กองกลาง (7.1-1-5) และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองกลางตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการได้เห็นชอบร่วมกัน  (7.1-1-6) นอกจากนั้น
กองกลางยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (7.1-1-7 และ 7.1-1-8) 

7.1-1-1  ค าสั่งตั้งแต่ง
คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง 
7.1-1-2 เว็บไซต์ 
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย
www.council.cmru.
ac.th/all-
system.php รวบรวม
พระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
7.1-1-3  เว็บไซต์ งาน
บริหารงานบุคคล 
www.personal.cmru.
ac.th/   ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง
กับบุคลากร 
7.1-1-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง ครั้งที่ 
1/2557  
7.1-1-5 ประวัติ
คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง        
www.gendral.cmru.
ac.th  
7.1-1-6  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง ครั้งที่ 

http://www.council.cmru.ac.th/all-system.php
http://www.council.cmru.ac.th/all-system.php
http://www.council.cmru.ac.th/all-system.php


เกณฑ์
มำตรฐ

ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เอกสำร/ 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4/2557  
7.1-1-7  คู่มือ
สมรรถนะบุคลากร 
7.1-1-8 ตัวอย่างแบบ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์
และสมรรถนะ   

ข้อ 2    ผู้บริหารกองกลาง มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้ผ่านการประชุมส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 6/2556 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการกองกลาง (7.1-2-1) ซ่ึงมีผู้อ านวยการ
กองกลางและหัวหน้างานเป็นคณะกรรมการและมีการถ่ายทอด
แผน กล ยุ ท ธ์ แ ล ะแผ นป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รผ่ า น ก า ร ปร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 1 และ 2 ประจ าปี 2557 
(7.1-2-2) และก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกอง 
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกเดือนเป็นการติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (7.1-2-3)     
   นอกจากนี้ กองกลางติดตามงานจากระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงาน ท าให้ผลการบริหารของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
  1. e-document ในรับส่งหนังสือราชการภายใน (7.1-2-4) 
  2. e-personal ในการเพ่ิมข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (7.1-2-5) 
  3. ระบบบัญชี  3 มิติ  ในการควบคุมการเบิกจ่าย การใช้
งบประมาณ (7.1-2-6) 

7.1-2-1  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
ส านักงานอธิการบดี
  
7.1-2-2   รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง ครั้งที่ 
1/2557 และ 2/2557 
7.1-2-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง เรื่อง
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
7.1-2-4  Print out 
การด าเนินงานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  e-
document 
7.1-2-5 ระบบ
สารสนเทศบุคลากร 
www.e-
personal.cmru.ac.th 
7.1-2-6 ระบบบัญชี 3 
มิต ิ
  

ข้อ 3   ผู้ อ านวยการกองกลาง  มี การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

7.1-3-1 รายงานการ
ประชุมผู้บริหารและ

http://www.e-personal.cmru.ac.th/
http://www.e-personal.cmru.ac.th/
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เพ่ือร่วมการปรึกษาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยก าหนดเป็น
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลางประจ าทุก
เดือน (7.1-3-1) และจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน (7.1.3-2) 

หัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี 
วาระเรื่องรายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือน 
7.1-3-2 รายงาน
ประจ าปี 2556 
กองกลาง 

ข้อ 4    กองกลางได้ก าหนดมอบหมายภาระงานโดยจัดท าเป็น job 
description กับบุคลากรทุกคนในสังกัดกองกลาง (7.1-4-1) 
นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ เช่น 
 1. ตั้งแต่งบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม
ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย (7.1-4-2) 
 2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองตามความต้องการของแต่ละบุคคล (7.1-4-3) 
 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพให้บุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี (7.1-4-4) 
   นอกจากนี้ กองกลางได้มีการกระจายอ านาจไปยังหัวหน้างาน
ภายในกองกลาง รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลางเป็นประจ าทุกเดือน (7.1-
4-5) 

7.1-4-1  job 
description 
กองกลาง 
7.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรในสังกัด
กองกลางเป็นคณะ
กรรม การกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
7.1-4-3 ค าสั่งเดินทาง
ไปราชการ/หนังสือเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรม 
7.1-4-4 โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2556  
7.1-4-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง 

ข้อ 5   กองกลาง ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และ
เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคลากรอ่ืนได้รับทราบ 
(7.1-5-1 และ 7.1-5-2) รวมทั้งยังได้สรุปองค์ความรู้และแนวคิด
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนางานเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ (7.1-5-3) 
ตลอดจนได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้งานอีกด้วย (7.1-5-4) 

7.1-5-1 รายงาน
ประจ าปี 2556 
กองกลาง หน้า 46-47  
7.1-5-2 โครงการ
อบรม สัมมนา 
7.1-5-3 เว็บไซต์ 
กองกลาง 
www. 
general.cmru.ac.th  
7.1-5-4  คู่มือ
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ปฏิบัติงานกองกลาง 
ข้อ 6   ผู้อ านวยการกองกลาง มีการบริหารงานที่ก าหนดร่วมกัน โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการด าเนินงานตามหลักจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  10 ด้าน ดังนี้  
  1) หลักประสิทธิผล  มีการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2556 (7.1-6-1 และ 7.1-
6-2) 
  2) หลักประสิทธิภำพ มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่  
  - e-document ในรับส่งหนังสือราชการภายใน (7.1-6-3) 
  - e-personal ในการเพ่ิมข้อมูลประวัติการลา  ของบุคลากร 
  - ระบบบัญชี 3 มิติ ในการควบคุมการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ 
  - ระบบสารสนเทศกองกลาง ในการค้นหาค าสั่ง ประกาศ มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการค้นหาเลขที่
หนังสือออก 
  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด อีกท้ังมีการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (7.1-6-4) 
  3) หลักกำรตอบสนอง มีการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย์ เช่น การค้นหาค าสั่งหนังสือราชการ (7.1-6-5) และการ
ให้บริการยานพาหนะท้ังภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  (7.1-6-6) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารในการติดต่อราชการ  
  4) หลักควำมรับผิดชอบ  ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและเร่ งรัดการใช้จ่ า ย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  (7.1-6-7 และ 7.1-6-8)  และได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในนาม
มหาวิทยาลัย (7.1-6-9) 
  5) หลักควำมโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลประวัติของผู้บริหาร 
และข้อมูลอ่ืนให้สาธารณะชนทราบ เช่น มีการเปิดเผยรายงาน
ประจ าปี ปฏิทินกิจกรรม มีสายตรงผู้อ านวยการ (7.1-6-10) 
  6) หลักกำรมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

