


 
 

คำนำ 
  
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของ ระดับ      
ส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ .๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ด้านการบริหารจัดการ ในหน้าที่ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ๑๖ ฝ่าย การประกัน
คุณภาพการศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการส่งเสริม 
และสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และยังยืนต่อไปในอนาคต 
 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานกระบวนการและผลลัพธ์ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการ
ประเมินจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและกลไกทีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

 
 
     
         สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
                         ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร   ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ   กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. นางชนัญชิดา ขวัญถาวร     เลขานุการ 
4. นางสาวหทัยชนก แสงนวน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา และวิเคราะห์รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คำแนะนำ และชี้ประเด็นสำคัญในการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

2. ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล ในการตรวจประเมินการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

3. วิเคราะห์จุดเด่น และประเด็นที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 
4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

ส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษาถัดไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

(ตามคำสั่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ๑๙๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.  ๒๕๕๙ มีหน้าที่
บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ในการสนับสนุน
กิจการของราชวิทยาลัย และดำเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน เป็นปีที่สองของการดำเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รอบปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประเมินตนเอง  ๓ องค์ประกอบ จำนวน ๑๑ ตัวบ่งชี้ สรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 
 

องค์ประกอบ 
จำนวนตัว

บ่งชี ้
คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
๐.๐๐ – ๑.๕๐การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐การดำเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริการวชิาการ ๑ 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๒ การทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
                     และความเปน็ไทย 

๑ 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารจดัการ ๙ 4.39 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ ๑๑ 4.50 ดี 
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บทที่ ๑ 
ส่วนนำ 

 
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมาย ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการ และ
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง 
ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดโครงสร้างภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น ๓ ส่วนงาน ดังนี้  
 สำนักงานราชวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย จัดทำนโยบายและ

แผนของราชวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัย 
และดำเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจ ัยนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัยและสนับสนุนให้ทำการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย 

     
๑.๒ ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
ปรัชญา (Philosophy)  

“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” 
พันธกิจ (Mission) 

๑.  จัดการศึกษา เพื ่อสร้างบัณฑิตที ่เป็นผู ้นำ และนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

๒.  วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม 

๓.  ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและ
ไม่เหลื่อมล้ำ 

๔.  บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็น
เลิศในระดับสากล 

๕.  สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และ 

การบริการทางสุขภาพ” 
 

เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย (Uniqueness) 
“ผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อมการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
บนหลักความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ” 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน” 
 

ค่านิยม (Values) 
C Commitment  มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน 
H Honesty  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
U Unity  สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง 
L Loyalty  มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน 
A Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้ 
B  Benevolence  เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ 
H Happiness  นำพาความสุข พอเพียง พอใจ 
O  Opportunity  แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำ

   ประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง 
R Research Excellence &Innovation สู่ความเป็นเลิศดา้นการวิจัย สรา้งองค์ความรู้              

สร้างนวตักรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
N  Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล 
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๑.๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 
 
 
 
 
๑.๔ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 
 

 
 
 
 

 

ส านักงาน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

  ายโครงการ 
พระราชด าร ิ

  ายภาพลักษณ์
องค์กร 

  ายการศึกษา
และการเรียนรู ้

  ายนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

 

  ายนิติการ 
  ายบริหารกลาง
และสารบรรณ 

  ายพั นา 
พ ้นที่ 

 

  ายบริการกลาง 

  ายบริหาร
การเงินการคลัง 

  ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  ายพั นา
ทรัพยากรบุคคล 

  ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  ายพัสดุ 
  ายส านักงาน

ก ากับและพั นา
โครงการใหม ่

  ายพั นาองค์กร
และระบบงาน 

  ายเลขานุการ
สภา รจภ. 

สำนักงาน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

สถาบัน 
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ รพ.จุฬาภรณ์ 

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 
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๑.๕ ผลการดำเนินงานเพ ่อพั นาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การบริการวิชาการ 

๑. การดำเนินโครงการควรดำเนินการ
ตามวงจรคุณภาพที่ชัดเจน 

๑.๑ จัดให้มีการประชุมทบทวนการดำเนินโครงการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการประชุมคณะทำงานประกันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตาม
ข ้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา  
ปีการศึกษา 2561 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมสภา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 
2. จัดทำโครงการไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 31 
มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 (CRO ๓.๘-๔-๑ โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา) 
3. มีการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื ่อพิจารณาผลการดำเนินงาน 
ติดตามงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน มีการประชุม 
๒ เดือน/๑ คร้ัง  

องค์ประกอบที่ ๒ 
การทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

๑. การดำเนินโครงการควรดำเนินการ
ตามวงจรคุณภาพที่ชัดเจน 

๑.๑ จัดให้มีการประชุมทบทวนการดำเนินโครงการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการประชุมคณะทำงานประกันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตาม
ข ้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา  
ปีการศึกษา 2561 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมสภา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

2. จัดทำโครงการไปศึกษาดงูาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 31 
มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 
3. มีการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำนักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนนิงาน 
ติดตามงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน มีการประชุม 
๒ เดือน/๑ คร้ัง (CRO ๓.๘-๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การบริหารจัดการ 

๑. ควรกำหนดตัวชี้วัดและคา่
เป้าหมายของแผนกลยทุธ์ให้ชัดเจน 

๑.๑ มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการติดตามผลและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื ่อชี ้แจง
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผ่านการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนมาตรฐานโรงพยาบาล เมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้รวบรวมและจัดทำเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 1-4 เพื่อการ
ติดตามผลต่อไป 

๑.๒ โครงการสัมมนาแผนและผลการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับ
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

บัญชาได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกัน
ระดมความคิดพิจารณาแนวทางแก้ไข (CRO ๓.๑-๗-๑) 

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ ๑ – ๔ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ได้จัดให้มีการ
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานพิจารณาแก้ไข ปัญหา อุปสรรค 
รวมทั้งการเสนอปรับแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ ๑ – ๔  

๑.๔ รายงานแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ที่ประชุม
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ม ีมติเห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
และในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดโครงการสัมมนาผลการ
ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 
14-15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับ
บังคับบัญชาได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และ
ร่วมกันระดมความคิดพิจารณาแนวทางแก้ไข สำหรับดำเนินการในปี 
2563 และนำเสนอรายงานผลการการดำเนินงานต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุมครั ้งที่  
4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อรับฟังข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ในการนำไปจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เพื ่อเสนอรายงานต่อที ่ประชุม
ผู ้บริหารเมื ่อวันที ่ 11 มิถุนายน 2563 และนำข้อสังเกตและ
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ต่อไป  

๑.๕ จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ที่ปรบัปรุงสู่ประชาคม 
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิจารณานำเสนอต่อ เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบ จึงได้นำแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ฉบับปรับปรุงเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และในเว็บไซต์ของ
ราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์  http://www.cra.ac.th เม ื ่ อว ันท ี ่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั้งภายใน
องค์กร เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนและประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภานนอกรับทราบเพื่อแสดงความมุ่งมั ่นในการปฏิบัติให้เก็บ
ผลสำเร็จตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 ๒. ควรมีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงร่วมกันทั้งราชวิทยาลัย ที่ไม่ใช่
ประเด็นปัญหา และดำเนินการพร้อม
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 
รวมทั ้งรายงานผลการบริหารความ
เสี ่ยงต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เพื่อนำผลไปปรับปรุงต่อไป 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานราชวทิยาลัย
จุฬาภรณ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ที่ ๖๖๐/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

2. จัดทำแผนบริหารคามเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2562 

๒.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี ่ยง  เพื ่อทบทวน

การประชุมของคณะทำงานประสานงานและติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานการบริหารความเส ี ่ยง  ได ้มอบให้ฝ ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กำกับติดตามดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และ

http://www.cra.ac.th/
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ประเด็นความเสี่ยงและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
ทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ   

รายงานผลให้กับคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามผล เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไป 

๓. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงกับบุคลากร 

๓.๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
แก ่บ ุคลากรเพ ื ่อร ่วมก ันทำแผนบริหารความเส ี ่ยงประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

1. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์จัดโครงการอบรมการบริหารความ
เสี ่ยง แก่บุคลากร เมื ่อวันที ่ เมื ่อวันที ่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เพื ่อให้ความรู ้ และฝึกปฏิบัติการค้นหาความเสี ่ยงที ่มีอยู ่ในการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณโอกาส / ความถี่ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้น 

๔. ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรการ
จ ัดการความร ู ้  และจ ัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ให้บุคลากรทุกระดับ 

๔.๑ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับ เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า 
เรียนรู้ ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ การจัดการความรู้ 

1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้กับ
บุคลากรทุกระดับ เมื่อในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑ โรงเรียนนักอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจัดประชุมเพื่อดำเนินการ หารือ และจัดทำ
แผนการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2563 

๕. ควรมีการวิเคราะห์และบูรณาการ
งานร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานบริหารต้นทุนและ
งบประมาณ ฝ่ายการเง ินการคลัง 
คณะ และหลักสูตร ในเร่ืองของต้นทุน
ต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร ความคุ้มค่า

๕.๑ จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานบริหารต้นทุนและงบประมาณ ฝ่ายการเงินการคลัง 
คณะ และหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต 

 

 

มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ งาน
บริหารต้นทุนและงบประมาณ ฝ่ายการเงินการคลัง ผู้แทนแต่ละคณะ 
และหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต โดยฝ่ายการศึกษา
และการเรียนรู้ เป็นผู้จัดดำเนินการประชุม และสรุปผลการวิเคราะห์ 
ต้นทุน 
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับ
การใช้งบประมาณ 

 ๖. ควรมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน 

๖.๑ จัดทำแผนพฒันาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้จัดให้
มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานทะเบียนนักศึกษาและงาน
ประกันค ุณภาพการศึกษา เพ ื ่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  

๗. กำหนดตัวบ ่งช ี ้ท ี ่สะท ้อนการ
ดำเนินงานของฝ่ายในสำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๗.๑ จัดให้มีการประชุมในสำนักงานราชวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดตัว
บ่งชี้ที่สำคัญของฝ่ายต่างๆในสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้
กำหนดให้ทุกหน่วยงานระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื ่อวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ซึ่งมีตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม รวม 154 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 62 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 37 ตัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 16 ตัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 39 ตัว 

ภายใต้วงเง ินงบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรร ซึ ่งจะเป็นตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย 
โดยแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
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องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน/ 
จุดที่ควรพั นา 

 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ อ่การพั นาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการวัดผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน (CRO 3.1-4-1) 
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บทที่ ๒ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การบริการวิชาการ ๑.๑การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๒. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเปน็ไทย 

๒.๑ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๓. การบริหารจัดการ 
  
  
  
  

๓.๑กระบวนการพัฒนาแผนปฏบิัติการประจำปี เกณฑ์มาตรฐาน ๘ ข้อ 

๓.๒การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๓.๓การพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๓.๔ระบบการพัฒนาคณาจารย ์ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๓.๕ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 
๓.๖ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๓.๗ การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
๓.๘ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐาน ๘ ข้อ 

๓.๙ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริการวิชาการ  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการ
สร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
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ตัวบ่งชี ้ การบริการวิชาการ 
ค่าคะแนนที่ได ้

๑.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 5 
คะแนน 5 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนงานควรคำนึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี ทั้งการ
บริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ส่วนงานจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์
จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อ ๑. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ ่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดให้มีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ  ตามจุดเน้นของราชวิทยาลัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน มีการกำหนดระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการจัดทำ
แผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน และ
ของโครงการ เพื่อผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม มีการติดตาม ประเมินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (เอกสารหมายเลข CRO ๑.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติการฝ่ายโครงการตามพระดำริ) 
  
 ข้อ ๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ ่อให้
เกิดผลต่อการพั นานักศึกษา ชุมชน หร อสังคม 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ตามแผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๖๒ มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ โดยจัดทำขึ้นตามผลการสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคม มีการวางแผนให้เกิดประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง หรือสังคม ซึ่งเน้นการบูรณาการที่ก่อให้เกิด
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ผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม เช่น โครงการจิตอาสาหน่วยแพทย์
พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา โดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงาน ออกไปให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ โดยมีประชาชนไปรับบริการด้านทันตกรรมและ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ ไปให้บริการและให้คำปรึกษา
เก่ียวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนนกัศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
(เอกสารหมายเลข CRO ๑.๑-2-๑ โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.) 
 
 ข้อ ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 
ผลการดำเนินงาน 
 จากโครงการตามแผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีการให้บริการวิชาการแก่
สังคม เป็น ๒ ลักษณะ  
 (๑) การให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เช่น 
  ๑.๑ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ 
โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำ ทุกเดือน เดือนละ ๑ คร้ัง โดยร่วมกับ โรงพยาบาลปาก
ช่องนานา โดยระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง  ๆ เพื่อให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทางตา  ทันตกรรม กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ทั้งนี้ยังมีโครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย ณ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์หน่วย
แพทย์พระราชทาน “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ” และออกหน่วยแพทย์ที่ประเทศอินเดีย (เอกสารหมายเลข CRO 
1.1-3-1 โครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์) 
  ๑.๒ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”จัดกิจกรรมการประกวด
คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั ้งที ่ ๑ เป็นงานบริการวิชาการเพื ่อสังคมตามพระปณิธานของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สื่อดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลุกกระแสให้คนไทยหันมารู้เท่าทัน
สื่อดิจิทัล นำไปสู่การลดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทยอีกทั้งส่งเสริมให้
คนไทยใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (เอกสารหมายเลข CRO 1.1-3-2 โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ 
มีสไตล์ ให้สตรอง”) 
    
 ข้อ ๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และนำเสนอ
ผู้บริหารส่วนงาน เพ ่อพิจารณา 
ผลการดำเนินงาน 
 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยประเมินผลโครงการตาม
ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมทุกโครงการ มีการติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การดำเนินงานตั้งแต่ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ และนำผลการประเมินไปจัดทำแผนงานบริการวิชาการของราชวิทยาลัย  
จุฬาภรณ์ เพื่อปรับปรุงเป้าหมายของการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ และสรุปผลการประเมินต่อผู้บริหาร เช่น 



18 
 

 

 งานหน่วยแพทย์พระราชทาน/งานกิจกรรมพิเศษ ได้มีการสรุปผล และติดตามผลของการออกให้บริการทางการ
แพทย์ทุกเดือน ในด้านผู้ป่วยที่โปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระอนุเคราะห์ ผู้ป่วยที่ขอความอนุเคราะห์ ผู้ป่วยที่หายขาดจากโรค 
ผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษาตามแพทย์นัดหรือหยุดการรักษา ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดต่อได้ และอยู่
ระหว่างดำเนินการติดตาม และผู้ป่วยเสียชีวิตแต่เนื่องในสถานการณ์ COVID – 19  ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ทุก
หน่วยงานทบทวนแผนและโครงการการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมโครงการที่วางแผนไว้ มีการงด/เลื่อน ในบางโครงการ/
กิจกรรม (เอกสารหมายเลข CRO ๑.๑-4-๑ สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงการตามพระดำริ) 
 โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้จัดทำ Facebook DigiFam Awards 
เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด 
“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประชาชนทั่วไป โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น
คณะกรรมการตัดสิน โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๔๓๓ ผลงาน แบ่งเป็น คลิปวิดีโอ ๑๒๙ ผลงานและอินโฟ
กราฟิก ๓๐๔ ผลงาน (เอกสารหมายเลข CRO ๑.๑-4-๑ สรุปผลการดำเนินงาน“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ  
มีสไตล์ ให้สตรอง”) 

