แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย และ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักหอสมุด
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทา
หลักสูตรระยะสั้น โดยให้สานักทะเบียน
ฯเป็นผู้รวบรวม
1.2 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานัก
ทะเบียนฯ จัดทาระบบคลังหน่วยกิต
(Credit Bank) ขึ้น และให้คณะ/
วิทยาลัยต่าง ๆ นาเสนอหลักสูตร ชุด
วิชาและรายวิชา มาขึ้นทะเบียนคลัง
หน่วยกิต
1.3 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong
Learning Centre ขึ้นเพื่อนาหลักสูตร
ระยะสั้น และการจัดการสอนแบบคลัง
หน่วยกิตไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และประสานการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบ online onsite และ on
demand

1) สานักทะเบียนฯ จัดทาแบบฟอร์ม
สาหรับการเสนอขอเปิดหลักสูตรระยะ
สั้น
2) หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ในการ up-skill re-skill และเสนอ
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้โดย
ใช้แบบฟอร์มของสานักทะเบียน
3) สานักทะเบียนและสานักมาตรฐาน
ตรวจความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตร
ระยะสั้นชุดวิชา รายวิชาก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบตามลาดับ
4) ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นา
หลักสูตรไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และประสานการจัดการเรียนการสอน

1) สานักทะเบียน
และประมวลผล
2) หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) สานักมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
4) ศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต CMRU
Lifelong Learning
Centre

KPI
วัดความสาเร็จ
1) จานวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา 90 หลักสูตร
2) จานวนหลักสูตร
ขุดวิชา และรายวิชาที่
ขึ้นทะเบียนคลังหน่วย
กิต 90 วิชา
3) มีหลักสูตรระยะสั้น
ทีเ่ ปิดสอน ร้อยละ 25
ของหลักสูตรระยะสั้น
ทั้งหมด

ผลลัพธ์
ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมได้รับการ
พัฒนา up-skill reskill ตามความ
ต้องการและ
สอดคล้องกับบริบท
ของตนเอง

หน้าที่ 2
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

2. สร้างมูลค่าและคุณค่าจาก
เอกลักษณ์ของสถาบัน ที่มีอยู่
ในการพัฒนาบัณฑิตให้
แตกต่างจากสถาบันอื่น และ
หาทางพัฒนาตามจุดแข็งที่มี
อยู่ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตร
โครงการ/กิจกรรมที่เป็น
รูปธรรม

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการมุ่งสู่การ
เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” โดยผลักดันให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน
อาทิ

วิธีปฏิบัติ

1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทา
ข้อเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อจัดสรร
งบประมาณ
2) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัติและรายงานผลต่อ
- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภามหาวิทยาลัย
ขั้นสูง หลักสูตร Non-degree

ผู้รับผิดชอบ
1) กองนโยบายและ
แผน
2) คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

KPI
วัดความสาเร็จ
1) มีโครงการที่บรรลุ
ตามตัวชี้วดั ของ
โครงการ ร้อยละ 80
ของโครงการทั้งหมด

ผลลัพธ์
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมี
คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ตรงความต้องการ
ของท้องถิ่น

- โครงการพัฒนานักศึกษาด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม

- โครงการ U2T
- โครงการ อพ.สธ.
- โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. วิเคราะห์ผลการบริหารงาน
ของหลักสูตร รายหลักสูตร
และรายคณะ โดยเฉพาะ
หลักสูตรหรือคณะที่ได้คะแนน
ประเมินน้อยหรือมีผลการ
ประเมินลดลง เพื่อหาสาเหตุ
และกาหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข รวมจัดให้มีการ

วิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ
ใช้ในการวางแผนและกาหนดมาตรการ
ในการผลักดันให้หลักสูตรที่มีคะแนน
น้อยหรือลดลงได้ปรับปรุงแก้ไขให้มี
คะแนนเพิ่มขึ้น

1) มหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินให้
คณะ/วิทยาลัย นาไปวิเคราะห์
วางแผนและกาหนดมาตรการในการ
ผลักดันให้หลักสูตรที่มีคะแนนน้อย
หรือลดลงได้ปรับปรุงแก้ไขให้มี
คะแนนเพิ่มขึ้น
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หลักสูตรที่ได้คะแนนสูงกับหลักสูตรที่