7.1-6-1 รายงานผล
การปฏิบัติราชการ 
กองกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
7.1-6-2 รายงาน
ประจ าปี 2556 
กองกลาง 
7.1-6-3 รายงานสรุป
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านเอกสาร
และพัฒนาระบบการ
รับ-ส่งเอกสารภายใน 
ระบบ e-document 
7.1-6-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง เรื่อง
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
7.1-6-5 หน้าเว็บไซต์ 
ระบบการค้นหาค าสั่ง
และหนังสือราชการ 
www.general.cmru.
ac.th  
7.1-6-6 หน้าเว็บไซต์
กองกลาง 
www.president.cmr
u.ac.th  
แบบฟอร์มดาว์นโหลด 
การขอใช้รถ
มหาวิทยาลัย 
7.1-6-7 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
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ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นมีการ
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการ
บริ หา รของหน่ วย งาน   มี ก ารแต่ งตั้ ง บุ คลากรร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ เช่นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ การแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของมหาวิทยาลัย (7.1-6-
11 ถึง 7.1-6-13) 
  7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ กองกลางมีการกระจายอ านาจให้
หัวหน้างานด าเนินการ โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการ (7.1-6-14)  
  8) หลักนิติธรรม ด าเนินงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัดในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
เช่น การเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน การประเมินบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (7.1-6-15)  
  9) หลักควำมเสมอภำค เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ภารกิจหลักทุกคน และบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับเดียวกัน (7.1-6-16) 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็น โดยน าข้อเสนอแนะ และมติในที่ประชุม มาใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (7.1-6-17) 

7.1-6-8 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
7.1-6-9 หนังสือ
มอบหมายการเข้าร่วม
ประชุมในนาม
มหาวิทยาลัย 
7.1-6-10 เว็บไซต์ 
กองกลาง 
www.general.cmru.
ac.th  
7.1-6-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง 
7.1-6-12 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะ กรรมการต่างๆ 
ของกองกลาง 
7.1-6-13 หนังสือเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และภาพกิจกรรม 
7.1-6-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง 
7.1-6-15 คู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
เลื่อนค่าจ้างเงินเดือน
และค่าตอบแทนของ
บุคลากร 
7.1-6-16 job 
description 
กองกลาง  
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7.1-6-17 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองกลาง 

ข้อ 7   กองกลาง มีการประเมินผลการบริหารงาน โดยมีหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตรวจสอบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ปรับปรุง
แก้ไข (7.1-7-1) กองกลางได้น าผลสรุปการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินรับทราบเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

7.1-7-1  บันทึก
ข้อความหน่วย
ตรวจสอบภายใน เรื่อง
สรุปผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะ 
 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 7  ข้อ 

 
  



จุดแข็ง 
- หน่วยงานให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 
  ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
  



ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.) 
เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กล
ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน
ครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านตามประเด็นความรู้ในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรในหน่วยงาน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit  knowledge) 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
  



ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 5 ข้อ  

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1    กองกลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้  (7.2-1-1) และได้น าเสนอแผนการ
จัดการความรู้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
กองกลางเพ่ือให้ความเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดย
มีการก าหนดประเด็นความรู้  “แก่นที่  6 : 
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน”(7.2-1-2) 
ซึ่ ง มี คว ามสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และ
ครอบคลุมพันธกิจกองกลาง โดยก าหนดหัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ (7.2-1-2 ถึง 7.2-1-4) 
    1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
เอกสารและพัฒนาระบบการรับ -ส่งเอกสาร
ภายใน ระบบ e-document ซึ่ งมีเป้าหมาย
เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารได้เสนอ
และรับฟังข้อปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งประเมินการ
ใช้งานของระบบ ในการใช้งาน  
   2. เทคนิคการเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้วิธีการเขียน ร่าง 
โต้ตอบหนังสือราชการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ  
   3. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากร
หน่วยงานสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานประกันคุณภาพในระดับกอง และ
แนวทางเทคนิคการเก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   4. เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
   5. การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อข่าว  
   6. เขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อมวลชน  
   7. สร้างความประทับใจ ด้วยหัวใจแห่งการ
บริการ มี เป้าหมายให้บุคลากรได้ รู้ วิ ธีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และน าไปสู่การเผยแพร่ปฏิบัติงาน 
 
  

7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้กองกลาง 
7.2-1-2 เอกสารสรุปผลการจัดการ
ความรู้สู่การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์กร 
7.2-1-3 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 
1/2557 วาระที่ 5.4 เรื่องแผนการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2556 
7.2-1-4 แผนการจัดการความรู้
กองกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2556 
 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 2    กองกลาง ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะให้กับบุคลากร ตามแผนการ
จัดการความรู้ของกองกลาง (7.2-2-1) โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทุกหน่วยงาน
ในกองกลางและบุคลากรผู้ สนใจ ร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (7.2-2-2 ถึง 7.2-2-3) โดยได้มีการให้
บุคลากรในกองกลาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 จ านวน 3 
ครั้ง ได้แก ่
   1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
เอกสารและพัฒนาระบบการรับ -ส่งเอกสาร
ภายในระบบ e-document บุคลากรที่เข้าร่วม
จ านวน 60 คน  
   2. เทคนิคการเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 57 คน       
   3. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน : หลักเกณฑ์และเทคนิคการ
ท างานประกันคุณภาพระดับกอง มีบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวน 45 คน และเผยแพร่ผลการด าเนิน
กิจกรรมบนเว็บไซต์กองกลาง (7.2-2-4) 