  
 ข้อ ๕. นำผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหร อพั นาการให้บริการวิชาการสังคม 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู ่ ถวายพระกุศล 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเภสัชกร และบุคลากรสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ  
ออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนชาวไทย และชาวอินเดีย ณ โรงพยาบาล
พระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบโรคระบบทางเดินหายใจ 
กล้ามเนื้อและโครงร่าง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และโรคระบบไหลเวียนโลหิต (เอกสารหมายเลข CRO 1.1-
5-1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่) 

2. โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”จากผลการดำเนินงาน มีผู ้สนใจ  
ส่งผลงานเข้าประกวด คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ส่งผลงานที่มีคุณภาพถูกต้องตามกติกา และยังแสดงความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้
เหล่านั้นออกมาเป็นผลงานคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม  
ในวงกว้างขึ ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงนำผลงานคลิปวิดีโอทั ้งหมด เผยแพร่ทาง YouTube Chulabhorn Royal 
Academyได้รับยอด View รวม ๗๘,๕๔๔ ครั้ง  ยอด Like รวม ๕,๘๔๐ คน ยอด Share รวม ๓,๙๗๑ ครั้งส่วนผลงาน
อินโฟกราฟิก เผยแพร่ทาง Facebook DigiFam Awards ได้รับยอดคนติดตาม ๔,๕๗๗ คน ภายในเวลา ๔ เดือน 

อีกทั้งในช่วงในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-๑๙ ในไทยมีข้อมูลข่าวสารทั้งจริงและเท็จมากมายเผยแพร่ทางสื่อ 
Online สร้างความสับสนให้แก่สังคมไทยเป็นอย่างมากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตระหนักถึงหน้าที่บริการวิชาการเพื่อสังคม 
จึงได้จัดทำแผนการให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านสื่อ Online ในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ดังนี้ 
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1) การให้ความรู้เรื่องโควิด-๑๙ ผ่านสื่อ Online ของราชวิทยาลัยฯ ได้แก่ Facebook และ Instagram 
โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันการระบาด  

 2) โครงการ “โควิดไม่มีขา” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับพันธมิตรด้านโฆษณา อาทิ สมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, 
อะเดย์, เดอะ สแตนดาร์ด, ไทยแลนด์ โควิด19 ดิจิทัล กรุ๊ป, ทศกัณฐ์ฟิล์ม, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน), ออมนิคอม 
มีเดีย กรุ๊ป และไลน์ ประเทศไทย  ผลิตคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง ในรูปแบบAnimation ช่วยให้คนไทยเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-
19 ได้ง่ายๆ ด้วยการอธิบายถึงความน่ากลัวผ่านตัวการ์ตูนช่วยทำให้เกิดความน่าสนใจ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้และ
สามารถเผยแพร่ต่อให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 คลิปวิดีโอ 5 ชุด ได้แก่ “หยุดเดินกันเถอะ”, “โรงพยาบาลจะไม่พอ”, “ฆ่าคนที่คุณรัก”, “ถ้าสงสัยให้เก็บตัว” 
และ “ต้องป่วยแบบไหนถึงไปโรงพยาบาล” เผยแพร่ทางสื่อ Online ของราชวิทยาลัยฯ สื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณาดิจิทัล 
สื่อรถไฟฟ้า และช่องทางของพันธมิตร ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ๒๕๖๓ นอกจากคลิปวิดีโอแล้วยังมีการใช้ Viral 
Influencers เพื่อมาช่วยกันกระตุ้นการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึก รวมถึงสร้างวินัยในการปฏิบัติไปด้วยกัน  (เอกสาร
หมายเลข CRO 1.1-5-2 โครงการโควิดไม่มีขา) 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง ๕ คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป ๕ ข้อ ๕ คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจที่สำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้พระดำริ เช่น หน่วยแพทย์พระราชทาน
มูลนิธิ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

จุดที่ควรพั นา 
ควรได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรับรู้ทั่วทั้งองค์กร 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
ควรขยายโครงการการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO ๑.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติการฝ่ายโครงการตามพระดำริ 

CRO ๑.๑-2-๑ โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 

CRO ๑.๑-๓-1 โครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์ 

CRO ๑.๑-๓-2 โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”) 
CRO ๑.๑-4-๑ สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงการตามพระดำริ 
CRO ๑.๑-4-2 สรุปผลการดำเนินงาน“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” 
CRO ๑.๑-5-1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่) 
CRO ๑.๑-5-2 โครงการโควิดไม่มีขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

องค์ประกอบที่ ๒ การทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย 
 

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบ่งชี ้ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๒.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

 

5 

คะแนน 5 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องมีระบบกลไกการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย นโยบาย 
แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของราชวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ข้อ ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได ้ม ีการปรับปรุงการแบ่งส ่วนงาน และกำหนดหน้าที ่ภายในหน่วยงานของ  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในส่วนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่
ชัดเจน โดยมีการปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงานเพิ่มเติม โดยได้ตั้งส่วนงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขึ้นมาในส่วน
โครงสร้างส่วนสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยอยู่ภายใต้ฝ่ายโครงการตามพระดำริ (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-1-
1 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3) 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 )  

 ข้อ ๒. จัดทำแผนด้านศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ ่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
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ผลการดำเนินงาน 
 มีการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใน
ส่วนของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ที่เพิ่มส่วนงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้ฝ่ายโครงการตามพระดำริ ส่วนงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดูแลในส่วนของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแต่ละปี และมีการดูแล
กำกับให้มีการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยเสนอเป็นรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ไปตามระบบ เพื่อขออนุมัติในการ
ดำเนินงานและขออนุมัติงบประมาณ โดยแต่ละโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งตั วบ่งชี้ที ่วัด
ความสำเร็จของโครงการต่าง ๆไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-
2-1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม)  ได้แก่ 
 1. โครงการตักบาตรเติมบุญ ทำนุบำรุงศาสนา กำหนดตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมาย จัด
กิจกรรมอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี ผลการประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่ารอยละ 80 และผล
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่ารอยละ 80 (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-2-2 
ขออนุมัติจัดทำโครงการ ตักบาตร เติมบุญ ทำนุบำรุง ศาสนา) 
 2. โครงการพบพระ พบธรรม นำปัญญาพัฒนาองค์กร กำหนดตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมาย 
จำนวนอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่ารอยละ 80 
และผลการประเมินด้านได้รับข้อคิดหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันห/การทำงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่า
รอยละ 80 (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-2-3 ขออนุมัติจัดทำโครงการพบพระ พบธรรม นำปัญญาพัฒนาองค์กร) 
 3. โครงการ ราชวิทยาลัย ร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัด บุคลากรราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์มีส่วนร่วมแต่งชุดผ้าไทยในวันศุกร์มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่ารอยละ 80 และผลการประเมินด้านความภูมิใจในการมีส่วนร่วม ในระดับ
มากถึงมากที่สุด มากกว่ารอยละ 80 (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-2-4 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ราชวิทยาลัย ร่วมใจ สวม
ใส่ผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมของฝ่ายโครงการตามพระดำริ) 
 
 ข้อ ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยด้านกิจการพิเศษ (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-3-1 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ที่ 101/2561 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ)  กำกับดูแลให้ฝ่าย
โครงการตามพระดำริดำเนินการตามแผน โดยในครึ ่งปีงบประมาณแรก มีการดำเนิน งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ฝ่ายโครงการตามพระดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล กำกับติดตามให้มีการดำเนินการให้บรรลุตามแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ที่วางไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยได้มีการพัฒนาการดำเนินงานในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ 
โดยการเริ่มเขียนเป็นโครงการและกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  รายละเอียดดังนี้  (เอกสารหมายเลข 
CRO 2.1-3-2 สรุปผลการดำเนินงานของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)   
 1. โครงการตักบาตร เติมบุญ ทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมการตักบาตร เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการพัฒนากำกับให้เป็นไปตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชดัเจน ทั้งนี้ในช่วงแรก
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ทุกวันพฤหัสบดี แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้
งดการจัดกิจกรรมเป็นการชั่วคราว โดยได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนนิงานเป็นการให้ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
แทน และเร่ิมจัดกิจกรรมใหม่เม่ือสถานการณ์การระบาดดีขึ้น (ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2563) เช่น 
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1) กิจกรรมเผยแพร่เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกร็ดความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในราชวิทยาลัยผ่านทาง Workplace (เอกสารหมายเลข CRO 2.1-3-3 สรุป
กิจกรรมที่ลง Workplace) ได้แก ่ 
  - คติธรรมวันพระธรรมะสอนใจ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 
  - สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1 พระราชกรฯยกิจตามรอยพระบาทพระราช
บิดา พระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดิน 
  - วันนี้ในอดีต 18 กรกฎาคม “วันศรีนครินทร์” 
  - คติธรรมวันพระธรรมะสอนใจ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 วันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 
  - วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เข้าพรรษาวิถีใหม่ ถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ห่างไกลโควิด 
  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนพุทธสานิกชน ทำบุญ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขตลอด
พรรษานี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 “วันอาสาฬหบูชา” วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม  2563 ข้ึน 15 ค่ำเดือน 8 
วันสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ควรน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในศาสนาพุทธ  
  - วันที่ 15 มิถุนายน 2563 วิธีการประเคนสิ่งของ แด่พระภิกษุสงฆ์ตามหลักของพระพุทธศาสนา 
  - วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้แชร์วีดีโอถ่ายทอสด ขอเชิญร่วมรับชมรายการ “ปลุกใจในยามวิกฤตสู้
โควิด 19” วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
  - วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้แชร์ลิงค์ พิธีปลุกเสกเมล็ดขางพระราชทาน และประมวลภาพิธีหว่าน
ข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา 
  2) กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
  - วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563 พีธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 3 
รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
  - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  - วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 
จำนวน 3 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล 
  - วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 
3 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล 
  - วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญ เนื่องด้วยวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 
2563 
  - วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยทาน แด่พระสงค์ เพื่อ
ถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
  - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 พิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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- วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 พิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

- วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ซึ ่งเป็น พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื ่อถวายเป็นพระกุศลแด่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราช
นารี โดย สมเด็จมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เมตตามาเป็นประธานในพิธีเจริญสวดพระพุทธมนต์ และ
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  

- วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เนื่อง
ในโอกาสวันมาฆบูชา ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

- วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

- วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

2. โครงการพบพระ พบธรรม นำปัญญาพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส    
วันสำคัญต่าง ๆ จัดแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชนที่สนใจ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรม นำสวดมนต์ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็น 
พระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

3. โครงการราชวิทยาลัยร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติ
งบประมาณเมื่อเดือน มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำเป็นต้อง
เลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมออกไปจากแผนเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การระบาด ดีขึ้น 
ได้เร่ิมดำเนินงานในส่วนการจัดเตรียมงานตามแผนไปแลว้บางส่วน โดยเร่ิมดำเนินการถ่ายภาพเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
 4. กิจกรรมเผยแพร่เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกร็ดความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในราชวิทยาลัยผ่านทาง Workplace (เอกสารหมายเลข CRO-2.1-3-3 สรุปกิจกรรมที่ลง 
Workplace) ได้แก ่  
  - สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจ ตามรอยพระบาท      
พระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน 
  - วันที่ 18 กรกฎาคม วันนี้ในอดีต “วันศรีนครินทร์” 
  - วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 คติธรรม วันพระธรรมะสอนใจ  
  - วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เข้าพรรษาวิถีใหม่ ถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ห่างไกลโควิด 
  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนพุทธสานิกชน ทำบุญ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขตลอด
พรรษานี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 “วันอาสาฬหบูชา” วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม  2563 ข้ึน 15 ค่ำเดือน 8 
วันสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ควรน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในศาสนาพุทธ  
  - วันที่ 15 มิถุนายน 2563 วิธีการประเคนสิ่งของ แต่พระภิกษุสงฆ์ตามหลักของพระพุทธศาสนา 
  - วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้แชร์วีดีโอถ่ายทอดสด ขอเชิญร่วมรับชมรายการ “ปลุกใจในยามวิกฤต
สู้โควิด 19” วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
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  - วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้แชร์ลิงค์ ข่าวพิธีปลุกเสกเมล็ดขา้วพระราชทาน และประมวลภาพพิธี
หว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา 
    
 ข้อ ๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวั นธรรม และความ
เป็นไทย 
 
ผลการดำเนินงาน 
 มีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ดังนี้ 
 1. โครงการตักบาตรเติมบุญ ทำนุบำรุงศาสนา ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ บรรลุตามเป้าหมาย 12 ครั้งต่อปี 
โดยมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96  
 2. โครงการพบพระ พบธรรม นำปัญญาพัฒนาองค์กร เนื ่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อ จึงงดจัดกิจกรรม  
 3. โครงการ ราชวิทยาลัย ร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ อีกทั้งสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีนโยบายในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดดังกล่าว 
โดยบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน  

เนื่องจากช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อ จึงได้งดจัดกิจกรรมในบางส่วน (เอกสารหมายเลข CRO-2.1-4-1 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระดำริ) 

 
 ข้อ ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหร อกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย 
 
ผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากช่วงเดือน มีนาคม 2563- กรกฎาคม 2563 สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
นโยบายให้ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้เท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จึงได้ปรับเปลี่ยน
กิจกรรม ให้ความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ผ่านทางสื่อ ออนไลน์ เช่น Workplace และ Face 
book  
 
ข้อ ๖. เผยแพร่กิจกรรมหร อการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
ผลการดำเนินงาน 
         ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายโครงการตามพระดำริ ได้มีการจัดทำสื่อต่าง ๆเพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของราชวิทยาลัยทุกภาคส่วน ได้รับทราบ
กิจกรรม และเพื ่อประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมผ่านทางช่องทางต่าง  ๆ ได้แก่ Workplace  และ Facebook การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การแจ้งเตือนทาง SMS Email Line application ได้แก่  
 -การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และพุทธศาสนิกชน (ผู้ป่วยและญาติ) ให้มาเข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญ ถวายสังฆทานในทุกวันพฤหัสบดี 
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 -การลงประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และสร้างความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ได้แก่ 
 - เกร็ดความรู ้เกี ่ยวกับวันสำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธี
ราชาภิเษก  
 - เกร็ดความรู้สำหรับชาวพุทธ การทำบุญ ถวายสังฆทาน การประเคน การกรวดน้ำที่ถูกต้อง 
 