1) สานักงาน
มาตรฐานฯ
2) คณะ/วิทยาลัย

1) หลักสูตรที่ได้
คะแนนน้อยมี
มาตรการในการแก้ไข
ปรับปรุงที่ชัดเจน
2) คะแนนผลการ
ประเมินระดับคณะใน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการ

คะแนนผลการ
ประเมินในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ
มีผลการดาเนินงานดี
ขึน้

หน้าที่ 3
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของ
หลักสูตรที่ได้คะแนนการ
ประเมินทีส่ ูง เพื่อก่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี
4. มหาวิทยาลัยควรมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการ เช่น การ
จัดโครงการพี่เลี้ยงเป็น
รายบุคคล การกากับติดตาม
การดาเนินงานของคณะในการ
ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว

1) มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางด้านสาย
วิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใน
การทาผลงานวิชาการ
2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพอาจารย์
(Smart Together Clinic)
3) สนับสนุนให้ทุนการไปนาเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศและให้
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ
4) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะ/
วิทยาลัย จัดโครงการพี่เลี้ยงในการทา
ผลงานวิชาการ ให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการ พร้อมกากับติดตามโครงการ

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ได้คะแนนน้อยเพื่อก่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี
3) คณะ/วิทยาลัย นาผลการประเมิน
ไปใช้วางแผนและส่งกลับมาให้
มหาวิทยาลัย
1) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่
1) กองบริหารงาน
เส้นทางการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ บุคคล
เช่น การจัดเสวนาการทาผลงานทาง 2) คณะ/วิทยาลัย
วิชาการ
2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพอาจารย์
(Smart Together Clinic)
3) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนทุกเดือน
4) กากับ ติดตามการทาผลงานทาง
วิชาการรายบุคคล ให้แก่บุคลากร
ทางด้านสายวิชาการ ของแต่ละคณะ/
วิทยาลัย รายไตรมาส

KPI
วัดความสาเร็จ
บริหารหลักสูตร
โดยรวมสูงขึ้น

1) บุคคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่เส้นทางการ
เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
2) มีศูนย์พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
(Smart Together
Clinic) 1 ศูนย์
3) จานวนบุคลากรยื่น
ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4) มีบุคลากรที่ได้รับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นปีละ 20 คน

ผลลัพธ์

1) บุคลากรได้รับทุน
ในการจัดพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
ทุนการไปนาเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ ทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ
และการทาวิจัย
2) บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การทางานทาง
วิชาการ รวมถึง
สามารถทาผลงาน
ทางวิชาการ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับ
นานาชาติได้

หน้าที่ 4
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

5. ควรมีการทบทวนแผนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษา โดยกาหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
ระดับแผนที่มุ่งผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา รวมทั้งในระดับ
โครงการควรกาหนด โครงการ
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่
ช่วยผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในระดับแผน
6. พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ของสถาบัน และมาตรฐาน
บัณฑิตตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ
ตามสถานการณ์โควิด-19
รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนา
ศิษย์เก่า (Re-skill / New
skill)

วิเคราะห์ ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และโครงการย่อยภายใต้แผนให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา
1) กองพัฒนา
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะ
นักศึกษา
วิทยาลัย และนักศึกษา ให้มีการ
2) คณะ/วิทยาลัย
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ทั้ง
ในระดับแผน และระดับโครงการให้
เชื่อมโยงกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
แผน

KPI
วัดความสาเร็จ
มีแผนพัฒนานักศึกษา
ทีม่ ีตัวชี้วัดของ
โครงการย่อย
สอดคล้องกับแผน
และส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับแผน จานวน 1
แผน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษา โดยการ
ผสมผสานการจัดกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ ด้วยการ
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับรูปแบบกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ
สถาบัน และมาตรฐานบัณฑิตตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
การพัฒนาศิษย์เก่าให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
(Re-skill / Up-skill / New skill)

1) วิเคราะห์ โครงการ กิจกรรมใน
แผนพัฒนานักศึกษาประจาปี
2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และการพัฒนาศิษย์เก่าให้กับ คณะ/
วิทยาลัย/องค์กรนักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/องค์กร
นักศึกษา ส่งแผนในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
4) แต่ละหน่วยงานดาเนินการตาม
แผน

1) แนวทางใน
กิจกรรมแบบออนไลน์
ออนไซต์และแบบ
ผสมผสาน
2) ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมใน
ระดับดี (3.51)
3) ความพึงพอใจของ
ศิษย์เก่า ต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมใน
ระดับดี (3.51)