7.2-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.4 เรื่อง
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
7.2-2-2 เอกสารรายชื่อและภาพ
กิจกรรมผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนรู้ 
7.2-2-3 แผนการจัดการความรู้
กองกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2556 
7.2-2-4 เว็บไซต์ 
www.general.cmru.ac.th 
 

ข้อ 3    กองกลาง มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการจัดโครงการอบรม ประจ าปีการศึกษา 
2556 ประเด็น“แก่นที่ 6 : ถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กันและกัน” (7.2-3-1) ในการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน โดยได้มีส่งเสริม
ให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
   - โครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเทคนิค
การท างานประกันคุณภาพ IQA ระดับกอง  
(7.2-3-2 ถึง 7.2-3-3) โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 
คุณวราภรณ์  ฟูกุล ผู้อ านวยการส านักคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
มาถ่ายทอดความรู้ (7.2-3-4) 
  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติทางการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
โดยคุณเกศริน จันทร์อ้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.2-3-1 เอกสารสรุปผลการจัดการ
ความรู้สู่การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์กร 
7.2-3-2 โครงการหลักเกณฑ์และ
เทคนิคการท างานประกันคุณภาพ 
IQA ระดับกอง   
7.2-3-3 สรุปผลโครงการหลักเกณฑ์
และเทคนิคการท างานประกัน
คุณภาพ IQA ระดับกอง   
7.2-3-4 หนังสือเชิญผู้ เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7.2-3-5 เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"การปฏิบัติทางการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 

http://www.general.cmru.ac.th/


เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
 กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแล

ระบบ e-document มาให้ข้อแนะน า (7.2-3-5) 
  -  โครงการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเขียน 
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านงานสารบรรณ คุณสุนี พนันตา ผู้อ านวยการ
กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ (7.2-3-6) 

7.2-3-6 เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
งานโครงการเทคนิคการเขียน การ
ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ” 

ข้อ 4    กองกลาง ได้รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ครั้ง 
(7.2-4-1 ถึง 7.2-4-3) มาจัดท าเป็นองค์ความรู้ใน
แต่ละเรื่องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจได้ทั่วไปน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (7.2-4-4) 

7.2-4-1 องค์ความรู้โครงการอบรม
หลักเกณฑ์และเทคนิคการท างาน
ประกันคุณภาพ IQA ระดับกอง   
7.2-4-2 องค์ความรู้  "การปฏิบัติ
ทางการใช้ระบบสารบรรณอิเล็ก 
ทรอนิกส์ (e-document) 
7.2-4-3 องค์ความรู้ เทคนิคการ
เขียน การร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการ”  
7.2-4-4  หน้าเว็บไซต์ 
www.general.cmru.ac.th 

ข้อ 5   กองกลาง มีการสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้
ที่ได้รับจากอบรมและจากผู้มีประสบการณ์มา
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยการน าความรู้ที่ได้รับมาแจ้งให้
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองกลาง (7.2-5-1 และ 7.2-5-2) อีกทั้งมีการ
ติดตามผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารบรรณ e-document (7.2-5-3) และ
น าสู่การเผยแพร่ภายในหน่วยงานต่อไป (7.2-5-4) 

7.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 2/2557 เรื่องถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบe-document 
เพ่ือน าไปปฏิบัติงาน 
7.2-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 4/2557 เรื่องถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการเพ่ือ
น าไปปฏิบัติงาน 
7.2-5-3 สรุปผลการประเมิน
ติดตามการใช้ระบบ e-document 
7.2-5-4 หน้าเว็บไซต์ 
www.general.cmru.ac.th 

 
  



กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- มีแผนการจัดการจัดการความรู้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีการประเมินผลจากการถ่ายทอดความรู้ 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- ควรมีการติดตามประเมินการใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดความรู้ เพ่ือพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับการด าเนินงาน 

 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
  



ตัวบ่งช้ี  7.3  : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (สกอ.)  

เกณฑ์มำตรฐำน :    

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน    : 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1   กองกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ระบบสารสนเทศ (7.3-1-1) โดยน าข้อมูลใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย (7.3-1-2) มาจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานซึ่งได้ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (7.3-1-3) 

7.3-1-1  ค าสั่งส านักงานอธิการบดี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  
7.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.
2552-2556 (หน้า 27) 
7.3-1-3 แผนปฏิบัติการ กองกลาง 
ประจ าปี 2556 

ข้อ 2    กองกลาง มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารจัดการและการด าเนินงาน ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภายในกองกลางและ
ภายนอก (คณะ/ส านัก) และเพ่ือใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่ งครอบคลุมการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย  

7.3-2-1  ระบบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-document  
7.3-2-2  หน้าเว็บไซต์ระบบ 
www.edocument.cmru.ac.th 
7.3-2-3  คู่มือระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-document 
7.3-2-4 ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบบัญชี 3 มิติ 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
   1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์       
e-document (7.3-2-1 ถึง 7.3-2-3)  
   2. ระบบงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 
เกณฑ์ พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (7.3-2-4)  
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP 
(7.3-2-5 และ 7.3-2-6) 
   4. ระบบค้นหาค าสั่ง ประกาศ มติที่ประชุม
ผู้บริหาร (7.3-2-7 และ 7.3-2-8) 

7.3-2-5  คู่มือระบบการจัดซื้อ
จัดการจ้างภาครัฐ e-GP 
7.3-2-6  หน้าเว็บไซต์ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  
www.gprocurement.go.th  
7.3-2-7 หน้าเว็บไซต์ระบบค้นหา
ค าสั่ง ประกาศ มติที่ประชุมผู้บริหาร 
www.general.cmru.ac.th 
7.3-2-8 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 
1/2557 เรื่องระบบสารสนเทศ 