ข้อ ๗. กำหนดหร อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวั นธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
ผลการดำเนินงาน 
  ไม่มี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน ๖ ข้อ ๕ คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ๖ ข้อ ๕ คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง ๕ คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป ๖ ข้อ ๕ คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
มีการจัดทำโครงการในโอกาส/วาระ/วัน สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
บวชเนกขัมมะ  
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รายการหลักฐานอ้างอิง  
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO ๒.๑-1-๑ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื ่อง ปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงาน  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

CRO ๒.๑-๒-1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
CRO 2.1-2-2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ตักบาตร เติมบุญ ทำนุบำรุง ศาสนา) 
CRO 2.1-2-3 ขออนุมัติจัดทำโครงการพบพระ พบธรรม นำปัญญาพัฒนาองค์กร 
CRO 2.1-2-4 เอกสารหมายเลข CRO 2.1-2-4 ขออนุมัติจัดทำโครงการ ราชวิทยาลัย ร่วมใจ 

สวมใส่ผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมของฝ่ายโครงการตามพระดำริ 
CRO 2.1-3-1 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 101/2561 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วย

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ 
CRO ๒.๑-3-2 สรุปผลการดำเนินงานของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
CRO ๒.๑-3-3 สรุปกิจกรรมที่ลง Workplace 
CRO ๒.๑-4-1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และสรุปผล

การดำเนินงานโครงการตามพระดำริ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 
 

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภาราชวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล
การทำงานของราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ 
การบริหารจัดการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1 กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 5 
3.2 การบริหารความเสี่ยง 5 
3.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ 4 
3.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์      4 
3.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    4 
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 
3.7 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 4 
3.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
3.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.52 
คะแนน 4.39 
ผลการประเมิน ระดับดี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้วจะต้องคำนึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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ผลการดำเนินงาน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแล

การดำเนินงานของราชวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ”
การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนด
โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้บรรลุผลตามวิสัยที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ 
หน่วยงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว
วิทยาประยุกต์ และในปี 2563 ได้มีการจัดตั้งสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง เพื่อดำเนินจัดทำ
หลักสูตรที่สามารถสร้างบัณฑิตที่เป็นเลิศ และดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดให้มีโครงการ/
กิจกรรม ต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความเอื้ออาทร ความห่วงใย
ประชาชน มีความสำนึกเป็นผู้ให้ มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อสถาบันและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ได้แก่ ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาต่าง ๆ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ดำเนินการสร้างผลงานวิจัย  สร้างนวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพื่อสนองตอบต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำหน่วยงานหลัก
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะศึกษาต่าง ๆ ดำเนินการสร้างการบริการ
วิชาการแก่บุลากรวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นศูนย์ก าร
ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน หน่วยงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตาม
ภารกิจในยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ทั้งในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ ัดให้ม ีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการประจำปี กรณี  
ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวางแผน
แก้ไขปรับปรุงได้ทันที ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
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วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพัน  

 ข้อ 1. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาราชวิทยาลัย โดยเช ่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ส่วน
งานและวิสัยทัศน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในราชวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาราชวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เช ่อมโยงกับปรัชญาหร อปณิธานและพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของส่วนงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพั นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
 
ผลการดำเนินงาน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (2560 – 2564) ซึ่งผู้
ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ รวมถึงคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที ่ 1 – 4 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสภา 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ( เอกสาร
หมายเลข CRO 3.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ คร้ังที่ 5/2560) แผนยุทธศาสตร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสอดรับกับ
ปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย  จุฬาภรณ์ ตั้งแต่ปี 
2561 ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ และติดตามผลการดำเนินการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกา รแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้
บรรลุผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ และประกาศคำสั่งในปี 2562 (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-
1-2คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 420/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 สั่ง ณ วันที่ 5 
มีนาคม 2562 CRO 3.1-1-3  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 421/2562 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 972/2562 เรื ่องแต่งตั้งคณะกรรม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 (ฉบับเพิ่มเติม)  CRO 3.1-1-4 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 2186/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค
ไม่เหลื่อมล้ำ CRO 3.1-1-5 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 423/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ) 
  
 ข้อ 2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับราชวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 
ผลการดำเนินงาน 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในด้วยคณะกรรมการสภา  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีมติเห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้นำขึ้น website intranet เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ (เอกสาร
หมายเลข CRO 3.1-2-1บันทึกข้อความที่ 001(103).60/119 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติประกาศ
แผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  และได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน
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ยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบ จึงได้นำแผนยุทธศาสตร์  
ราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์ฉบ ับปร ับปร ุงเผยแพร ่ทางอ ินเตอร ์เน ็ต และในเว ็บไซต ์ของราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์  
http://www.cra.ac.th เม ื ่อว ันที ่  28 พฤศจิกายน 2561 เพื ่อสร้างความร ู ้ความเข้าใจแก่บ ุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกที่สนใจ 

 
 ข้อ 3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ ค อ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวั นธรรม 
 
ผลการดำเนินงาน 

กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563  โดยได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ (6 พันธกิจ) และได้นำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งจาก
แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมคร้ัง
ที่ 9/2562 เมื ่อวันที่ 11 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-3-1 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562) และได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทบทวน
ปรับลดงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-3-2 การจัดประชุม
ชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนมาตรฐานโรงพยาบาล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ได้รวบรวมและจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี2563 ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ เสนอคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
(เอกสารหมายเลข CRO 3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563) สาเหตุที่การประกาศแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ล่าช้า
เนื่องจาก พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวั นที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2563  

 ข้อ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ ่อวัดความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 3 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์

http://www.cra.ac.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 7 เป้าประสงค์ -  ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์

สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม รวม 154 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 62 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 37 ตัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 16 ตัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 39 ตัว 

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ด้วย โดยแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มี
ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข CRO 3.1-4-1แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จ) 
 
 ข้อ 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ ๖ พันธกิจ 
 
ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 2563 เผยแพร่ใน Website Internet และในระบบ Intranet เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 52.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 62 ตัวชี้วัด ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.20 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 37 ตัวชี้วัด ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.25 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 16 ตัวชี้วัด ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.11 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 39 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานเดือน กันยายน 2563 

(บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-5-1บันทึก
ข้อความที่ 001.นย.63/292 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6เดือน) และได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ
ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์โรคระบาดโควิด (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-5-2บันทึกข้อความที่ 
001.งป.63/144 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลการปรับลดรายการของหน่วยรับงบประมาณ แหล่งเงิน
รายได้ 63 งบดำเนินงาน รายการจัดสัมมนา และการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและต่างประเทศ ร้อยละ 50 และขอ
อนุมัติสมุดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินรายได้) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดให้หน่วยงาน
ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี  2563 เนื ่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-19  
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โดยหน่วยงานดำเนินการทบทวนแผนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งต้องงดหรือเลื่อนการดำเนินการออกไป และได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการ /
กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ไปเป็นงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง สำหรับการดำเนินการ
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 
 
 ข้อ 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ ่อพิจารณา 
 
ผลการดำเนินงาน 
 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 มีการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ โดยคณะกรรมการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ 1 -4 ในทุกไตรมาส สำหรับใน
ปีงบประมาณ 2563 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประกาศล่าช้า จึงได้ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานคร้ังที่ 1 สำหรับไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-6-1 บันทึกติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2)และได้รวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ประธานยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามลำดับ  
 
ข้อ 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาราชวิทยาลัยเพ ่อพิจารณา 
 

ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารและสภา  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณา ในปีงบประมาณ 2562 ได้รวบรวมผลการดำเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส นำมาวิเคราะห์
ประเมินผล โดยได้จัดโครงการสัมมนาผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ระหว่างวันที่ 14-
15 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-7-1 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับบัญชาได้
รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันระดมความคิดพิจารณาแนวทางแก้ไข สำหรับดำเนินการในปี 
2563 และได้นำเสนอรายงานผลการการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-7-2 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คร้ังที่ 4/2563) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-
2 นำมาวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน เสนอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่การ
ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (เอกสารหมายเลข CRO 3.1-7-3 วาระการประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คร้ังที่ 
9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563)  
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 ข้อ 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาราชวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

ผลการดำเนินงาน 
มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในปีงบประมาณ 2562 ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ( เอกสารหมายเลข CRO 3.1-7-2  
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4/2563) สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2 
ประจำปี 2563 ได้วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
(เอกสารหมายเลข CRO 3.1-7-3 วาระการประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2563) และนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ต่อไป  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6-7 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน 8 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน                       8 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง                       5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 8 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรับรู้ร่วมกันถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงภารกิจโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 
จะสามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใด มีตัวบ่งชี้อย่างไร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
จุดที่ควรพั นา 
บุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานตนเอง เพื่อให้
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
ควรจะต้องมีการระบุถึงความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม ว่าสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ ใด เพื่อจัดทำโครงการ
ที่มีพลังในการขับเคลื่อน 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารอ้างอิง รายการ 
CRO 3.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2560  
CRO 3.1-1-2 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 420/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 
CRO 3.1-1-3 - คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 421/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 
- คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 972/2562 เรื ่องแต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ฉบับเพิ่มเติม) 

CRO 3.1-1-4 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 2186/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลัก
ความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ 

CRO 3.1-1-5 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 423/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสงูที่มี
วิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

CRO 3.1-2-1 บันทึกข้อความที่ 001(103).60/119 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื ่อง ขอ
อนุมัติประกาศแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) 

CRO 3.1-3-1 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2562  

CRO 3.1-3-2 การจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความ
เข ้า ใจในร ูปแบบการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี  2563 เม ื ่ อว ันที่  
 21 ตุลาคม 2562 

CRO 3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

CRO 3.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จ 

CRO 3.1-5-1 บันทึกข้อความที่ 001.นย.63/292 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่องรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
2563 รอบ 6 เดือน  
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เลขที่เอกสารอ้างอิง รายการ 
CRO 3.1-5-2 บันทึกข้อความที่ 001.งป.63/144 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผล

การปรับลดรายการของหน่วยรับงบประมาณ แหล่งเงินรายได้ 63 งบดำเนินงาน 
รายการจัดสัมมนา และการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและต่างประเทศ ร้อยละ 
50 และขออนุมัติสมุดงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
รายได้  

CRO 3.1-6-1 บันทึกติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2 

CRO 3.1-7-1 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562 

CRO 3.1-7-2 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4/2563 
CRO 3.1-7-3 วาระการประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2563 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที ่ต ั ้งไว้ ดังนั ้น  ในการบริหารความเสี ่ยงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงต้องมีการประเมินความเสี ่ยง (Risk 
assessment) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของส่วนงาน และทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน และการดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายของราชวิทยาลัยต่อไป 

 
 ข้อ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหร อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู ้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหร อคณะทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผู้บริหารให้
ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรแต่ละระดับอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์
อักษร ได้ให้นโยบายเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรอย่างชัดเจน ดูแลบุคลากรอย่างเหมาะสม จัดให้มีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล) ตามคำสั่งที่ 116/2560 ลงวันที่  
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2 มิถุนายน 2560, คำสั่งที่ 341/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และคำสั่งที่ 1724/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-1-1 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 116/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 341/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1724/2563 เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563) เพื่อตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร หากการดำเนินงานพบปัญหาหรืออุปสรรคอาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดกลไกเพื่อรองรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักการบริหารความเสี่ยง ก็เป็น
กลไกหนึ่งที่นำมาปรับใช้ตามหลักของ COSO โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีคำสั่งที่ 660/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
และคำสั่งที่ 680/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-1-2 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ที่ 660/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 
680/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561) และมีคำสั่งที่ 681/2561 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่
จัดทำร่างแนวทางการบริหารความเสี ่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-1-3 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 681/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน
ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง) ทั้งนี้ เมื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตในการ
ดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป จึงสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้
การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบกับยังอยู่ภายใต้การเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
 

 ข้อ 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ  
ราชวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการให้ความรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ Workshop โครงการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน และพิจารณโอกาส / ความถี่ที่อาจ
เกิดความเสี่ยงขึ้น โดยทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 3 ด้าน เช่น ด้านการบริหาร ด้านการดำเนินการ ด้านการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผลเป็นต้น และได้
มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ นำไปชี้แจงและดำเนินการในหน่วยงานที่รับผิดชอบและประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบัน 
พร้อมวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและสามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันของทุกส่วนงานภายในองค์กร เมื่อหน่วยงานย่อยได้วิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงในหน่วยงานย่อยแล้วจะส่งความเสี่ยงของหน่วยงานให้กับฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
ภาพรวมและจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอต่อคณะทำงานประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา เพื่อเสนอให้เลขาธิการ
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นชอบประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-2-1
รายงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 
2563) 

 ข้อ 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 

ผลการดำเนินงาน 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได ้ดำเน ินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส ี ่ยง  
และการควบคุมภายในประจำปี 2562 โดยให้แต่ละหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการประเมินความ
เสี่ยงที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ได้แบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท คือ 
ความเสี ่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี ่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี ่ยงทางด้าน 
การปฏิบัติงาน (Operation Risk) และความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk) 
และมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ  

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยเลือก
กระบวนงานที่พิจารณาแล้วมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ให้ระบุความเสี่ยงและเหตุแห่งความ
เสี่ยง บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง (โดยการให้คะแนนผลกระทบ
และความถี่ ผลคะแนนตั้งแต่ 1 - 25 คะแนน) พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์และวิธีการควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง ระบุผู้รับผิดชอบ สำหรับความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงานได้ให้แต่ละหน่วยงานได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ โดยการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเอง (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-3-1บันทึกเลขที่ 001.15.63/008 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2563 บันทึกเลขที่ 001.15.63/009 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 และบันทึกเลขที่ 001.63/001 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2563) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน และจัดส่งให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีรายการความเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1.1) รายละเอียดความเสี่ยง  : หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติงานประจำปี 
ระดับความเสี่ยง   : 20 
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง   :  บางหน่วยงานยังไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน 
  :  บางหน่วยงานยังไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  :  บุคลากรมีความสับสนต่อการปฏิบัติงานและกระบวนการ 

 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   :  จัดทำแผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติงานประจำปี 

   :   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บุคลากร 
     ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ  
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 หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยงานย่อยทุกหน่วย/ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/งานงบประมาณ/ 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.2) รายละเอียดความเสี่ยง  : ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปจะไม่เข้าใจบทบาท ยังไม่เชื่อมั่น/เชื่อถือในการเข้า 
     รับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ระดับความเสี่ยง   : 16 
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง  : การที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่ม 
  : ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ  

      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่าที่ควร 
 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   : สร้างความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ  
       หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง    