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1) กองพัฒนา
นักศึกษา
2) คณะ/วิทยาลัย
3) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์
1) สามารถนา
แผนพัฒนานักศึกษา
ที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนไปใช้
ดาเนินงานได้
2) นักศึกษามี
อัตลักษณ์ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

1) นักศึกษามี
ศักยภาพตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
และมาตรฐาน
บัณฑิตตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ
2) ศิษย์เก่ามีความรู้
หรือมีทักษะใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น

หน้าที่ 5
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

7. วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ เช่น ด้าน
บุคลากร ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านความแตกต่างของ
สมรรถนะของนักศึกษา และ
นาข้อมูลไปประกอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ

แนวทางแก้ไข

ปรับปรุงแผนพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษฉบับเดิมให้สอดคล้องกับ
สภาพจริง โดยนาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

5) คณะ/วิทยาลัย/องค์กรนักศึกษาทา
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษา และการพัฒนาศิษย์
เก่าให้กับมหาวิทยาลัย
1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
1) ศูนย์ภาษา
แผนพัฒนาสมรรถนะด้าน
2) คณะ/วิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยคณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
2) คณะกรรมการร่วมหารือและ
ดาเนินการปรับปรุงแผนฯ โดย
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพปัญหา และปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ
3) เผยแพร่แผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ
5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
4) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ศูนย์ภาษา
ติดตามผลการดาเนินงาน และ
ประเมินผลด้านการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

KPI
วัดความสาเร็จ

1) แผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา จานวน 1
แผน ไปสู่การปฏิบัติ
2) จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 มีสมรรถนะ
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้รับการ
พัฒนา สมรรถนะ
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับสภาพ
จริงและบริบทของ
มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 6
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

8. สารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองของ
ศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการพัฒนาศิษย์เก่า

แนวทางแก้ไข

ดาเนินการสารวจความต้องการพัฒนา
ตนเองของศิษย์เก่า
และติดตามการนาความรู้
ของศิษย์เก่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1) ศูนย์ภาษารวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาจาก
ทุกคณะ/วิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่
ปรากฏในแผนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567
4.2) สรุปข้อมูล เปรียบเทียบกับ KPI
วัดความสาเร็จ ที่กาหนด
4.3) คณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัว
บ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวบ่งชี้
ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาระยะ 5 ปี
1) มหาวิทยาลัยจัดประชุมหารือ กับ กองพัฒนา
ทุกคณะ วิทยาลัย เพื่อร่วมกันวางแผน นักศึกษา
ดาเนินการ

KPI
วัดความสาเร็จ

ผลลัพธ์

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ศิษย์เก่าได้พัฒนา
ร้อยละ 80 ให้คะแนน ตนเองตามความ
ความพึงพอใจ
ต้องการ และนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้

หน้าที่ 7
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

รวมทั้งต้องติดตามการนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทาวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ
และหน่วยงานธุรกิจ รวมถึง
การพัฒนางานวิจัยเพื่อนาไป
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และส่งเสริม
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

2) สารวจความต้องการของ
ศิษย์เก่า ผ่านระบบ Online
3) มหาวิทยาลัย โดยทุกคณะ
วิทยาลัย ดาเนินการพัฒนา
ศิษย์เก่าตามความต้องการ
ของศิษย์เก่า
4) ประเมินผลการพัฒนาศิษย์เก่า
และติดตามการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์
1) ปรับแนวทางการขอทุนวิจัยทั้ง
ภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ
และหน่วยงานธุรกิจ
2) กาหนดผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยให้
สามารถใช้เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ได้
3) สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้ มาก
ขึน้

1) กาหนดระเบียบและเกณฑ์ในการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
2) กาหนดช่องทางขอรับทุนวิจัยใน
ลักษณะการร่วมทุนกับภาคธุรกิจ
เอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ
3) งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยต้องกาหนดพื้นที่
เป้าหมายที่ชัดเจน และกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ใน
หลากหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม
ศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2) สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

KPI
ผลลัพธ์
วัดความสาเร็จ
มากกว่าหรือเท่ากับ ให้เกิดประโยชน์
3.51 (เต็ม 5 คะแนน) ต่อไป
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