ข้อ 3   ภายหลังจากกองกลาง ได้มีการเปลี่ยนมาใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document 
ใหม่นั้น ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
และกองกลางได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 
เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ของระบบ e-document ตลอดจนได้ด าเนินการ
ประเมินการใช้งานของระบบ (7.3-3-1) เพ่ือ
ติดตามและน าข้อเสนอแนะจากการประชุม  
มาพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองการใช้
งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ในการตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรภายใน
แต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยซึ่งผลการ
ประเมินการใช้ระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
ความพึงพอใจระดับมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินเมื่อปี 2555 เท่ากับ 3.64 มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.47 และมีข้อเสนอแนะควร
เผยแพร่คู่มือการใช้ระบบ e-document ผ่าน
ระบบออนไลน์และช่องทางการซักถาม กระทู้
เว็บบอร์ดเพ่ิมเติม  
  ส าหรับระบบค้นหาค าสั่ง  ประกาศ มติที่
ประชุมผู้บริหาร ที่กองกลางได้พัฒนาขึ้น ได้มี
การเริ่มใช้งานเดือนมกราคม 2557 ดังนั้นจึงยัง
ไม่มีการประเมินผลการใช้งานซึ่งจะได้มีการ
ด าเนินการติดตามผลการใช้งานต่อไป 

7.3-3-1  เอกสารสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  e-document 
 

http://www.gprocurement.go.th/


เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 4   กองกลาง น าผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
e-document มารายงานที่ประชุมเพ่ือรับทราบ
และปรึกษาหารือส าหรับการจัดท าแผน
ปรับปรุงและมอบหมายผู้รับผิดชอบ (7.3-4-1) 
โดยการเพ่ิมคู่มือการใช้ระบบ e-document 
หน้าเว็บไซต์กองกลาง และปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์ให้ผู้ใช้ระบบสามารถซักถาม และตั้ง
กระทู้บนเว็บบอร์ด (7.3-4-2) 

7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกองกลาง ครั้ งที่ 
2/2557 วาระที่  6.2 แจ้งผลการ
ประเมินความพึงพอใจระบบ  
e-document 
7.3-4-2 สรุปรายงานความพึงพอใจ
ระบบ e-document 
 

ข้อ 5   กองกลาง มีการส่งข้อมูลระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
ในระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย และ
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง (7.3-5-1) 
โดยกองกลางได้ท าการส่งข้อมูลที่สามารถ
ติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานได้ในลักษณะ Online  

7.3-5-1  หน้าเว็บไซต์ระบบ e-GP 
www.gprocurement.go.th  
 
 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5  ข้อ 
 

จุดแข็ง 
- กองกลางมีการน าระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องการภาระงานมาพัฒนาและปรับปรุงใช้ให้

เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทุกระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาใน
การรวบรวมผลประเมิน  

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวเกศริน  จันทร์อ้าย โทรศัพท์  :  053-885316 

        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  



ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.)  

เกณฑ์มำตรฐำน :   

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงาน
และตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งที่มีระดับความเสีย่งสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานและ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานไปใช้

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 4 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1    กองกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีผู้อ านวยการ
กองกลางเป็นประธาน หัวหน้างานและตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่
ก าหนดแนวปฏิบัติและประสานการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงร่วมกัน วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดน้อยลง (7.4-1-1) 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในกองกลาง 
 

ข้อ 2    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง ได้
มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
(7.4-2-1) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 3 ด้าน ดังนี้ (7.4-2-2)  

7.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกองกลาง ประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 1/2556 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
   2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่องการฝึกซ้อม
ป้องกันอัคคีภัย มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากมี
อาคารเก่าและอาคารสูงภายในมหาวิทยาลัย 
   2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการ
ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย เนื่องไม่ทราบสาเหตุ
การสูญหายของหนังสือราชการ 
   2.3 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เรื่องบุคลากรไม่
เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

7.4-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.3 
เรื่องการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 

ข้อ 3    จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการซึ่ง
ได้จัดท าในรูปแบบตารางความเสี่ยง ได้มีการก าหนด
ระดับความเสี่ยงโดยประเมินความถี่ที่ เกิด และ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น และมีการประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงในว่าอยู่ในระดับใด และจัดอันดับความ
เสี่ยงอย่างชัดเจนในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะ
สามารถให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบและหาแนว
ทางแก้ไข (7.4-3-1) 

7.4-3-1 แผนบริหารความ
เสี่ยงกองกลาง  

ข้อ 4    มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และได้ด าเนินการตามแผนโดยกองกลาง ได้
มีการด าเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบไว้ใน
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2556 และก าหนดการ
จัดการความเสี่ยง วันเวลาด าเนินการแล้วเสร็จพร้อม
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (7.4-4-1) มีการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-4-2) และมีการน า
โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี    

7.4-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกองกลาง ประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 2/2556 
7.4-4-2 แผนบริหารความ
เสี่ยงกองกลาง  
 

ข้อ 5   เมื่อมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงประจ าปี ซึ่งได้รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2556 
เพ่ือติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง 
โดยรายงานในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (7.4-5-1) และได้น าผลการติดตามและ
การประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ยง รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองกลาง เพ่ือร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป (7.4-5-2) 

7.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกองกลาง ประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 3/2556 
7.4-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 4/2557 วาระที่ 3.2 
การติดตามความก้าวหน้าการ
บริหารความเสี่ยง 

 



กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน 6  ข้อ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- ควรมีการก าหนดความเสี่ยงเพ่ิมเติม ที่เกิดมาจากปัจจัยภายนอก อาจเป็นเหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน รวมถึงความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- ควรมีการติดตาม สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้น าปัญหา แนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนอย่าง
ทันท ี
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวเกศริน  จันทร์อ้าย โทรศัพท์  :  053-885316 

        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
  



องค์ประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1  :  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.) 