   :  ทำความเข ้ า ใจก ั บบ ุ คลากรและให ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ตน โดยย ึ ดม ั ่ นตามที่  
    วัฒนธรรมองค์กรกำหนดไว้   

 หน่วยรับผิดชอบ :  ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร/ฝ่ายประชาสมัพันธ์และการตลาด/  
     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน  

2.1) รายละเอียดความเสี่ยง  :  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในอนาคต รายได้กับแผนการ  
       ใช้จ่ายงบประมาณของราชวิทยาลัยฯ ไม่สัมพันธ์กัน (รายได้ไม่เพียงพอ)   

ระดับความเสี่ยง   :  25 
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง  :  ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 3 ปี  

      มาใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ 
  :  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามคำของบประมาณ เนื่องจาก ในแต่ละปีไม่ 

     สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย    
     ประจำปีได้ครบถ้วน ยังมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

  :  รายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน มีการขยายงาน 
     เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ภารกิจ 

 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   : งานงบประมาณควรกำหนดกรอบวงเงินให้หน่วยงานย่อยจัดทำคำขอ 
    งบประมาณ 

   :  “หน่วยงานย่อย”จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ทั้งระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (3 - 10 ปี) โดยควรจัดลำดับความสำคัญ 
    เพื่อให้ “งานงบประมาณ” นำเสนอแผนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้กับ 
    คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฯ พิจารณาจัดลำดับโครงการ/กิจกรรม ที่มี 
    ความสำคัญจำเป็น เพื่อปรับปริมาณงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับเงินงบประมาณ
    แผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่มีอยู่  
   :  จัดให้มีการพิจารณาแนวทางการหารายได้เพิ่ม จากการให้บริการของ 

     โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และการให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ 
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   หน่วยรับผิดชอบ :  หน่วยงานย่อยทุกหน่วย/คณะกรรมการกลั่นกรอง/ 
    ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/งานงบประมาณ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    และการตลาด/ฝ่ายโครงการตามพระดำริ/ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง/ 
    ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้/โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
2.2) รายละเอียดความเสี่ยง  : การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
       ระดับความเสี่ยง   : 25 
       ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง   :  ข้อมูลทางการเงินการคลังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความ  
        ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน 

  :  การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
       กระบวนการจ่ายเงินต่าง ๆ ล่าช้า การวิเคราะห์รายการต้นทุน ไม่  
       ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

 :    ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานมาตรการบริหาร 
       และควบคุมความเสี่ยง  

   :  “ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง”จะต้องจัดทำรายงานทางการเงินเสนอที่ 
    ประชุมบริหารอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

   :   “ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง” ต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ 
     ครบถ้วนทุกกระบวนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือต่าง ๆ พร้อม 
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรทุกฝ่ายทราบ และได้กำหนดให้บุคลากรที่ 
     ทำหน้าที่ในด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
     และสอบทานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   :  “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” จะต้องจัดทำระบบ Enterprise   Resource 

Planning (ERP) เพื ่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ และผู ้บริหาร
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการรับ - จ่าย การวิเคราะห์ ต้นทุน 

   หน่วยรับผิดชอบ  :    ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

3.1) รายละเอียดความเสี่ยง  : การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนล่าช้า 
ระดับความเสี่ยง   : 25  
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง  :  หน่วยงานสนับสนุนยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ความชัดเจน 
  :  บุคลากรยังไม่ทราบขั้นตอนการประสานงาน 
  :  ไม่มีระบบสารสนเทศในการประมวลผลไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การวิเคราะห์ 

   หรือการสรุปผลล่าช้าและคลาดเคลื่อน 
               มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   :  จัดประชุมเพื่อหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบ  
       ขั้นตอนการดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน  
       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 :  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยและเผยแพร่ 
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   ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
   :  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่เป็นภาพรวมของคณะ (WI) 
   :  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีระบบการประมวลผลการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลทางการศึกษาและทุกภารกิจในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
    ครบถ้วน 

 หน่วยรับผิดชอบ :   ทุกหน่วยงาน/คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ/  
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2) รายละเอียดความเสี่ยง  :  การสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติพิเศษให้ 
      เหมาะสมกับงานเฉพาะด้านทำได้ยาก 

ระดับความเสี่ยง   : 25  
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง   :   ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน   
  :   ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงตำแหน่งงานที่มีคุณสมบัติ 

      พิเศษและคุณสมบัติที่ต้องการอย่างกว้างขวาง 
  :   ยังไม่มีการกำหนดภาระงานของแต่ละหน่วยงาน ในการประกาศโครงสร้าง 

      แต่ละครั้ง มิได้กำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เป็นผลให้ไม่ 
      สามารถกำหนดรายละเอียดลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งต่าง ๆ (Job  
      Description) 

 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   :  “หน่วยงานย่อย” ต้องศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษ เช่น ชำนาญการ หรือ 
         อ่ืนใดที่อ้างอิงในการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม  
          ความต้องการ 

   :   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอแนะให้นำหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง  
        ประกอบการประเมินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
       บุคคลภายนอกทราบถึงคุณสมบัติพิเศษของตำแหน่งที่ต้องการ 
   :   ต้องจัดทำภาระงานของแต่ละหน่วยงานจัดทำรายละเอียดลักษณะ 
       งานของแต่ละตำแหน่งต่าง ๆ (Job Description) กระบวนการ  
        ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work Process) การ  
        ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์  
       (Outcome) และแผนการพัฒนาบุคลากร ไว้ในแผนปฏิบัติการ  
        ประจำปี 2563 

 หน่วยรับผิดชอบ       :     ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ ฝา่ยพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

4) ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

    รายละเอียดความเสี่ยง  : การปฏิบัติของบางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคนใน  
        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
         ประกาศ ตลอดจน คำสั่งไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและ  
          ความเสียหายต่อองค์กร 
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ระดับความเสี่ยง   : 3  
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง   :  หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่บางส่วน ยังมีความรู้ความเข้าใจใน  

         เจตนาของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตลอดจนคำสั่งไม่ 
        ถูกต้อง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติกับ  
         เจตนาของกฎหมายดังกล่าว และ/หรือ อาจไม่เห็นความสำคัญที่  
         จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึง  
         ไม่ได้หารือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยข้อกฎหมาย  
         ขององค์กร เช่น ฝ่ายนิติการ หรือสายวิทยาการนั้น ๆ เป็นต้น 
 :   หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่บางส่วน ไม่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้  
        ติดตามการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย ระเบียบฯ ที่ออกมา 
        อย่างต่อเนื่อง ตามที่เคยปฏิบัติกันมา ไม่สอดคล้องตรงตามที่ได้มีการ  
          แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว 

 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   :  ต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตามระยะเวลา ที่กำหนดอย่าง 
    ต่อเนื่อง หากพบว่ามีการกระทำที่คลาดเคลื่อนหรือสุ่มเสี่ยง ต้องมีการสอบถาม 
    ให้คำแนะนำและหากพบว่ามีการกระทำโดยเจตนาต้องมีการพิจารณาลงโทษ 
    ตามมาตรการทีกำหนดอย่างจริงจัง เหมาะสม 

   :   จัดให้การอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ  
     ข้อบังคับ ประกาศ ตลอดจนคำสั่งของแต่ละสายวิทยาการอย่างสม่ำเสมอ 
     ต่อเนื่อง 
   :   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของงานในแต่ละสายวิทยาการเพื่อใช้เป็นแนว 
     ทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทันสมัย ถูกต้อง เหมาะสม เช่น สายการเงิน  
     สายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สายสนับสนุน สายกิจการต่าง ๆ เป็นต้น 

 หน่วยรับผิดชอบ :  ทุกหน่วยย่อยทุกหน่วย/บุคลากรของ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ทุกคน/ฝ่ายนิติการ/
ฝ่ายบริหารพสัดุ/ฝา่ยจัดซื้อและจดัจ้าง/ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง/ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/สำนักงานตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณและการจัดซื้อจดัจ้าง 

ทั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะส่งผลต่อภาพพจน์และความ
น่าเชื่อถือขององค์ รวมถึงส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น 

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และช ่อเสียง 

 รายละเอียดความเสี่ยง  : มีโอกาสที่จะเกิดการถูกโจรกรรม ขโมยสิ่งของ สินทรัพย์ของราชวิทยาลัย 
         จุฬาภรณ์ ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย 

ระดับความเสี่ยง   : 20 
ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์เสี่ยง   :  ไม่มีการปิดห้องทำงาน อาคารสำนักงาน และการตรวจตราด้านระบบ 

   รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
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 มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยง  
   :  หน่วยงานย่อยทุกหน่วยมีแผนการสำรวจรายการทรัพย์สิน โดยตรวจสอบตาม

รอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ 
   :   ดำเนินการสำรวจและติดตั ้งกุญแจล็อคห้องที ่ม ีทรัพย์สินมีค่าทุกห้อง 
     หลังไม่ได้ใช้งาน  
   :   สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย  

       กำชับและตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ภายใน พื้นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
       อย่างเคร่งครัด  

   :   ติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 หน่วยรับผิดชอบ :  หน่วยงานย่อยทุกหน่วย/สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ 
    ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย     
 

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำเป็นจะต้องทราบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดย
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการบริหาร ด้านการเงินการ
บัญชี ด้านการผลิต และด้านอื่น ๆ (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารพัสดุ) ส่งให้
ผู้บริหารที่กำกับดูแลในแต่ละด้านประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 ข้อ 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
 

ผลการดำเนินงาน 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO (ตามข้อ ๓) โดยกำหนดความเสี่ยงสูงไว้เป็นความเสี่ยงลำดับต้นที่ต้องเร่งดำเนนิการ ร่างแผนฯ ดังกล่าว ได้เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะทำงานประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-4-1รายงานการประชุมคณะทำงานประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ) และ
คณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงฯ เมื่อฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นำข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว ให้
เสนอต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนดังกล่าว (บันทึกเลขที่ 001.นย.63/258 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และบันทึกเลขที่ 001.นย.63/270 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) (เอกสารหมายเลข CRO 
3.2-4-2บันทึกเลขที่ 001.นย.63/258 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/270 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2563) และฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อรับทราบ ตามบันทึกเลขที่ 001.นย.63/262 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข CRO 3.2-4-3 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/262 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) ตามกระบวนงานของ
การเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามบันทึกเลขที่ 001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 
(เอกสารหมายเลข CRO 3.2-4-4 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) เมื่อมีผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แล้วจะมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วย เพื่อจะได้ทราบ
ว่ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ได้ผลเพียงใด และมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นใหม่หรือไม่ รวมทั้งให้คัดเลือกความ
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เสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในลำดับค่าความเสี่ยงสูงสุดที่มีอยู่ มาดำเนินการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย และรวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงในกรณีเกิดวิกฤตฉุกเฉินเป็นการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-4-5 แผนบริหารความเสี ่ยงต่อเนื ่อง (Business Continuity Plan : BCP)  
ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการฉุกเฉิน ได้แก่ แผนในสถานการณ์ COVID ๑๙ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ตามคำสั่งที่ 692/2563 ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2563  (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-4-6คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 692/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563) 

 
 ข้อ 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาราชวิทยาลัย เพ ่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

ผลการดำเนินงาน 
ตามที่กล่าวแล้วว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนงานของการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน (บันทึกเลขที่ 001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) ( เอกสารหมายเลข CRO 3.2-5-1 บันทึกเลขที่ 
001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) ที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้ว จะเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อให้ข้อเสนอแนะตามอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล ที่คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบหมาย  และราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์จะพิจารณานำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการดำเนินงานต่อไป สำหรับเรื่องการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผล จะรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทราบ 
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ 2563 ได้นำแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
เผยแพร่ใน website intranet (http://intranet.cra.ac.th) เมื ่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแต่ละประเด็นความเสี่ยงไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อควบคุม/ปรับปรุง ให้มีภาวะความเสี่ยงลดลงหรือ
หมดไป และนำเผยแพร่ใน Website ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยในแผนดังกล่าว กำหนดให้มี
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ๒ ครั้ง ในไตรมาส ๒ และไตรมาส ๔ (แต่เนื่องจากในช่วงเวลาระหว่าง
สิ้นสุดไตรมาส ๒ – ๓ ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ COVID ๑๙ จึงได้ขยายเวลาการติดตามผลในระยะแรกออกไปเป็นจาก
สิ้นสุดไตรมาส ๒ เป็นสิ้นสุดเดือนที่ ๘ (พฤษภาคม ๒๕๖๓) ของปีงบประมาณ 2563 (บันทึกเลขที่ 001.63/003 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และบันทึกเลขที่ 001.63/114 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข CRO 3.2-
5-2บันทึกเลขที่ 001.63/003 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 บันทึกเลขที่ 001.63/114 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2563) และขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล มีแนวทางที่จะนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอให้คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาเฉพาะกรณีที่มีประเด็น
ปัญหาเท่านั้น 

 
 ข้อ 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาราชวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหร อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไปผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินงาน 
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 คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่เคยมีข้อเสนอแนะในเรื ่องแผนบริหารความเสี ่ยงและ  
การควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่อย่างใด 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ศึกษาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอ่ืน เช่น ของมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
และพัฒนาระบบบริหารความเสี ่ยงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ ่งฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลแล้ว  
 ขณะนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล ได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตตามที่
คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบหมายแล้วและมีความเห็นว่าแผนและผลการดำเนินงานตาม 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำไม่มีประเด็นปัญหาใด จึงจะไม่นำเสนอเรื่องนี้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน                       6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง                       5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
- 

จุดที่ควรพั นา 
ส่งเสริมบุคลากรในราชวิทยาลัยฯ ให้มีตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและการบริหารแผนความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุม/ปรับปรุง ให้มีภาวะความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดลงหรือหมดไป 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
โครงการติดตามผลการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงของปี 2563 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสารอ้างอิง รายการ 
CRO 3.2-1-1 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 116/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 341/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1724/2563 เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

CRO 3.2-1-2 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 660/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 680/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

CRO 3.2-1-3 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 681/2561 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

CRO 3.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

CRO 3.2-3-1 บันทึกเลขที่ 001.15.63/008 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563  
บันทึกเลขที่ 001.15.63/009 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563  
บันทึกเลขที่ 001.63/001 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 

CRO 3.2-4-1 รายงานการประชุมคณะทำงานประสานงานและติดตามประเมินผล 
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการประชุม คร้ังที่ 2/2563  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

CRO 3.2-4-2 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/258 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
บันทึกเลขที่ 001.นย.63/270 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

CRO 3.2-4-3 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/262 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
CRO 3.2-4-4 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 
CRO 3.2-4-5 แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  
CRO 3.2-4-6 คำสั ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท ี ่  692/2563 แต่งต ั ้งคณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉินราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ 
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 

CRO 3.2-5-1 บันทึกเลขที่ 001.นย.63/214 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 
CRO 3.2-5-2 บันทึกเลขที่ 001.63/003 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563  