1) งานวิจัยที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยมี
ความสอดคล้องความ
ต้องการของท้องถิ่น
ประเทศ และ
หน่วยงานธุรกิจ ไม่
น้อยกว่า 50
2) งานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนอย่างน้อย
ร้อยละ 80 สามารถ
นาไปใช้ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ได้

1) ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ของ
มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น โดย
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น
ประเทศ และ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

หน้าที่ 8
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบัติ

เป็นต้น กาหนดผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย อย่างน้อย
ต้องสามารถเผยแพร่ผลงานที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามาถใช้ขอตาแหน่งทาง
วิชาการได้
4) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจด้านของ
เงินรางวัล การเชิดชูเกียรติของนักวิจัย
ที่ผลิตผลงานในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง
การสนับสนุนในด้านอื่น ๆ เช่น การ
ตรวจภาษาของต้นฉบับ การจัดอบรม
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ
2. พัฒนาระบบและกลไกการ 1) มีการสร้างระบบ กลไก และ
1) จัดทาฐานข้อมูล หรือระบบ
นาผลงานวิจัยหรืองาน
โครงสร้างการบริหารงานในการส่งเสริม สารสนเทศผลงานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ การนา ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และงานสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชน หรือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 2) จัดทาคู่มือและชี้แจงแนวทาง
หน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ
หรือชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดการนาผลงานวิจัยหรืองาน สามารถเข้าถึงผลงานนั้น ๆ เพื่อ
มากยิ่งขึ้น
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ
2) จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ชุมชน แก่นักวิจัยตั้งแต่กระบวนการขอ รายละเอียดการนาผลงานวิจัยหรือ
ทุน
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้

ผู้รับผิดชอบ

1) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2) สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

KPI
วัดความสาเร็จ
3) การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20

องค์ความรู้เทคโนโลยี
งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมจาก
งานวิจัย สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ในระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ผลลัพธ์
2) นักวิจัยมี
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถใช้
ขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
3) ตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
เกิดการพัฒนา และ
ยกระดับทั้งในเชิง
พื้นที่ และเชิงภารกิจ
ด้วยผลงานวิจัย องค์
ความรู้เทคโนโลยี
งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 9
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ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข
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ผู้รับผิดชอบ

KPI
วัดความสาเร็จ

ผลลัพธ์

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชน แก่นักวิจัย
3) ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ใน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้
ประโยชน์ได้
4) ส่งเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
ผลงาน และนวัตกรรมต่าง ๆ ของ
นักวิจัย เช่น การจัดอบรม การจัดทา
ระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความ
สะดวกในการขอยื่นจดสิทธิบัตรต่าง ๆ
และการให้บริการปรึกษา แนะนา
ขั้นตอนต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. สารวจความต้องการของ
ชุมชนเป้าหมายให้ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
และสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการจัดบริการ
วิชาการ เพื่อให้ชุมชุมเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

จัดทาแผนสารวจความต้องการบริการ
วิชาการของชุมชนให้ครบทั้ง 5 ด้าน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

1) กาหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายใน
การจัดทาแผนสารวจความต้องการ
บริการวิชาการให้ครอบคลุม 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ
3) จัดบริการวิชาการให้กับชุมชน
เป้าหมาย

1) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2) สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

1) มีแผนบริการ
วิชาการครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน
2) มีจานวนเครือข่าย
ที่เข้าร่วมการ
จัดบริการวิชาการ 75
เครือข่าย

ชุมชนในพื้นที่มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน
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ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เช่น การพัฒนาระบบการบูร
ณาการบริการวิชาการ กับ
พันธกิจทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่ต่อ
ยอดจากการให้บริการวิชาการ
ชุมชนหรือการวิจัยเชิงพื้นที่
การจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านความสาเร็จ
ของการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม และ
แผนบริการวิชาการ ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ และ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและแผนบริการ
วิชาการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการบริการ
วิชาการ โดยการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศและการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นจากการให้บริการวิชาการ

1) การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านบริการวิชาการเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและ เผยแพร่ให้เห็น
ความสาเร็จของพันธกิจ
2) จัดทาแผนในการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นจากการให้บริการวิชาการ

พัฒนาตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับแผนบริการวิชาการ ให้
ครบทั้ง 5 ด้าน

ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมบริการ สถาบันวิจัยและ
วิชาการ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จให้ พัฒนา
สอดคล้องกับแผนบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้ครบทั้ง 5 ด้าน

1) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2) สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