เกณฑ์มำตรฐำน  :   
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล 

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
  



ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 8 ข้อ 
 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1    ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินจึงใช้แผนใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นแผนในการ
ด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี (8.1-1-1) 
โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมกันก าหนด
นโยบายและวิเคราะห์แนวทางเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดท าค่าใช้จ่ายตามงบประมาณการ
ด าเนินงาน มาใช้ประกอบการของบประมาณ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(8.1-1-2) 

8.1-1-1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2553-2557 
8.1-1-2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 2487/2552เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2557 

ข้อ 2    ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการขอตั้ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องก าหนด
นโยบาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (8.1-2-1 และ 
8.1-2-2)  
  ส านั ก งานอธิ การบดี ได้ รั บการจั ดสร ร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้  และ
ด าเนินงานตามแผนโดยผ่านระบบบัญชี 3 มิติ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว
สามารถรายงานการใช้งบประมาณได้ และ
สามารถราย ง าน เป็ น ไตรมาสหรื อทั้ ง ปี 
งบประมาณ และเพ่ือให้สามารถวางแผนการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยส านักงานอธิการบดีมีการรายงานใน
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานส านักงาน
อธิการบดี และในรายงานประจ าปีระดับกอง 
(8.1-2-3 และ 8.1-2-4) 

8.1-2-1  ประกาศ เรื่องก าหนด
นโยบาย แผนการจัดสรร
งบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
8.1-2-2  ประกาศ เรื่องกรอบวงเงิน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
8.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้บริหารและหัวหน้า
งานในส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
6/2556 วาระเรื่องรายงานผลการ
ใช้งบประมาณ 2556 
8.1-2-4 รายงานประจ าปี 2556 
(ระดับกอง) 

ข้อ 3    เมื่อส านักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว  จึ ง ได้ด า เนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (8.1-3-1) 
และวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายโดยน า

8.1-3-1  แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2556 
8.1-3-2 เอกสารงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ เงินแผ่นดิน 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
รายงานผลการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาและ
สถานการณ์ปัจจุบันน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป (8.1-3-2 และ 8.1-3-3) 

ปีงบประมาณ 2556 
8.1-3-3 แบบค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2556 (PL02) 

ข้อ 4    ส านักงานอธิการบดี มีการรายงานการใช้
งบประมาณโดยเสนอที่ประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้างานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้ทราบว่ากิจกรรมใดได้
ด าเนินการแล้วหรือยังไม่ได้ด าเนินการ (8.1-4-
1 และ 8.1-4-2) และได้มีการรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมหัวหน้างาน
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ครั้ง (8.1-4-3 
และ 8.1-4-4) 
 

8.1-4-1 รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556  
8.1-4-2  รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2556  
8.1-4-3  รายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง
ที่ 1 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) 
8.1-4-4 รายงานผลการด าเนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 
2556 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 
2556) 

ข้อ 5    จากการรายงานผลการใช้งบประมาณต่อที่
ประชุมหัวหน้างานส านักงานอธิการบดี ท าให้
ผู้ บ ริ ห าร ได้ ทร าบถึ ง ผลการด า เ นิ น งาน
โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง
โครงการหรือไม่ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ (8.1-5-1 ถึง 8.1-5-4) 
   ผู้บริหารส านักงานอธิการบดีน าข้อมูลทาง
การเงินที่ได้รายงานมาวิเคราะห์สถานการณ์
การด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้มีการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของกิจกรรมที่
ยังไม่ได้ด าเนินงาน (8.1-5-5) 

8.1-5-1  รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556  
8.1-5-2  รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2556  
8.1-5-3  รายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้ง
ที่ 1 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) 
8.1-5-4  รายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้ง
ที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) 
8.1-5-5  ประกาศ เรื่องแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 6    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามและได้จัดส่ง
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าในการใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินทางราชการอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงเพ่ือให้เกิดกระบวนการและกลไก
การก ากับที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต เป็น
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งได้
มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทาง
การเงินการบัญชีและเอกสาร ตลอดจนการ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2556  
   ส านักงานอธิการบดีได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนงาน
หรือไม่ (8.1-6-1 และ 8.1-6-2) อีกทั้งส านักงาน
อธิการบดีมีคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน (8.1-6-3) โดยได้จัดส่งรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2556 (8.1-6-3) ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   อีกทั้งส านักงานอธิการบดี โดยกองคลัง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับแจ้ง
จากกรมบัญชีกลางให้จัดส่งรายงานประจ าเดือน
จากระบบ GFMIS (8.1-6-5) ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1. งบทดลองประจ าเดือน 
   2. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 
   3. รายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดิน
ของตนเอง 
   4. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
   5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดส่งภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (8.1-6-3) 

8.1-6-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 2610/2555 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2555 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม ่ 
8.1-6-2  รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1-6-3 ค าสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1-6-4 รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 2556 
8.1-6-5  หนังสือที่ กค 0423.3/   
ว 30 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 
เรื่อง การส่งรายงานประจ าเดือน
จากระบบ GFMIS 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 7    ส านักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามผลการ

ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล
จากการใช้เงินในการวิเคราะห์ วางแผนและ
การตัดสินใจ โดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ (8.1-7-1) 
ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรายงาน
ทางการเงินเพ่ือรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี  เพ่ือรับทราบถึง
ผลการด าเนินงานและน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(8.1-7-2 ถึง 8.1-7-4)  

8.1-7-1 ระบบบัญชี 3 มิติ 
(รหัสผ่านเฉพาะผู้บริหาร) 
8.1-7-2 รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556  
8.1-7-3  รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2556  
8.1-7-4  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 
2556 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2555-
มีนาคม 2556) 
8.1-7-5 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 
2556 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 
2556) 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- มีการน าระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่าย  
ลักษณะ  3 มิติ มาใช้ในการบริหารงบประมาณ จึงท าให้สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ใช้ไป และคงเหลือได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวไพรพร  เรืองกิจเงิน โทรศัพท์  :  053-885549 

        นักวิชาการพัสดุ 
 
  



องค์ประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 :   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.) 

เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป   :   

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                 
โดยคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคณุภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  4     
องค์ประกอบคุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา    
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

 มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
  



ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1    กองกลาง มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลางทุกเดือนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกองกลางให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (9.1-1-1 และ 9.1-
1-2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองกลาง ได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ และแนวทาง
การประกั นคุณภาพภายในสถานศึ กษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 ของส านัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน (9.1-1-3 และ 9.1-1-4) 
ตลอดจนประกาศนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556-
2560 และประกาศแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (9.1-1-5 และ 9.1-1-6) เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองกลาง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย  ว างแผน พัฒนา  ปรั บปรุ งและ
สนับสนุนส่ ง เสริมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในกองกลางให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (9.1-1-7) และมี
ก า รท า ปฏิ ทิ น ก า รป ร ะกั น คุณภ าพขอ ง
หน่วยงานเป็นการก าหนดการปฏิบัติเพ่ือวาง
แผนการจัดเก็บเอกสารและระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน (9.1-1-8) 
 
 

9.1-1-1 ประกาศ เรื่องนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กองกลาง 
9.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 
9.1-1-3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558   
9.1-1-4 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 
9.1-1-5 ประกาศนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 
9.1-1-6 ประกาศแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
9.1-1-7 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในกองกลาง  
9.1-1-8 ปฏิทินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ กองกลางประจ าปี 
2556 
 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 2    กองกลาง มีการก าหนดนโยบายการประกัน

คุณภาพระดับกอง โดยผู้อ านวยการกองกลางได้
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองกลางผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองกลางในคราวประชุม    
ครั้งที่ 2/2557 (9.1-2-1) ซึ่งกองกลางได้ให้
ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงาน โดยมีการติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพของกองกลางให้
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (9.1-2-2 และ 9.1-
2-3 ) 
  มหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นเ พ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมด้าน
ประกันคุณภาพเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งกองกลางได้เข้า
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
(9.1-2-4) 

9.1-2-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 2/2557  
9.1-2-2 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558   
9.1-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพ
กา ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  ส า นั ก ง า น
อธิการบดี  
9.1-2-4 หนังสือเชิญประชุมจาก
ส านักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ข้อ 3    กองกลาง ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษา และสอดคล้อง
พันธกิจของหน่วยงาน ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก าหนดไว้ว่า 
“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมต่างๆ   
ที่จะพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป (9.1-3-1)  
   ดังนั้น กองกลางจึงมีการพิจารณาร่วมกัน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการใน
คราวประชุมครั้งที่  1/2557 (9.1-3-2) ซึ่ ง
ก าหนดค่านิยมหลักของกองกลาง (Core 
Value) คือ “บุคลากรทุกคนของกองกลาง     
มีจิตบริการ” ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 
“SERVICE” และใช้อักษรแต่ละตัวในค าศัพท์

9.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) 
(หน้า 19) 
9.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 1/2557 เรื่องก าหนดค่านิยม
หลักของกองกลาง 
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ภาษาอังกฤษเป็นอักษรน าความหมายเชิง
พฤติกรรม เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
กองกลาง ดังนี้ 
 S = Smile การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส 
 E = excellence Service  การให้บริการที่
สร้างความพึงพอใจและความประทับใจ 
 R = Rule การให้บริการที่ค านึงถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกีย่วข้อง 
 V = Vision Focus การให้บริการที่ค านึงถึง
วิสัยทัศน์ของกองกลาง 
I = Integrity การให้บริการที่ค านึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
 C = Collaboration การประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
E = Effectiveness การให้บริการที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 4   กองกลางมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
กองกลางรับผิดชอบด้านประกันคุณภาพของ
กองกลาง เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
และด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานได้
อย่ าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานใช้องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ และ
แนวทางการด า เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2554-2558  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ. ) และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายกองกลางเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองกลาง โดยน าวงจร

9 . 1 -4 -1  ร า ย ง าน กา รประชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้ง
ที่ 1/2557 เรื่องประธานแจ้งให้
ทราบ 
9.1-4-2 รายงานการประชุมการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้ง
ที่  4 /2556 เรื่ อง พิจารณาการ
ประ เ มิ นส า นั ก ง าน อธิ ก า รบ ดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
9.1-4-3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้ง
ที่ 1/2557 วาระเรื่องวิพากษ์แผน
กลยุทธ์กองกลาง  
9.1-4-4 รายงานประจ าปีกองกลาง 
ปี 2556 
9.1-4-5 หน้าเว็บไซต์ กองกลาง 
www.general.cmru.ac.th 

http://www.general.cmru.ac.th/
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คุณภาพ (PDCA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
   1.  PLAN (P)  มีการด า เนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมเ พ่ือ
วางแผนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) มีการให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองกลาง วิทยากรและ
ผู้บริหารในการร่ วมคิด ร่วมให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะเ พ่ือให้กองกลางมีระบบการ
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
การพัฒนางานประจ า 
   2. DO (D) มีการด าเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติ
งานตามแผนการประกันคุณภาพ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
กองกลางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) โดยรูปเล่มของรายงานต้องมีข้อมูล
ครบถ้วนและน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
   3. CHECK (C) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประ เมินมาปรั บปรุ งการปฏิบั ติ ง านการ
ให้บริการมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการ
ให้บริการ 
   4. ACT (A) ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองกลางได้ด าเนินการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพตามกรอบแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของวิทยากรที่มา
ให้ความรู้ และตามแนะน าของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
   นอกจากนี้กองกลาง ยังได้มีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ดังนี้ 
  1. มีการแจ้งในที่ประชุมให้คณะกรรมการ
บริหารกองกลางรับทราบมติ เห็นชอบให้
ประเมินระดับกอง (9.1-4-1)  
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  2. กอ ง กล า ง  ไ ด้ น า ข้ อ เ สนอแ นะจ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาปรับใช้ใน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ โดย
ได้จัดประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์กองกลาง ปี 
2557-2560 (9.1-4-2 และ 9.1-4-3) 
  3.   มีการรายงานผลการด า เนินงานใน
รายงานประจ าปีของกองกลาง โดยได้ส่ ง
รายงานประจ าปีให้กับมหาวิทยาลัยตามที่
ก าหนด (9.1-4-5)  และมี การ เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์กองกลาง (9.1-4-6) 