บันทึกเลขที่ 001.63/114 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ(5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ กำหนดให้สถาบันการ
อุดมศึกษามีหลักฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบุคลากร เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อ 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามคำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 803/2563 มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย (CRO 3.3-1-1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ของ
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ในประเด็นการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง
ปฏิบัติงานที่บ้านแต่สามารถปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ปกต ิ
 3. ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (CRO 3.3-1-2 แผนการจัดการความรู ้ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ) 
  ข้อ 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพั นาความรู้และทักษะ อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนด ใน
ข้อ 1 
 กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ต้องดำเนินการจัดการประชุมออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่บ่อยครั้ง ได้แก่หน่วยงานดังนี้ 
 1. สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดประชุมผู้บริหารทุกวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 อยู่ในขั้นวิกฤติ เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของโลกและ
ประเทศไทย เพื่อวางมาตรการต่างๆในการป้องกัน และรับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้  
 2. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์จัดประชุมออนไลน์แทนการประชุมตามปกติ 
 3. ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้จัดประชุมออนไลน์แทนการประชุมตามปกติ 
 4. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทางออนไลน์ 3 คร้ัง 
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  ข้อ 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit knowledge)  
เพ ่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
 ในเบื้องต้น ฝ่ายพัมนาทรัพยากรบุคคลได้จัดทำการจัดการความรู้ในการประชุมออนไลน์ โดยนำความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์จาก workplace ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ใน intranet มาใช้ใน
การพัฒนาต่อยอดจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมออนไลน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และเผยแพร่
ใน workplace e-mail ของคณะกรรมการ มีผู้เข้ามาแจ้งปัญหาอุปสรรคในการประชุมออนไลน์ในเร่ือง สัญญาณไม่เสถียร 
ขาดหายในบางช่วง ทำให้จับใจความไม่ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมขาดการมีส่วนร่วมไม่เปิดกล้อง มีการรบกวน
อากาศสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ขององค์ประชุมไม่รองรับการประชุมออนไลน์ กรณีเปลี่ยนหน่วยงานนำเสนอไม่สามารถ
นำเสนอ power point ได้เป็นต้น จากการประมวลปัญหาดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดกติกาการประชมุ
ออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น และนำเผยแพร่ใน workplace ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice – CoP) เรื่อง การจัดการประชุมออนไลน์เพื่อกำหนดหัวข้อความรู้ของ CoP (CRO 3.3-3-1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ) ตามนโยบาย จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติตาม Knowledge domain ที่กำหนด จัดทำแผนปฏิบัติ
การ การดำเนินการ CoP การจัดประชุมออนไลน์ พิจารณากำหนดหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน ประกอบด้วยผู้อำนวยความ
สะดวก ผู้ประมวลความรู้ (Community historian) และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ในเร่ืองการแลกเปลี่ยน (Member) 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบันทึกสินทรัพย์ความรู้ เพื่อจัดทำ
แนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน Knowledge asset ซึ่งเป็นผลผลิตของ CoP กำหนดแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติการ 
การดำเนินการของ “ชุมชนนักปฏิบัติ - CoP เร่ืองการจัดประชุมออนไลน์” 
 
  ข้อ 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ ่นๆที่
เป็นแนวปฏิบัติที ่ด ีมาพั นาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit 
knowledge) 
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำการจัดการความรู้เรื่องการประชุมออนไลน์ (CRO 3.3-4-1 การ
จัดการความรู้เรื ่องการประชุมออนไลน์ ) โดยได้นำความรู้เกี ่ยวกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ที่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ใน workplace มาพัฒนาต่อยอดจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมออนไลน์เผยแพร่ใน 
workplace เมื่อมีผู้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคในการประชุมออนไลน์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประมวล
ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว แล้วนำไปหารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาหาความรู้จาก internet ที่มีผู้นำมา
เผยแพร่ความรู้เรื่องดังกล่าว แล้วจัดทำกติกาการประชุมออนไลน์ เผยแพร่ใน workplace เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 
 ข้อ 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหร อปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  ไม่มี 
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 ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 4 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน 4 ข้อ 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย                     บรรลุเป้าหมาย 

                    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5 ข้อ  5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
แนวทางปฏิบัติในการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.3-1-1 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 
CRO 3.3-1-2 แผนการจัดการความรู้ของสำนกังานราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ประจำปี

งบประมาณ 2563 
CRO 3.3-3-1 คำสั่งแต่งตัง้คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 
CRO 3.3-4-1 การจัดการความรู้เรื่องการประชุมออนไลน์ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
หน่วยงานรับประเมิน  สำนักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์/สำนักงานอธิการบดี วิทยาลยัวิทยาศาสตร์  
   การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ ์
ความสอดคล้อง   IQA 5.1-6 ระดับสถาบัน 
คิดรอบปี   ปีการศึกษา 
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม
ทั้งในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
การสอนที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียน รู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการพั นาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์มีแผนพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (CRO 3.4-1-
1แผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักภาพสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563) ดังนี้  

1. ทุนการศึกษาต่อ 
  1.1 มีทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 9 ทุน ทุนละ 1 ,500,000 บาท / ปี จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560-2564  
  1.2 มีทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอก ระดับหลังปริญญาเอก และหลักสูตร
เฉพาะทางเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 60 พรรษา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ดังนี้ 
   - ทุนพัฒนาอาจารย์ แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ปีละจำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,500,000 บาท / ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละ 5 ปี จำนวน 5 รุ่น 
   - ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ / ฉุกเฉินทางการแพทย์ศึกษาต่อระดับปริยญาเอก ปีละ
จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500,000 บาทต่อไป ระยะเวลาศึกษาทุนละ 5 ปี จำนวน 5 รุ่น 
   - ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาล ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีละ 10 ทุน ทุนละ 
2,500,000 บาท / ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละ 5 ปี จำนวน 5 รุ่น 
   - ทุนพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลีนิค ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีละ 4 ทุน ทุนละ 
2,500,000 บาท / ปีระยะเวลาศึกษาทุนละ 5 ปี จำนวน 5 รุ่น 
   - ทุนพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลีนิคสำหรับสัตวแพทย์เพื่อไปศึกษาต่อเฉพาะทาง จำนวน 
ปีละ 2 ทุน ทุนละ 4,500,000 บาท / ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละ 3 ปี จำนวน 5 รุ่น 
   - ทุนส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังปริญญาเอก เพื่อไปทำงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ปีละ 12 ทุน ทุนละ 1,000,000 บาท / ปี ระยะเวลาทำงานวิจัยทุนละ 2 ปี จำนวน 5 รุ่น 
 1.3 ทุนการศึกษาโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับพยาบาล อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปีละ 2 ทุน ทุนละ 1,500,000 บาท/ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละ 7 ปี จำนวน 
5 รุ่น 
  1.4 ทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ปริยญาเอก ทำวิจัยหลังปริญญาเอก ทุนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทั้งประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้ 
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  - ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 68,000,000 บาท 
  - ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 35,000,000 บาท 

  ศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พัฒนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนทักษะทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16,200,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 65,000,000 บาท ในส่วน
ของคณะแพทย์ศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรงบประมาณแยกให้แต่ละคณะบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรเอง ส่วนคณะสัตวแพทย์ และ
สำนักวิชาศึกษาคลีนิคชั้นสูงได้รับจัดตั้งใหม่ ใช้งบประมาณในส่วนรวม การพัฒนาอาจารย์มีทั้งคณะพัฒนาเอง และส่งไป
พัฒนาภายนอก สำหรับการอบรม / พัฒนาภายนอก /ศึกษาดูงาน / การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ มีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาตามความเหมาะสม และประโยชน์ที่หน่วยงาน องค์กรจะ
ได้รับมาประกอบการพิจารณาด้วย ในส่วนของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแผนการจัดฝึกอบรมเอง มีหลักสูตรดงันี้  
(CRO 3.4-1-2 แผนการจัดการฝึกอบรม) 

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เดอืนละ 2 คร้ัง จำนวน 24 รุ่น 
- การศึกษาดูงานโรงเรียน และโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 2 รุ่น 
- การศึกษาดูงานโรงพบาบาลตรัง จำนวน 1 รุ่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดการความรู้จำนวน 1 รุ่น 
- การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม จำนวน 3 รุ่น 
- การบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 รุ่น 
- การอบรมพัฒนาผู้ปฏบิัติงานจำนวน 1 รุ่น 

• ระดับบังคบับัญชา Leadership module 1 จำนวน 1 รุ่น 
• ระดับบังคบับัญชา Leadership module 2 จำนวน 3 รุ่น 

 
2. ตำแหน่งทางวิชาการ 

  ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ได้กำหนดตำแหน่งทางวชิาการตามพระราชบัญญตัิราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้กำหนดแนวทางปฏบิัติความก้าวหน้าของสายงานตามข้อบงัคับราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
ว่าด้วยหลัเกณฑ์ และวิธีการแตง่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผูช้่วยศาสตร์ตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2563) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ได้รับ
การแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 17 รายดังนี้ 

- ตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย 
- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย 

 
 ข้อ 2. มีการบริหารและการพั นาคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาคณาจารย์
โดยแบ่งออกเป็นงบประมาณสำหรับการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และงบประมาณสำหรับการฝึกอบรม สัมนา ดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ข้อมูลผู้ฝึกอบรมดังเอกสารแนบ (CRO 3.4-2-1 
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ข้อมูลการฝึกอบรม) และข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อแบ่งออกเป็นคณะดังต่อไปนี้  (CRO 3.4-2-2 ข้อมูลผู้
ได้รับทุนการศึกษา) 

1. โครงการทุนฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษาประจำปี 2560 - 2563 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 63) 
  1.1 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ระหว่างศึกษาต่อจำนวน 9 ราย (บุคคลภายนอกที่ยัง
ไม่ได้บรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณจำนวน 2 ราย) อยู่ระหว่างหาสถานศึกษาจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 
12 ราย  ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13,810,872.69 บาท 
  1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างศึกษาต่อจำนวน 9 ราย อยู่ระหว่างหาสถานศึกษาจำนวน 6 ราย 
รวมทั้งสิ้น 15 ราย ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15,466,921.12 บาท 
  1.3 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ระหว่างศึกษาต่อจำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างหาสถานศึกษา
จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ,432,316.58 
บาท 
  1.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ อยู่ระหว่างศึกษาต่อจำนวน 3 ราย(บุคคลภายนอก
ที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณจำนวน 1 ราย)   รวมทั้งสิ้น 4 ราย ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,355,822.85 บาท 

2. โครงการทุนฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษาประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 63) 
  2.1 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ระหว่างศึกษาต่อจำนวน 3 ราย (บุคคลภายนอกที่ยัง
ไม่ได้บรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณจำนวน 1 ราย) อยู่ระหว่างหาสถานศึกษาจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่าง
รอเดินทางจำนวน 3 ราย รวมทั ้งสิ ้น 8 ราย ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบ ประมาณ 2563 จำนวน 
1,970,582.84 บาท 
  2.2 คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อ อยู่ระหว่างรอเดินทาง 1 ราย อยู่ระหว่างหา
สถานที่ศึกษาจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย 
  2.3 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อ อยู่ระหว่างรอเดินทาง 2 ราย 
รวมทั้งสิ้น 2 ราย 
  2.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ยังไม่มีผู ้ได้รับทุนการศึกษาต่อ อยู่ระหว่างรอ
เดินทาง 2 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย 

3. ทุนการศึกษาต่อและฝึกอบรม งบประมาณทุนรายได้ ประจำปี 2563 (สิงหาคม 62 - มิถุนายน 63) 
  3.1 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู ้ได้ร ับการศึกษาต่อจำนวน 8 ราย ยอดเบิกค่า
ทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,967,577.2 บาท 
  3.2 คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อจำนวน 6 ราย ยอดเบิกค่าทุนการศึกษาต่อ ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 3,509,586.19 บาท 
  3.3 คณะเทคโนโลยีว ิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู ้ได้ร ับทุนการศึกษาต่อจำนวน 4 ราย ยอดเบิกค่า
ทุนการศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 390,000บาท 
  3.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ยังไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา 
และได้มีการดำเนินการจัดโครงการตามแผนดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการ Courageous Leadership เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นํา และสามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํา Workshop โดยแบ่งออกเป็น 2 module 
ซึ ่ง module ที่ 1 ดำเนินการเมื ่อวันที ่ 2-3 ธันวาคม 2563 และ module ที่ 2 แบ่งอกอเป็น 3 รุ ่น ซึ ่งรุ ่นที่ 1 
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ดำเนินการในวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 จะดำเนินการในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 3 จะดำเนินการ
ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563  
  2. โครงการเขียนหนังสือราชการ ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น 3 รุ่น โดยรุ่นที่  1 เมื่อวันที่ 23-24 
ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563  
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น 1 รุ่น ดำเนินการเมื่อ
วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 
  4. โครงการการศึกษาดูงานโรงเรียน และโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 2 รุ่น  โดยในรุ่นที่ 1 ดำเนิน
โครงการเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 

 
 ข้อ 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลการดำเนินงาน  
 1. มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานทุกราย และมีการติดตาม
ผลกรณีมีปัญหาจะส่งรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทาง กรณีมีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะเชิญชวนให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ 
 2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีแผนพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง และ
รักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพอยู่กับองค์กร มีการปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากอัตราเงินเดือนที่
สามารถดึงดูดบุคลากรสายขาดแคลนในตลาดแรงงาน (CRO 3.4.3-1 แผนการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ศักยภาพอยู่กับองค์กร )  
 3. มีการพัฒนาระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรและ
ครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น  
 4. มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
 5. สวัสดิการอ่ืนๆ สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน สวัสดิการห้องออกกำลังกายสำหรับบุคลากร สวัสดิการวันลา  
 6. โครงการส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งอยู่ ในระหว่างดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำดีเพื่อสร้างองค์กร
คุณธรรมต่อไป  
 
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพั นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับประชุมวิชาการ
และฝึกอบรม (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (CRO 3.4-4-1 
ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับประชุมวิชาการและฝึกอบรม 
(ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (CRO 3.4-4-2 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่อง เกณฑ์การ



54 
 

 

พิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมดูงานต้องจัดทำรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ว่าได้รับ
ผลประโยชน์ในเรื ่องใด สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มพูนทักษะใช้พัฒนาในงานของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรอง  
 2. นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงาน ขณะนี้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างติดตามให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ รายงานผลการนำความรู้จากการศึกษาต่อ 
อบรม ศึกษาดูงาน นำมาประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดกับงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประเด็นใดบ้าง โดยส่งรายงานมายัง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมรายงานต่อผู้บริหารต่อไป (CRO 3.4-4-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ของผู้รับทุนการศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาวิชาการ) 
 3. ผลการดำเนินการในเบื้องต้นขอสรุปรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 
  อาจารย์ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานสายสนับสนุน ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจที ่ปรับให้ทันต่อเหตุการณ์โลก เช่น ปรับปรุงคู ่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดประกันคุณภาพการศึกษาถือปฏิบัติในปัจจุบัน และจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องการจัดการประชุม
ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จได้แนวทางปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2563  
 