KPI
วัดความสาเร็จ
1) มีฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
บริการวิชาการ เพื่อ
เผยแพร่ความสาเร็จ
1 ฐานข้อมูล
2) มีแผนพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นจาก
บริการวิชาการ 1
แผน

โครงการ/กิจกรรม
ของแผนบริการ
วิชาการมีตัวชี้วัด
ความสาเร็จครบทั้ง 5
ด้าน

ผลลัพธ์
การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย มี
ระบบการบริหาร
จัดการจาก
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
นาไปใช้ในการจัดทา
หลักสูตรระยะสั้น

แผนบริการวิชาการ
มีตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทีสอดคล้องกับ
โครงการและ
กิจกรรม ของ
โครงการ/กิจการ ที่
สอดคล้องกัน
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1. พัฒนาแผนงานในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุน ส่งเสริม
กาหนดหรือสร้างมาตรฐาน
การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยอาจ ตระหนักถึงผลของโครงการให้เป็น
นาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อให้ รูปธรรมที่สร้างมูลค่า หรือมีการต่อยอด
เป็นมาตรฐานศิลปะและ
ให้ชุมชนต่อยอดสู่สากล รวมถึง กาหนด
วัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้าง
ทิศทางการดาเนินงานในการกาหนด
คุณค่าและพัฒนางานด้าน
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมให้ได้รับการ
เช่น งานด้านภาษาล้านนาและเอกสาร
ยอมรับในระดับชาติ หรือ
โบราณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นานาชาติต่อไป
เชียงใหม่ ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น

1) การสร้างเวทีนาเสนอผลงานของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยการนา
องค์ความรู้ที่เกิดจากการดาเนินงาน
เผยแพร่ ตลอดจนการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
ออนไลน์
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย

KPI
วัดความสาเร็จ

ผลลัพธ์

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนงานสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
งานด้านภาษาล้านนา
และเอกสารโบราณ
จานวน 1 แผน

มหาวิทยาลัยมี
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทีไ่ ด้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

1) การจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานด้าน สานักศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรม
2) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม

1) ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนา 3
ข้อมูล
2) มีระบบสืบค้น
ฐานข้อมูล 1 ระบบ
3) มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 15 แห่ง

มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่ายในการ
เผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

วิธีปฏิบัติ
กิจกรรมทบทวนและพัฒนาแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
ดาเนินงานให้ได้ผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม มุ่งเน้นการบูรณาการทั้งการ
บริการวิชาการ การวิจัย และ/หรือ
การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
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3. ประสานร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย
เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อ
นาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ เช่น
การจัดการประชุมวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมเพื่อ
นาเสนอบทความ หรือผลงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพร่วม
จัดในการประชุมวิชาการ หรือกิจกรรม
ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็น
สร้างและกระชับเครือข่าย ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

1) การเข้าร่วมเพื่อนาเสนอบทความ สานักศิลปะและ
หรือผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ วัฒนธรรม
2) การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดในการ
ประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการ
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญด้าน
การบริหารงานในประเด็นต่าง ๆ โดย
กาหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อให้สามารถพิจารณาผลของการ
บริหารงานได้อย่างชัดเจน

1) จัดประชุมทบทวนการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญด้านการ
บริหารงานในประเด็นต่าง ๆ โดย
กาหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพเพื่อให้สามารถพิจารณาผล
ของการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านการบริหารให้
บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่สาคัญของการบริหารงานใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น
ผลของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ผลของการ
บริหารความเสี่ยง ผลของ
การจัดการความรู้ โดยอาจ
กาหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
และผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อให้
สามารถพิจารณาผลของการ
บริหารงานได้อย่างชัดเจน

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1. สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
2. กองนโยบายและ
แผน
3. สานักงาน
มาตรฐานฯ

KPI
วัดความสาเร็จ
การเข้าร่วมในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ร่วมกับ
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 2 ครัง้
ต่อปี

1) มีตัวชี้วัด
ความสาเร็จเชิง
ผลผลิต และผลลัพธ์
ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ด้านการ
บริหารงานในทุก
ประเด็น

ผลลัพธ์
มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
การนาเสนอผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารที่
บรรลุตามตัวชี้วัดอยู่
ในระดับมาก (3.51)
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2. กาหนดนโยบายด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการ
กากับติดตามด้านจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับ
การทางานให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขั้น

มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน และสร้างระบบ กลไก ในการ
ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรจัดจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางาน รวมถึง
กากับติดตามการดาเนินงาน ในระย 6
เดือน และ 12 เดือน

3. พิจารณาทบทวนการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ใน
ประเด็นการกาหนดตัวชี้วัด
หรือเกณฑ์ในการพิจารณา
ความคุ้มค่า ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โอกาสในการแข่งขัน และนา
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนาองค์กร

1) กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
พิจารณาความคุม้ ค่า
2) วิเคราะห์/เปรียบเทียบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและโอกาสในการแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3) กาหนดให้หน่วยงานนาต้นทุนต่อ
หน่วยไปใช้ในการบริหารและพัฒนา
องค์กร

1) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศ/
นโยบายด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
2) ตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
3) จัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา
ให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน
4) กากับติดตามการดาเนินงานด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางานเป็นระยะ ๆ
1) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณาความ
คุ้มค่า
2) ส่งผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยนาไปใช้เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โอกาสใน
การแข่งขัน และนาผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กร
3) คณะ/วิทยาลัยส่งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ กลับมายัง
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
1) สานักงาน
มาตรฐานฯ
2) คณะ/วิทยาลัย

1) กองนโยบายและ
แผน
2) คณะ/วิทยาลัย

KPI
วัดความสาเร็จ
1) มีหลักสูตรที่จัดการ
เชิงบูรณาการกับการ
ทางาน ร้อยละ 100
2) มีหลักสูตรที่จัด
แบบสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย
คณะละ 1 หลักสูตร

ต้นทุนต่อหน่วยของ
ทุกคณะ/วิทยาลัย

ผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการกับ
การทางานและมี
บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ได้ผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของ
หน่วยงานที่สามารถ
นาไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป

หน้าที่ 14
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

4. ดาเนินการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการนาความเสี่ยงมาใช้
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยกาหนดประเด็น
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุก
พันธกิจ วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ประเมิน
โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จัดลาดับความเสี่ยง วางแผน
บริหารความเสี่ยง ดาเนินการ
และติดตามผลความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

4) มหาวิทยาลัยนาผลวิเคราะห์ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนา
องค์กรต่อไป
1) มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการ
1) มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการ กองนโยบายและ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ที่ บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
แผน
ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหาร
โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
จัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
รับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผน
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร และติดตามระบบการบริหารความ
ทีค่ รอบคลุมทุกพันธกิจ และกาหนด ให้ เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุง เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง
อย่างสม่าเสมอ
และจัดการควบคุมภายในและรายงาน
2) กาหนดแนวทางให้หน่วยงานระบุ
ผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดี
ความเสี่ยง/ขั้นตอนการบริหารความ
3) มหาวิทยาลัยจัดทาแนวทาง/
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ของมหาวิทยาลัย

KPI
วัดความสาเร็จ

1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง
นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
3) แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

มหาวิทยาลัยมี
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงทีใ่ ช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ 15
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข

5. พัฒนาแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม
และกากับติดตามการ
ดาเนินการรวมทั้งแสดงผลที่
เกิดขึ้นเทียบกับแผนที่วางไว้ใน
แต่ละปี เพื่อให้การดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและจัดทา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกับ
จัดทาระบบกากับติดตามความคืบหน้า
ของการพัฒนาบุคลากรแต่ละรายใน
รูปแบบออนไลน์ และสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นรายปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1) จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารงาน
2) จัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
บุคคล
3) จัดทาระบบติดตามความคืบหน้าใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละราย ใน
รูปแบบออนไลน์
4) จัดทาสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี โดยให้
แต่ละหน่วยงานจัดส่งรายงานตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

KPI
วัดความสาเร็จ
1) แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 1
แผน
2) แผนพัฒนา
บุคลากร 1 แผน
3) ระบบติดตามความ
คืบหน้าในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละราย ใน
รูปแบบออนไลน์
จานวน 1 ระบบ
4) บุคลากร
ดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร สาเร็จร้อย
ละ 50
3) มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ
ตามแผนบริหาร
มหาวิทยาลัย สาเร็จ
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยมีแผน
และระบบที่ใช้ในการ
ควบคุม กากับ
ติดตาม การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มี
ประสิทธิภาพ