ข้อ 5   ส าหรับในปีการศึกษา 2556 กองกลางรับการ
ประเมินระดับกองเป็นครั้งแรก จึงไม่มีการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง แต่กองกลางได้น า
ผลการประเมินของส านักงานอธิการบดีในปีที่
ผ่านมาเพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับกอง (9.1-5-1) โดยมีการน าตัว
บ่ งชี้ มาจั ดท าแผนการด า เนินงานเ พ่ือให้
หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (9.1-5-2) 

9.1-5-1 รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2556 
วาระเรื่องรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 2555 
9.1-5-2 แผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพกองกลาง ประจ าปี 2557 

ข้อ 6    กองกลางมี ระบบสารสนเทศที่ ให้ ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกองกลาง (9.1.-6-1)  และให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ในปี 
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบ e-SAR ที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพในซึ่งสามารถใช้ร่วมกันในระดับ
หน่วยงานสนับสนุน  (9.1.-6-2) ซึ่งกองกลางได้
น าระบบดังกล่าวมาใช้ ในการประคุณภาพเพ่ือ
รับการตรวจประเมินแบบ Online โดยในระบบ
มี ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
องค์ประกอบทั้ง 1 7 8 และ 9 

9.1-6-1  หน้าเว็บไซต์ กองกลาง 
www.general.cmru.ac.th 
9.1-6-2 การด าเนินงานบนหน้า
เว็บไซต์ 
www.e-sar.cmru.ac.th 
 

ข้อ 7    กองกลาง มี การส่ ง เสริ มให้ บุ คลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ โดยเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมต่างๆ 

9.1-7-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
เรื่ องชุมชนนักปฏิบัติ  ด้ านการ
ประกันคุณภาพ (CoP in QA) 
9.1 -7 -2  ห นั ง สื อ เ ชิ ญ เ ข้ า ร่ ว ม

http://www.general.cmru.ac.th/
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  - ประชุมเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ  ด้านการ
ประกันคุณภาพ (CoP in QA) วันที่ 8 
กรกฎาคม 2556 (9.1-7-1) 
  - โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และท าแผนปฏิบัติการ
ส านักงานอธิการบดี” วันที่ 17-18 สิงหาคม 
2556 (9.1-7-2 และ 9.1-7-3)   
  - โครงการจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร วันที่ 21 สิงหาคม 2556 (9.1-7-4) 
  - โครงการเขียนและประเมินโครงการ : แปลง
แผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ วันที่ 4-5 
มกราคม 2557 (9.1-7-5) 
  - โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพภายใน และ
เสริมสร้ าง เครือข่ ายการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วันที่  6 -7 
มกราคม 2557 (9.1-7-6) 
  - โครงการหลักเกณฑ์และเทคนิคการท างาน
ประกันคุณภาพ IQA ระดับกอง วันที่ 28 
มกราคม 2557 (9.1-7-7) 
  - โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2557 (9.1-7-8) 
  - อบรมการใช้ระบบ e-SAR เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2557 
(9.1-7-9) 
  - โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 (9.1-7-10) 
    และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนใน
การประกันคุณภาพ ในรูปแบบของการให้
ข้อมูลป้อนกลับในลักษณะการตอบแบบ
ประเมินเกี่ยวกับการให้บริการของกองกลาง 
(9.1-7-11) 

โครงการทบทวนและจัดท าแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556-2557 
9.1 -7 -3 รายงานสรุปโครงการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556-
2557 
9.1-7-4 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร 
9.1-7-5 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการเขียนและประเมินโครงการ 
: แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การ
ปฏิบัติ 
9.1-7-6 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน และเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายใน 
9.1-7-7 เอกสารสรุปโครงการ
หลักเกณฑ์และเทคนิคการท างาน
ประกันคุณภาพ IQA ระดับกอง 
9.1-7-8 หนังสือเชิญเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
9.1-7-9 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
กา ร ใ ช้ ร ะบ บ  e-SAR เ พ่ื อ ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-7-10 หนังสือเชิญเข้าร่วม
เครื อข่ า ยการประกั นคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2556 
9.1-7-11 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการกองกลาง 



เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 8   ต าม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ให ม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท -
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ฟาร์อิสเทอร์น และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
   กองกลางซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในเครือข่าย โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ วันที่ 11 มีนาคม 2557 (9.1-
8-1) และเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2556 (9.1-8-2) เพ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
(9.1-8-3) 

9.1-8-1  บันทึกข้อความเรื่องขอ
เชิญเข้ าร่ วมโครงการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
9.1-8-2  ห นั ง สื อ เ ชิ ญ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการสัมมนาเครือข่ ายการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ป ร ะจ า ปี ก า ร ศึ กษ า  2 556  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
9.1-8-3 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม
โครงการ 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ   4 คะแนน 9  ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและให้ความร่วมในการประกันคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- ควรพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองหรือหน่วยงาน
สนับสนุนให้มากขึ้นและหลากหลายจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 



องค์ประกอบท่ี 10   ยึดค่ำนิยมหลักของกองกลำง 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 :   กำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของบุคลำกรกองกลำง มีจิตบริกำร (SERVICE) 

เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป   :   

1. มีการก าหนดค่านิยมหลักและสอดคล้องกับพันธกิจของกองกลาง 
2. มีการถ่ายทอดค่านิยมหลักของกองกลางสู่ทุกหน่วยงานในกองกลาง 
3. มีการน าค่านิยมหลักของกองกลาง ให้บุคลากรในกองกลางยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
4. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองกลาง และรายงานต่อ

ผู้อ านวยการกองกลางและน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลางเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปปรับปรุงค่านิยม

หลักของกองกลาง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

 มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 1    กอ งกลา ง ไ ด้ ก า หนดค่ า นิ ย มหลั ก ขอ ง

กอ งกล า ง  โ ดยผ่ า นคว าม เห็ น ชอบขอ ง
คณะกรรมการบริหารกองกลางในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 
(10.1-1-1) โดยผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และ
บุคลากรในสังกัดกองกลาง ร่วมกันพิจารณา
เสนอค่านิยมหลักของกองกลาง  (Core Value) 
คือ SERVICE “บุคลากรทุกคนของกองกลาง มี
จิตบริการ” เพ่ือให้สอดคล้องกันพันธกิจกของ
กองกลาง (10.1-1-2) 