 ข้อ 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และดูแลควบคุมให้คณาจารย์ถ อปฏิบัติ 
 
ผลการดำเนินงาน 

ราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรรณ
จริยธรรม และคุณธรรม มีการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมโปร่งใส (ITA) จัดกิจกรรม
สนับสนุนคุณธรรมหลัก และอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (CRO 3.4-5-1 อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม) 
จากผลการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กร ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และ
โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรได้นำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น
องค์กรคุณธรรมต่อไป (CRO 3.4-5-2 การศึกษาดูงานอำเภอบางมูลนาก) ในเบื้องต้นได้ดำเนินการดังนี้ 

 1. ออกประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื ่องจรรยาบรรณอาจารย์ เพื ่อเป็นการกำหนดลักษณะ
มาตรฐานของการเป็นอาจารย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRO 3.4-5-3 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื ่อง
จรรยาบรรณอาจารย์) ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และมีการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการรักษาจรรยาบรรณ รักษาคุณธรรมในการปฏิบัติงาน     

           2. ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องขออนุมัติออกข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
(CRO 3.4-5-4 (ร่าง) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

 3. มีการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ให้กับบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยออกเป็นสื่อความรู้เผยแพร่บน workplace เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 
ตอน มีทั้งหมด 20 ตอน ขณะนี้เผยแพร่ได้ 11 ตอน (เพียง 24 ก.ค. 63 (CRO 3.4-5-5 สื่อความรู้ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ) นอกจากนี้ยังมีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (CRO 3.4-5-6 คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม) 
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 ข้อ 6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพั นาคณาจารย์ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินผลสำเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะดำเนินการ
ตามปีงบประมาณ ปีละ 1 คร้ัง ในเดือนกันยายน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
บุคล ประจำปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมรายเดือน 
 
 ข้อ 7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหร อปรับปรุงการบริหารและการพั นาคณาจารย์ 
 
ผลการดำเนินงาน 

ไม่มี 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน 5 ข้อ 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 7 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักภาพสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
CRO 3.4-1-2 แผนการจัดการฝึกอบรม 
CRO 3.4-2-1 ข้อมูลการฝึกอบรม 
CRO 3.4-2-2 ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา 
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เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.4-3-1 แผนการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่

ศักยภาพอยู่กับองค์กร 
CRO 3.4-4-1 ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนสำหรับประชุมวิชาการและฝึกอบรม (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) 
CRO 3.4-4-2 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื ่อง เกณฑ์การ

พิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

CRO 3.4-4-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงงานของผู้รับทุนการศึกษาต่อ เข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาวิชาการ 

CRO 3.4-5-1 อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 
CRO 3.4-5-2 การศึกษาดูงานอำเภอบางมูลนาก 
CRO 3.4-5-3 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เร่ืองจรรยาบรรณอาจารย์ 
CRO 3.4-5-4 (ร ่าง) ข ้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว ่าด ้วยประมวลจริยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRO 3.4-5-5 สื ่อความรู ้ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ

ป้องกันการทุจริต 
CRO 3.4-5-6 คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์

ส่วนรวม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
หน่วยงานรับประเมิน  สำนักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์/สำนักงานอธิการบดี วิทยาลยัวิทยาศาสตร์  
   การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ ์
ความสอดคล้อง   IQA 5.1-6 ระดับสถาบัน 
คิดรอบปี   ปีการศึกษา  
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากจะมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม
แล้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความสาคัญและจำเป็นต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มีความสำคัญและ
จำเป็นต่อการสนับสนุนสถาบันให้สามารถดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ที่สถาบันจะต้องปฏิบัติ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการพั นาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการดำเนินงาน  

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในด้านต่างๆ โดยมีแผนพัฒนาดังต่อไปนี้ (CRO 3.5-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

 1. แผนงานประจำปี 2563 ในการพัฒนาหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของระดับบงัคับ
บัญชา และหลักสูตรอ่ืนๆที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 2. การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโดยจัดส่งไปอบรมที่สถาบันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายนอก 

 3. ทุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาที่
เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

 
 ข้อ 2. มีการบริหารและการพั นาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการให้
มีความรู้ และทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรระดับบังคับบัญชา ด้วยการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีทั้งการ
ฝึกอบรมภายใน และการฝึกอบรมภายนอก ข้อมูลการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนิน
โครงการดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการ Courageous Leadership เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นํา และสามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํา Workshop โดยแบ่งออกเป็น 2 module 
ซึ ่ง module ที่ 1 ดำเนินการเมื ่อวันที ่ 2-3 ธันวาคม 2563 และ module ที่ 2 แบ่งอกอเป็น 3 รุ ่น ซึ ่งรุ ่นที่ 1 
ดำเนินการในวันที่ 3-4 มนีาคม 2563 รุ่นที่ 2 จะดำเนินการในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 3 จะดำเนินการ
ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563  
  2. โครงการเขียนหนังสือราชการ ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 -24 
ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563  
  3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดการความรู้ ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น 1 รุ่น ดำเนินการเมื่อ
วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 
  4. โครงการการศึกษาดูงานโรงเรียน และโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 2 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 ดำเนิน
โครงการเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 
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 ข้อ 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

 1. มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานทุกราย และมีการติดตาม
ผลกรณีมีปัญหาจะส่งรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทาง กรณีมีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะเชิญชวนให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ 

 2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีแผนพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง และ
รักษาให้บุคลากรมีศักยภาพอยู่กับองค์กร มีการปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากอัตราเงินเดือนที่
สามารถดึงดูดบุคลากรสายขาดแคลนในตลาดแรงงาน  

 3. มีการพัฒนาระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรและ
ครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น  

 4. มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

 5. สวัสดิการอ่ืนๆ สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน สวัสดิการห้องออกกำลังกายสำหรับบุคลากร สวัสดิการวันลา  

 6. โครงการส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำดีเพื่อสร้างองค์กร
คุณธรรมต่อไป  

 7. และเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ปกติการระบาดของโรคโควิด 19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะของ
หน่วยงานที่มีโรงพยาบาลอยู่ภายในกำกับ ได้เปิดศูนย์รับผู้ป่วยโควิด 19 และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าความเสี่ย งของ
แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดูแล หรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเข้าใกล้
ผู้ป่วยโควิด 19 หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าถวายงานแก่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงโดยใช้งบประมาณสวัสดิการของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

 
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพั นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับประชุมวิชาการ
และฝึกอบรม (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (CRO 3.5-4-1 
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับประชุมวิชาการและฝึกอบรม (ระยะ
สั้นไม่เกิน 1 เดือน) และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
สำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงวันที่  31 
กรกฎาคม 2560 (CRO 3.5-4-2 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้
ทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมดูงานต้องจัดทำรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ว่าได้รับผลประโยชน์ในเร่ือง
ใด สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มพูนทักษะใช้พัฒนาในงานของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง  
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 2. นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงาน ขณะนี้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างติดตามให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ รายงานผลการนำความรู้จากการศึกษาต่อ 
อบรม ศึกษาดูงาน นำมาประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดกับงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประเด็นใดบ้าง โดยส่งรายงานมายัง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมรายงานต่อผู้บริหารต่อไป (CRO 3.5-4-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ของผู้รับทุนการศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาวิชาการ) 
 3. ผลการดำเนินการในเบื้องต้นขอสรุปรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้  
  อาจารย์ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานสายสนับสนุน ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจที ่ปรับให้ทันต่อเหตุการณ์โลก เช่น ปรับปรุงคู ่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดประกันคุณภาพการศึกษาถือปฏิบัติในปัจจุบัน และจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องการจัดการประชุม
ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการแลเวเสร็จได้แนวทางปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2563  

 
 ข้อ 5. มีการให้ความรู ้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และดูแลควบคุมให้บุคลากร สาย
สนับสนุนวิชาการถ อปฏิบัติ 
 
ผลการดำเนินงาน 

 ราชวิทยาลัยได้ส ่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้ความสำคัญต่อ
จรรยาบรรรณจริยธรรม และคุณธรรม มีการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมโปร่งใส (ITA) 
จัดกิจกรรมสนับสนุนคุณธรรมหลัก และอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (CRO 3.5-5-1 อัตลักณ์เชิง
คุณธรรม) จากผลการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กร ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
และโรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรได้นำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น
องค์กรคุณธรรมต่อไป (CRO 3.5-5-2 การศึกษาดูงานอำเภอบางมูลนาก) ในเบื้องต้นได้ดำเนินการดังนี้ 

 1. ออกประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื ่องจรรยาบรรณอาจารย์ เพื ่อเป็นการกำหนดลักษณะ
มาตรฐานของการเป็นอาจารย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRO 3.5-5-3 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื ่อง 
จรรยาบรรณอาจารย์) ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และมีการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการรักษาจรรยาบรรณ รักษาคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

 2. ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องขออนุมัติออกข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
(CRO 3.5-5-4 (ร่าง) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

 3. มีการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ให้กับบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยออกเป็นสื่อความรู้เผยแพร่บน work place เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1 ตอน มีทั้งหมด 20 ตอน ขณะนี้เผยแพร่ได้ 11 ตอน (เพียง 24 ก.ค. 63) (CRO 3.5-5-5 สื่อความรู้ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ) นอกจากนี้ยังมีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (CRO 3.5-5-6 คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม ) 
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 ข้อ 6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพั นาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินผลสำเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะดำเนินการ
ตามปีงบประมาณ ปีละ 1 คร้ัง ในเดือนกันยายน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
บุคล ประจำปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคณาจารย์ตามแผนของแต่ละคณะที่มีการกำหนดไว้  
 
 ข้อ 7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหร อปรับปรุงการบริหารและการพั นาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ผลการประเมินตนเอง 
ไม่มี 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน 5 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน 5 ข้อ 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 7 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.5-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

CRO 3.5-4-1 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
สำหรับประชุมวิชาการและฝึกอบรม (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) 

CRO 3.5-4-2 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื ่อง เกณฑ์การ
พิจารณาให้ทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง / ต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.5-4-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงงานของผู้รับทุนการศึกษาต่อ เข้ารับการ

ฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
CRO 3.5-5-1 อัตลักณ์เชิงคุณธรรม 
CRO 3.5-5-2 การศึกษาดูงานอำเภอบางมูลนาก 
CRO 3.5-5-3 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง จรรยาบรรณอาจารย์ 
CRO 3.5-5-4 (ร ่าง) ข ้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว ่าด ้วยประมวลจริยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRO 3.5-5-5 สื ่อความรู ้ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ

ป้องกันการทุจริต 
CRO 3.5-5-6 คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์

ส่วนรวม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน 
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อ ๑. มีระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 
ผลการดำเนินงาน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ จัดทำและบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทำระบบบริหารจัดการทางสารสนเทศ บริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการผู้ป่วย   

ในส่วนของระบบบริหารจัดการทางสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกแบบ
ระบบให้มีความเชื่อมโยงกันในสี่ด้าน ได้แก่ งานบริหารสำนักงาน งานการศึกษา งานการวิจัย และงานบริการผู้ป่วย 
ทั้งหมดทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน (CRO 3.6-
1-1 กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ) 
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 ข้อ ๒. มีระบบสารสนเทศเพ ่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของราชวิทยาลัยโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงินและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 
ผลการดำเนินงาน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความเชื่อมโยงของทุกระบบงานเข้าด้วยกัน 
ออกแบบให้เป็นมาตรฐานเปิด สามารถเปลี่ยนระบบงานในอนาคตได้โดยสะดวก โดยวางโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ให้มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ 

รากฐานของงานบริหารจัดการ ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับ
กระบวนการทำงานภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชื ่อมโยงไปยังระบบบริหารทรัพยากรรวมด้วย  web services  
จากนั้นจะแบ่งระบบออกเป็นสามส่วนตามภารกิจ ได้แก่ ระบบงานการศึกษา ระบบงานวิจัย และระบบงานบริการทาง
การแพทย์ 

ระบบงานการศึกษา มีระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา
ให้กับระบบบริหารจัดการแต่ละคณะ ระบบบริหารจัดการแต่ละคณะทำงานโดยอิสระสามารถเพิ่มลดฟังก์ชั่นการทำงาน
แยกกันได้โดยไม่ขึ ้นต่อกัน  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาส่วนกลางสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆในแต่ละคณะได้
ตลอดเวลา  นักศึกษามีโปรแกรม e-Portfolio เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลทางการศึกษา นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับนักศึกษาและอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน 

ระบบงานวิจัย ได้มีการพัฒนา Data Lake System เพื่อเก็บข้อมูลทั้งแบบโครงสร้าง ข้อมูลภาพ หรือข้อมูลไฟล์
ประเภทต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยนำไปใช้งาน ระบบนี้ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนสูง มี
พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า 700TB หน่วยความจำหลัก 8TB ปัจจุบันถูกใช้งานประมวลผลงานด้านรหัสพันธุกรรมและงาน
ปัญญาประดิษฐ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRO 3.6-2-1 เอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถสูง) 

ระบบงานด้านบริการทางการแพทย์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบงานบริการทาง
แพทย์เพื่อขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลจากขนาด 100 เตียง เป็น 400 เตียง พร้อมขยายศูนย์ความเป็นเลิศ
มทงการแพทย์ในด้านต่าง ๆ มีกำหนดการเร่ิมใช้งานปี 2564  
 ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการเชิงระบบ โดยมีการบูรณา
การ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ให้มีการใช้ฐานข้อมูลรวม เช่น การเงิน การบัญชี และการบริหาร
บุคคล ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่าง real time ช่วยในการบันทึกธุรกรรมประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี เช่น ฝ่ายวางแผนจัดซื้อสามารถเห็นข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้า และนำ
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการเก็บเงินภายหลังจากการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ข้อมูลในระบบจะ
เชื่อมต่อกันหมด ทำให้การทำงานของทั้งองค์กรเกิดการบูรณาการณ์ (Integration) ขึ้น ซึ่งหมายถึงความมีประสิทธิภาพของ
การทำงานขององค์กร และผู้บริหารในองค์กรสามารถรู้ความเป็นไปได้ในองค์กรแบบทันที (Real time) ตลอดเวลา ทำให้
สามารถทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ (CRO 3.6-2-2 แผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
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ข้อ ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (E-office) รวมทั้งกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ โดยมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในปี
การศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 4.55 จุดเด่นของการให้บริการ คือ การบริการที่รวดเร็ว และที่ควรปรับรุงพัฒนา คือ การ
แก้ไขระบบปฏิบัติการ สัญญาณ WIFI ยังไม่เสถียรในบางพื้นที่ และความเร็วของอินเทอร์เน็ต 

 ข้อ ๔. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ตลอดปีงบประมาณ 2562 ไม่มีเหตุ unexpected downtime ของระบบ
บริการหลัก การปรับแก้ไขระบบโครงสร้างพื้นฐานถูกกำหนดและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน ยกเว้นงาน patch ระบบ
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยมีการทำภายใน 24 ชั ่วโมง 2 ครั้ง  ตรวจจับไวรัสและป้องกันการแพร่ได้ ตรวจจับการใช้
อินเตอร์เน็ตผิดวัตถุประสงค์และป้องกันได้. สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การป้องกันสัญญาณรบกวนเครือข่าย  WIFI จากระบบ
ภายนอก เพื่อเพิ่มความเร็วและความเสถียรให้กับผู้ใช้งาน 

ด้านการพัฒนาระบบงาน ติดตั้งระบบงานตามความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้ สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ระยะเวลา
การดำเนินการ การปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปรับให้โปรแกรมเป็นไปตามกระบวนการของผู้ใช้งาน ต้อง
ผ่าน Change Control Board และนำเข้า Software Development Process ในทุกข้ันตอน 

ด้านการสื่อสารและบริการ สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือพื้นที่การให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา  
ปี 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานการศึกษา เพื่อเป็นสถานที่  
นัดหมายการให้บริการ และนัดหมายฝึกอบรม 

 ข้อ ๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเคร อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 
 
ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีทั้งหมดสามศูนย์ ทำงานพร้อมกัน ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็ง
วิทยา อาคารจัสมิน และศูนย์ข้อมูลอาคารการไฟฟ้าราษบูรณะ  เชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายใยแก้วความเร็ว  10Gbps 
(อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาและศูนย์ข้อมูลอาคารการไฟฟ้าราษบูรณะ อยู่ในระหว่างการ  upgrade อุปกรณ์ให้
รองรับ)  ระบบงานทั้งหมดสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีมีอุปกรณ์แม่ข่ายเกิดความเสียหาย  ปี 2564 จะทำการ
เพิ่มศูนย์ข้อมูลอีกหนึ่งแห่งที่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 
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นอกจากนี้ในปี 2563 ได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อการบริการและการวิจัยกับ โรงพยาบาล
บ้านหลวง โรงพยาบาลจังหวัดน่าน โรงพยาบาลพนมไพรและโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 

เกณฑ์การประเมิน 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง ๕ คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป ๕ ข้อ ๕ คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
- พัฒนาการทำงานแบบผสมระหว่างระบบคลาวด์และแบบพัฒนา server แล้วเสร็จ 
- พัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และข้อมูลแล้วเสร็จ 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชื่อมต่อกับ 4 ผู้ให้บริการ ทำงานทดแทนกันได้ในกรณีมีความ
เสียหาย ความเร็วรวมประมาณ 1 Gbps 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- ปี 2564 มีแผนติดตั้งระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลรุ่นใหม่ พร้อมเชื่อมโยงกับระบบงานการศึกษาและงานวิจัย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.6-1-1 กรอบนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ 
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เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO 3.6-2-1 เอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถสูง 
CRO 3.6-2-2 แผนการดำเนนิโครงการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษา
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต 
ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิ
งานประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิ เคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ
จำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุ่ม
สาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบัน หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานต้องมีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือทุกคณะวชิา
ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วย 
  - ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร 
  - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  - วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส  
ในการแข่งขัน 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้เป็น

รายเดือน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบทาง Intranet และ Workplace   รวมถึงได้มีการจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์รายงานทางการเงินโดยกำหนดการรายงานผลเป็นรายไตรมาส เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสภา
ราชวิทยาลัย ตามลำดับ โดยมีการวิเคราะห์งบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้นำข้อมูลดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้งได้มีการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดของราชวิทยาลัยฯ 

ข้อมูลในส่วนของวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน สามารถ
สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
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1. ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร 
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่  เป็น

งบดำเนินการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ่ายจริงในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา 1 คน ในเวลา 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561  และ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ) 
  หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง จำนวน นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตที ่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ นักศึกษา 1 คน ใน 1 ปี การศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนเรียน 36 หน่วยกิต สำหรับปริญญาตรี และ 24 หน่วยกิต สำหรับระดับ บัณฑิตศึกษา ซึ่งในรายงานนี้  

รายได้ คือ รายได้ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของ มหาวิทยาลัย
ฯ และรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

รายได้ต่อหน่วย คือ รายได้ของแต่ละหลักสูตร หารด้วย FTES  
ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ตามผังบัญชีที่กำหนดโดย  ฝ่าย

บริหารการเงินการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ต้นทุนต่อหน่วย คือ ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร หารด้วย FTES 
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายที่สาขาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุหน่วยงานได้ เช่น  เงินเดือน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วยต้นทุนใด เช่น  ค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในด้านสายสนับสนุน  
ค่าเส ่อมราคา หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพส่วนที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการ

ผลิต การดำเนินงาน  
ค่าใช้จ่ายปันส่วน คือ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปันส่วน  ให้กับทุกหน่วยเบิกจ่ายในราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ควบคุมหรือบริหารจัดการได้ และ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ได้รับปันส่วน
จากการได้รับบริหารการสอนจากคณะอ่ืน  

อัตราส่วนประสิทธิภาพ คือ อัตราส่วนที่วัดความคุ้มค่าของการใช้เงินเพื่อการบริหารจัดการ โดย  คำนวณจาก 
รายได้ต่อหน่วย หารด้วย ต้นทุนต่อหน่วย 

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร มีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 
    ๑) เร่ิมต้นด้วยการจัดเก็บ/วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณทั้งแหล่งเงินที่ได้รับจาก

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งได้แก่ 
                       (๑) งบบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง/เงินเดือนผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยสายวิชาการมีการปันส่วนค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) กระจายไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ (สอน/วิจัย/
บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจการนักศึกษา) ส่วนสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำหลัก สูตรเป็นค่าใช้จ่าย
ทางตรง (ไม่มีการปันส่วน) ในขณะที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานให้บริการในส่วนกลาง/สำนักงานคณบดี จะมีการปันส่วน
เป็นค่าใช้จ่ายไปยังหลักสูตรต่าง ๆตามจำนวนนักศึกษาหัวจริง/ปริมาณการจัดการเรียนการสอน (FTES) 
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                      (๒) งบดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ค่าอบรม ๒) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 
๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและสัมมนา ๔) ค่าใช้สอยอื่น ๕) ค่าวัสดุอื่น และ ๖) ค่าสาธารณูปโภค 
                     (๓) งบลงทุน คำนวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรง (ราคาทุนของทรัพย์สิน/อายุการใช้ประโยชน์) 
                2) คำนวณหาต้นทุนตามหลักสูตร 

- กระจายต้นทุนจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่หน่วยงานหลัก โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน หน่วยงาน
สนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก ในการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงานหลักต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วน
ที่กำหนดจากจำนวนนักศึกษา (FTES)  

- คำนวณหาต้นทุนของผลผลิตหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำแนกตามหลักสูตร คำนวณ ต้นทนุต่อ
หน่วย ประกอบด้วย ต้นทุนหน่วย (คน) และต้นทุนหน่วย (FTES) ของการผลิตบัณฑิต 

1. ต้นทุนต่อหน่วย (คน)   =      ต้นทุนรวม/จำนวนนักศึกษา 
 2. ต้นทุนต่อหน่วย (FTES)    =       ต้นทุนรวม/จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา 

ต้นทุนรวม หมายถึง มูลค่าของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางตรงและ ค่าใชจ้า่ย
ทางอ้อม  

ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สาขาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุหน่วยงานได้  เช่น 
เงินเดือนอาจารย์ประจำสาขาวิชา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วยต้นทุนใด เช่น  
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในด้านสายสนับสนุน       
 1.1 ค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตแต่ละหลักสูตร การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ของแต่ละหลักสูตร เร่ิมต้น
จากการนำค่าใช้จ่าย ภารกิจ การเรียนการสอน มาจัดสรรค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของแต่ละหลักสูตร โดยค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เก่ียวข้องกับ หลักสูตรจะถูกจัดสรรให้กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องก่อน หลังจากนั้นจะถูกจัดสรรตามหน่วยงานที่สนับสนุนการ 
เรียนการสอน การจัดสรรค่าใช้จ่ายจะถูกจัดสรรตามเกณฑ์ที่เหมาะสม แล้วปันส่วน ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนตาม
เกณฑ์ปันส่วนเข้าสู่หลักสูตรอีกครั้ง เพื่อเป็นต้นทุนของแต่ละหลักสูตร  เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และ 2) 
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ตารางที่ 1        ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตในแต่ละหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  หน่วย : บาท  

หลักสูตร ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าอบรม 
ค่าพั นาการเรียนการ

สอน (ภายนอก) 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม และ

สัมมนา 
ค่าใช้สอยอ ่น ค่าวัสดุอ ่น 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าเส ่อมราคา 

การเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตร ี 33,029,433.64 3,528,416.17 3,113,505.20 15,754,450.00 301,393.76 2,679,114.82 1,793,759.51 198,290.32 5,660,503.86 
คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

9,408,853.37 19,828.15 0.00 8,100,000.00 180,744.00 408,938.70 540,415.60 102,815.98 56,110.95 

 - หลกัสูตรแพทยศาสตร 
บัณฑิต 

9,408,853.37 19,828.15 0.00 8,100,000.00 180,744.00 408,938.70 540,415.60 102,815.98 56,110.95 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 13,523,723.45 2,287,851.49 686,496.26 5,007,100.00 0.00 2,191,045.12 1,235,482.21 62,356.75 2,053,391.63 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

13,523,723.45 2,287,851.49 686,496.26 5,007,100.00 0.00 2,191,045.12 1,235,482.21 62,356.75 2,053,391.63 

คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10,096,856.82 1,220,736.53 2,427,008.94 2,647,350.00 120,649.76 79,131.00 17,861.70 33,117.60 3,551,001.29 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

10,096,856.82 1,220,736.53 2,427,008.94 2,647,350.00 120,649.76 79,131.00 17,861.70 33,117.60 3,551,001.29 

รวมทั้งสิ้น 33,029,433.64 3,528,416.17 3,113,505.20 15,754,450.00 301,393.76 2,679,114.82 1,793,759.51 198,290.32 5,660,503.86 
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ตารางที่ 2    ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตในแต่ละหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 หน่วย : บาท 

หลักสูตร ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าอบรม 
ค่าพั นาการเรียน

การสอน 
(ภายนอก) 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม และสมัมนา 

ค่าใช้สอยอ ่น ค่าวัสดุอ ่น 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าเส ่อมราคา 

การเรียนการสอนระดบั
ปริญญาโท 

4,246,600.11 1,351,650.39 404,008.00 0.00 2,301,983.68 7,032.29 2,018.20 4,180.50 175,727.05 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

4,246,600.11 1,351,650.39 404,008.00 0.00 2,301,983.68 7,032.29 2,018.20 4,180.50 175,727.05 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย ์

4,246,600.11 1,351,650.39 404,008.00 0.00 2,301,983.68 7,032.29 2,018.20 4,180.50 175,727.05 

การเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตร ี

84,644,706.45 11,096,934.35 12,468,857.36 32,880,660.00 1,965,944.03 9,405,502.05 4,522,099.38 395,880.50 11,908,828.77 

คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

25,694,957.36 706,553.44 1,802,751.25 19,224,040.00 389,884.28 2,171,712.62 796,662.39 213,952.80 389,400.59 

- หลักสูตรแพทยศาสตร 
บัณฑิต 

19,414,610.92 8,742.53 0.00 16,740,000.00 97,478.36 1,332,857.64 780,998.25 181,506.14 273,028.00 

 - หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สุขภาพ  

6,280,346.43 697,810.90 1,802,751.25 2,484,040.00 292,405.92 838,854.98 15,664.14 32,446.66 116,372.59 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 42,428,735.67 8,095,383.48 8,628,320.27 9,210,500.00 909,705.00 4,765,904.72 3,626,318.99 124,926.97 7,067,676.25 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

42,428,735.67 8,095,383.48 8,628,320.27 9,210,500.00 909,705.00 4,765,904.72 3,626,318.99 124,926.97 7,067,676.25 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

16,521,580.15 2,294,997.44 2,037,785.84 4,446,120.00 666,354.75 2,468,185.93 99,204.45 57,179.80 4,451,751.93 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค 

16,521,580.15 2,294,997.44 2,037,785.84 4,446,120.00 666,354.75 2,468,185.93 99,204.45 57,179.80 4,451,751.93 

รวมทั้งสิ้น 88,891,306.55 12,448,584.75 12,872,865.36 32,880,660.00 4,267,927.71 9,412,534.34 4,524,117.58 400,061.00 12,084,555.82 
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1.2 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
                     ๑)  ปีงบประมาณ 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 3 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 

 
                     2)  ปีงบประมาณ 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 5 หลักสูตร มีระดับปริญญา 1 หลักสูตร และ ระดับปริญญา  
 ตรี จำนวน 4 หลักสูตร 

ตารางท่ี 4 แสดงต้นทุนต่อหน่วยในการจัดการศึกษาหลักสูตร                                                       หน่วย : บาท 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

ต้นทุนรวม FTES ต้นทุนต่อหน่วย  ต้นทุนรวม FTES ต้นทุนต่อหน่วย  

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท - - - 4,246,600.11 3.00 1,415,533.37 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 4,246,600.11 3.00 1,415,533.37 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสัทภาพการแพทย ์ - - - 4,246,600.11 3.00 1,415,533.37 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 33,029,433.64 129.15 255,744.74 84,644,706.45 161.69 523,499.95 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9,408,853.37 36.67 256,581.77 25,694,957.36 62.29 412,505.34 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 9,408,853.37 36.67 256,581.77 19,414,610.92 35.84 541,702.31 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ  - - - 6,280,346.43 26.45 237,442.21 

คณะพยาบาลศาสตร์ 13,523,723.45 52.39 258,135.59 42,428,735.67 60.23 704,445.22 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 13,523,723.45 52.39 258,135.59 42,428,735.67 60.23 704,445.22 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,096,856.82 40.09 251,854.75 16,521,013.41 39.17 421,777.21 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค 10,096,856.82 40.09 251,854.75 16,521,013.41 39.17 421,777.21 

รวมต้นทุนผลผลิต 33,029,433.64   88,891,306.55   
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การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อ
หน่วยมากที่สุดคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 258,135.59 บาท รองลงมา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 256,581.77บาท และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 
ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 251,854.75 บาท ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 1  หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์  มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 1,415,533.37 บาท ตามลำดับ 

 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 4 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อ
หน่วยมากที่สุดคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 704,445.22 บาท รองลงมา หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 541,702.31 บาท และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รังสีเทคนิค ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 421,791.68 บาท และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สุขภาพ ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 237,442.21 บาท ตามลำดับ 
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2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ ่อพั นานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