10.1-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 1/2557 เรื่องการก าหนด
ค่านิยมของกองกลาง  
10.1-1-2 หน้าเว็บไซต์ กองกลาง 
www.general.cmru.ac.th 
 

ข้อ 2    กองกลางได้น าค่านิยมหลักของกองกลาง 
แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด
กองกลางรับทราบ (10.1-2-1) และได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกองกลาง (10.1-2-2) 
 

10.1-2-1 บันทึกข้อความ เรื่อง
ค่านิยมหลักของกองกลาง 
10.1-2-2 หน้าเว็บไซต์ กองกลาง 
www.general.cmru.ac.th 
 

http://www.general.cmru.ac.th/
http://www.general.cmru.ac.th/


เกณฑ์
มำตรฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร/ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้อ 3    บุคลากรทุกคนในสังกัดกองกลาง รับทราบ

ค่านิยมหลักและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก  (10.1-
3-1) 

10.1-3-1 บันทึกข้อความ เรื่อง
ค่านิยมหลักของกองกลาง 

ข้อ 4    กองกลางมีการสอบถามความพึงพอใจการ
ให้บริการกองกลาง (10.1-4-1) โดยน าผลการ
ประเมินเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการ 
บริหารกองกลาง ครั้ งที่  4/2557 เ พ่ือน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินมาปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาให้การบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(10.1-4-2) 

10.1-4-1 รายงานผลความ      
พึงพอใจการให้บริการกองกลาง 
10.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกลาง 
ครั้งที่ 4/2557 เรื่องรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนน         เป้ำหมำยปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ   4 คะแนน 5  ข้อ 

 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :    นางสุนี  พนันตา โทรศัพท์  :  053-888315 

  ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ โทรศัพท์  :  053-885548 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

  



สรุปผลกำรประเมินตนเอง รำยองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่  1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินงาน  
 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการจัดท า

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
- จัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตาม รายงานผลการด าเนินงานและ

ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
-  

องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่  7 
การบริหารและการ
จัดการ 
 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- หน่วยงานให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา อย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเพ่ือให้ทัน

ตามความต้องการ 

  



องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่  8  
การเงินและ
งบประมาณ 
 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่ดี ตอบสนองการท างาน

ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- มีการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรชัดเจน 
- มีการติดตามและรายงานการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
-  

 
องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่  9  
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 
 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพและ

บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายนอก ที่สร้างความ

ตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน 

 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
- ควรพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองหรือ

หน่วยงานสนับสนุนให้มากข้ึนและหลากหลายจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
-  

 
 

  



 
 

บทที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินตนเองและ 

ทิศทำงกำรพัฒนำ  



บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินตนเองและทิศทำงกำรพัฒนำ 

 

ตำรำงที่ ส.1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ  

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 
(= บรรลุ , 
 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  6 ข้อ 8 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  7 ข้อ 7 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  6 ข้อ 5 ข้อ  4 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 7 4.75 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  7 ข้อ 7  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 8 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 8 ข้อ 8 ข้อ  4 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 9 4 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบ 1,7,8,9 ( 7 ตัวบ่งชี้  สกอ.) 4.71 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ สกอ. 4.71 

 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ ส.2 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 

องค์ประกอบ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5 - 5 ระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 - 4.75 ระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5 - 5 ระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4 - 4 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

 4.71  4.71  

ผลกำรประเมิน  
ระดับ 
ดีมำก    

 
  



ตำรำงที่ ส.3 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
 3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - - - - 

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.67 - 4.67 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข - - - - - 

มาตรฐานที่ 3 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ  

 4.71  4.71 ระดับดีมำก 

ผลกำรประเมิน  
ระดับ 
ดีมำก 

   

 
 
ตำรำงที่ ส.4 ผลกำรประเมินตนเองตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
 3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย - - - - - 

2.ด้านกระบวนการภายใน - 4.60 - 4.60 ระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน - 5 - 5 ระดับดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนและนวตักรรม - 5 - 5 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ  

 4.71  4.71  

ผลกำรประเมิน  ระดับ 
ดีมำก 

 
ระดับ 
ดีมำก 

 

 
  



ตำรำงที่ ส.5 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

(1) ด้านกายภาพ - - -   

(2) ด้านวชิาการ - - -   

(3) ด้านการเงิน - 5 - 5 ระดับดมีาก 

(4) ด้านบริหารจัดการ - 4.67 - 4.67 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มำตรฐำนที่ 1 

 4.71  4.71 ระดับดีมำก 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - -  

(2) ด้านการวิจัย - - - -  

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - -  

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มำตรฐำนที่ 2 

- - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมำตรฐำน 

 4.71  4.71  

ผลกำรประเมิน 
 

ระดับ 
ดีมำก 

 
ระดับ 
ดีมำก 

 

 
  



 
 
 

ภำคผนวก 
  



 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่   ๒๙๔๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง 
------------------------ 

 เพ่ือให้การบริหารงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ดังนี้ 
 ๑.  อาจารย์ถนัด  บุญชัย (รองอธิการบดี)   ที่ปรึกษา 
 ๒.  ผู้อ านวยการกองกลาง     ประธาน 
 ๓.  หัวหน้างานบริหารทั่วไปหรือผู้แทน   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน   กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้างานเลขานุการและงานประชุมหรือผู้แทน  กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้างานยานพาหนะหรือผู้แทน   กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้างานนิติการหรือผู้แทน    กรรมการ 

๘.  นางสาวไพรพร เรืองกิจเงิน   กรรมการ 
๙.  นางสาวณฌกร จ านงค์วงษ์   กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นางสาวเกศริน จันทร์อ้าย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาของกองกลาง 
๒. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองกลาง 
๓. ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีของกองกลาง 
๔. จัดระบบบริหารงานในกองกลาง 
๕. พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
  สั่ง ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
        
                (อาจารย์ถนัด  บุญชัย) 
            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  



 