 ปีงบประมาณ 2561  ปงีบประมาณ 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร การ จัดการเรียนการสอนคิดจากสัดส่วนจากงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร (รายละเอียดตามตารางที่ 5) 

 

  ตารางที่ 5  ตารางแสดงสัดสว่นค่าใช้จ่ายเพ ่อพั นาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน  

รายการ 
ต้นทุนรวม 
 ปี 2561 

คิดเป็น 
ต้นทุนรวม  
ปี 2562 

คิดเป็น 
เปลี่ยนแปลง 
 เพ่ิม/ (ลด) 

คิดเป็น 

จำนวนนักศึกษา (คน) 113   276   163 144.25% 

จำนวนหลักสตูร 3   5   2 66.67% 

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร  6,641,921.37 20.11% 25,321,450.11 28.49% 18,679,528.74  281.24% 

พัฒนาการเรียนการสอน 
(ภายนอก) 

15,754,450.00 47.70% 32,880,660.00 36.99% 17,126,210.00  108.71% 

การพัฒนาการเรียนการสอน  10,633,062.27 32.19% 16,494,531.93 18.56%   5,861,469.66  55.12% 

รวมท้ังสิ้น 33,029,433.64 100.00% 88,891,306.55 100.00% 55,861,872.91  169.13% 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
➢ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (ภายนอก) สูงสุด 

ร้อยละ 47.70 รองลงมาค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 32.19 และค่าใช้จ่ายการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรน้อยที่สุด ร้อยละ  20.11  

➢ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (ภายนอก) สูงสุด 
ร้อยละ 36.99 รองลงมาค่าใช้จ่ายการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรร้อยละ 28.49 และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการ
สอน ที่สุด ร้อยละ 18.56 

             เมื่อพิจารณาตัวเงินหรือจำนวนเงินที่ใช้จ่าย พบว่าในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มากถึงร้อยละ 169.13  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมือ่
เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ 281.24 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (ภายนอก) เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ 108.71 และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนน้อยที่สุด เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ 55.12  เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีการรับจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวน 
163 คน และเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จำนวน 2 หลักสูตร 

หมายเหตุ  
พั นาการเรียนการสอน (ภายนอก) หมายถึง ค่าใช้จ่ายประเภท ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 

รวมถึงค่ากิจกรรมศึกษา ที่จ่ายให้มหาวิทยาลัยภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้า
เกล้าธนบุรี 

การพั นาการเรียนการสอน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไมเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
สัมมนา ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าเสื่อมราคา ไม่รวมค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
(ภายนอก)  และ พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
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3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตร 
 ในการวัดประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้องใช้รายได้ต่อหน่วยเพื่อคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของ 

การบริหารต้นทุน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
      1. รายได้งบประมาณแผ่นดินคำนวณจากต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ รายได้งบประมาณแผ่นดินต่อหน่วย  
      2. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา นำข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 
2562    จากระบบออก ใบเสร็จรับเงินแยกตามหลักสูตรที่ได้รับจากนักศึกษา 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต เป็นการวัดประสิทธิภาพ เมื่อคำนวณ รายได้ต่อหน่วยและต้นทุนต่อหน่วยแล้ว ต้องนำ
รายได้ต่อหน่วยหารด้วยต้นทุนต่อหน่วยจะได้อัตราส่วนรายได้ ต่อต้นทุนผลิต (Benefit to Cost ratio : B/C) โดยเกณฑ์
ที่ใช้วัดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.00 แสดงว่า หลักสูตรนั้นมีการใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าน้อยกว่า 1.00 
แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพต้องหา สาเหตุและกำหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไป โดยได้ทำจัดข้อมูลสองชุด ได้แก่ 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลิต โดยรายได้ที่ใช้ในการคำนวณไม่รวมรายได้ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน และอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนผลิต โดยรายได้ที่ใช้ในการคำนวณรวมรายได้ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 
  อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษากับรายได้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับ รวม
รายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ และควบคุม ค่าใช้จ่ายของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รายละเอียดตามตารางที่ 6) 
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                  ตารางที่ 6 แสดงอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562                                                  หน่วย : บาท 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(FTES) 
B/C รายได้ต่อหน่วย 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(FTES) 

B/C 

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท          

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์ 

   
142,800.00 1,415,533.37 0.10 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี          

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 300,000.00 256,581.77 1.17 304,918.03 541,702.31 0.56 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สุขภาพ  

   
127,884.62 421,777.21 0.30 

คณะพยาบาลศาสตร์          

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 118,660.87 258,135.59 0.46 116,381.82 704,445.22 0.17 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ             
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค 78,350.00 251,854.75 0.31 76,857.89 421,777.21 0.18 

 
จากตารางขา้งตน้สรุปความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรปี 2561 และ 2562 โดยนำรายได้เงินแผน่ดินมารวมคำนวณ พบว่าเห็นไดว้่า

ความคุ้มค่าและประสทิธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร 
➢ ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับเกณฑ์อัตราส่วนรายได้ตอ่ต้นทุนผลผลติ (B/C Ratio 

มากกว่า 1.00) 
➢ ปีงบประมาณ 2562 ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร ของทั้ง 3 หลักสูตร ยังมีต้นทนุสงูกว่ารายได้ต่อหน่วย 
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  แนวทางแก้ปัญหา 
               1) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สะท้อนต้นทุนการศึกษาที่แท้จริง หร อ 
               2) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง หรือผลักภาระให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ตามหลักการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา “ผู้ได้ประโยชน์ ควรมีส่วนร่วมในการจ่าย” 
               3) ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะดา้นตัวอาจารยแ์ละการพัฒนาอาจารย์ ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ และวสัดุ/ครุภัณฑ์การศึกษา 
     4) ควรจัดบริการวิชาการโดยการหาเงินรายได้จากการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
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4. สรุปการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/จุดคุ้มทุนของการบริหารจัดการหลักสูตร 

 จากสูตร ณ จุดคุ้มทนุ : รายรับรวม = ต้นทุนรวม  

                        TR = TC  

  นักศึกษา ณ จุดคุ้มทนุ         Q =    TFC  
                                                                     (P-AVC) 

เมื่อ Q = ปริมาณนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน , TFC = ต้นทนุรวมคงที่ , P = รายรับรวม ประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษาต่อราย รวมงบประมาณแผน่ดนิจัดสรรเฉลี่ย รายหัว , AVC = ต้นทุนผนัแปรเฉลี่ย 

      ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/จุดคุ้มทนุของการบริหารจัดการหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 และหลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามตารางที่ 7 และ 8 ) 

 
                 ตารางที่ 7 แสดงอัตราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หลักสูตร 

ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) รายได้รายรับรวม 
(TR) เฉลี่ยต่อคน 
(หน่วย : บาท) 

จำนวน
นักศึกษา
จริง  (คน) 

จำนวน
นักศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน  

(คน) 

ต้นทุนคงที่รวม 
(TFC)  

(หน่วย : บาท) 

ต้นทุนผันแปร 
เฉลี่ย (AVC)  

(หน่วย : บาท) 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี           

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข           
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 1,308,853.37 270,000.00 300,000.00 30.00 44.00 
คณะพยาบาลศาสตร์           

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 8,516,623.45 108,850.00 118,660.87 46.00 868.00 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสี
เทคนิค 

7,449,506.82 71,550.00 78,350.00 37.00 1,096.00 

 ปีงบประมาณ 2561  
           การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
 จุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เท่ากับ 44 คน แต่มีนักศึกษา จริงเพียง 30 คน  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก จำเป็นต้องลงทุนในครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว แม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในอัตราทุนละ 
300,000 บาท/คน/ปี 
 จุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เท่ากับ 868 คน แต่มีนักศึกษา จริงเพียง 46 คน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนเป็นปแีรก จำเป็นต้องลงทุนในครุภัณฑ์การศึกษาพ้ืนฐานเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว แม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในอัตราทุน
ละ 110,000 บาท/คน/ปี 
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 จุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เท่ากับ 1,096 คน แต่มีนักศึกษา 
จริงเพียง 37 คน    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก จำเป็นต้องลงทุนใน
ครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคกำหนด ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว 
แม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ เฉลิมพระ
เกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในอัตราทุนละ 60,000 บาท/คน/ปี  
                   ตารางที่ 8 แสดงอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หลักสูตร 

ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) รายได้รายรับ
รวม (TR) 
เฉลี่ยต่อคน 

(หน่วย : บาท) 

จำนวน
นักศึกษา
จริง  (คน) 

จำนวน
นักศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน  

(คน) 

ต้นทุนคงที่รวม 
(TFC)  

(หน่วย : บาท) 

ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย (AVC)  

(หน่วย : บาท) 

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท           

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ           
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย ์

4,246,600.11 0.00 142,800.00 3.00 30.00 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี           

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข           

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 2,674,610.92 274,426.23 304,918.03 61.00 88.00 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ  

3,796,306.43 95,540.00 127,884.62 26.00 117.00 

คณะพยาบาลศาสตร์           
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 33,218,235.67 83,731.82 116,381.82 110.00 1,017.00 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ           
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสี
เทคนิค 

12,074,893.41 58,501.58 76,857.89 76.00 658.00 

 
ปีงบประมาณ 2562  
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
 จุดคุ้มทุนของการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ เท่ากับ 30 คน 
แต่มีนักศึกษาจริงเพียง 3 คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา  2561) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ จัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก จำเป็นต้องลงทุนในครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์และสัดส่วน (นักศึกษา : เครื่องมือ/อุปกรณ์) ที่กำหนด ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว แม้ว่าจะมี
ราคาแพงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
 จุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ  เท่ากับ 
117 คน แต่มีนักศึกษา จริงเพียง 26 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จัดการเรียน
การสอนเป็นปีแรก จำเป็นต้องลงทุนในครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษา
ดังกล่าว แม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในอัตราทุนละ 140,000 
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บาท/คน/ปี และเป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งสามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 40 คน แนวทางแก้ปัญหา จึงมีแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยการจัดกิจกรรม Road Show ในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด วางแผนประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ แก่นักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น เนื่องจากเป็นสาขาอาชีพใหม่ ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 จุดคุ้มทุนของการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เท่ากับ 88 คน แต่มีนักศึกษาจริง  61 คน 
เมื่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจุดคุ้มทุนจะลดลงเร่ือย ๆ จนถึงจุดสมดุลในที่สุด 
 จุดคุ้มทุนของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เท่ากับ 1,017 คน แต่มีนักศึกษาจริง 
110 คน ซึ่งเมื่อคิดเป็นจุดคุ้มทุนจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนนักศึกษา 1,017 คน แต่เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 6 :1 ดังนั้นการเพิ่มจำนวน
นักศึกษา เพื่อให้คุ้มทุนของการศึกษา ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาที่ต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้วางแผนใช้งบประมาณที่ลงทุนในช่วง 1-3 ปีแรก เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประโยชน์
สูงสุด โดยในปีการศึกษา 2564 และ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จะเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 จำนวนปีละ 100 คน 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ลงทุน ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดย 

ปีงบประมาณ 2563  เป็นต้นไป เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล การดูแล
ผู้สูงอายุ รับปีละ 100 คน 

ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 หลักสูตร หลักสูตรเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทน
ไต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 หลักสูตร  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจุดคุ้มทุนจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดสมดุลใน
ที่สุด  

จุดคุ้มทุนของการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เท่ากับ 658 
คน แต่มีนักศึกษาจริง 76 คน เมื่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจุดคุ้มทุนจะลดลงเรื่อย  ๆ จนถึงจุด
สมดุลในที่สุดและคณะมีแผนจะรับนักศึกษาเพิ่ม โดยทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับนักศึกษาเพิ่มอีกปีละ 
20 คน ในปีการศึกษาหน้า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน ใน
บางเรื่อง 

มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม

- มีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คำอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

คำอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

คำอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ทีด่ีขึ้นในทุก
เรื่อง 
 

ครบทุกเรื่อง
ตาม
คำอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้ม
ผลการ
ดำเนินงานที่
ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 
- มีแนวทาง
ปฎิบัติที่ดี 
โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ยืนยันและ
กรรมการ
ผู้ตรวจ
ประเมิน
สามารถให้
เหตุผล
อธิบายการ
เป็นแนว
ปฎิบัติที่ดีได้ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายปีปัจจุบัน  4 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน  4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง  4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5  คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น 
ทุกหลักสูตร จบแล้วสามารถประกอบอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรกของตลาดแรงงานในประเทศ 
และเป็นสาขาที่ขาดแคลน ยังเป็นที่ต้องการ  
จุดที่ควรพั นา 
1.ควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ  
2.พัฒนาการรับสมัครนักศึกษา  
3.เพ่ิมแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก   
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ในสื่อช่องทางต่าง ๆ  
2.จัด Road Show ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพ และความมั่นคงใน
อาชีพ   
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
ทำโครงการ Road Show ในโรงเรียนทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าใจหลักสูตร
มากขึ้น  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
- - 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดย
สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้ง
การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 
 ข้อ ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพั นาการของ
ราชวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหลักสูตรหร อหน่วยงานเทียบเท่าและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
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ผลการดำเนินงาน  
 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่
ครอบคลุมการควบคุมกำกับขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ(เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-
๑-๒ แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีการจัดประชุมม 2 เดือน: ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-๑-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)  ทั้งนี้เพื่อให้
ผู ้รับผิดชอบได้มีแนวทางในการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยฯ ผ่านคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 
 ข้อ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้บริหารสูงสุดของส่วน
งาน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้บริหารสุงสุดของส่วนงาน สำนักงานราชวิทยาลัยดังนี้ 
(๑) ในทุกหน่วยงานภายในสำนักงานราชวิทยาลัย วางแผน การควบคุม ตรวจสอบประเมินและปรับปรุง

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. (เดิม) และ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
  (๒) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทำหน้าที่วางแนวปฏิบัติ 
และติดตามดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสานงานกับส่วนงานภายในราชวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของราชวิทยาลัย ทราบอย่าง
สม่ำเสมอ 
  (๓) วิเคราะห์ และการประเมินตนเอง การติดตามและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการประเมิน  
อย่างต่อเนื่อง 
  
ข้อ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้  
 1) วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาใหม่ 
 มีการจัดทำแผน และ การกำหนด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสาร
หมายเลข CRO ๓.๘-๓-1 แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การกำหนด ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒)    
 ๒) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
  - มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 เดือน ๑ 
ครั้ง มีการกำกับ ติดตามผลความก้าวหน้าของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปพัฒนาและ
จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการจัดทำคู่มือคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและติดตาม
การดำเนินงานและใช้อ้างอิงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุนวิชาการ (เอกสารหมายเลข CRO 
๓.๘-๓-๒ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา) 
  - มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตาม
การดำเนินงาน และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-๓-๓ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)    
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  ๓) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
  ๔) มีการนำผลการกำกับติดตามและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน และบันทึกหลักฐานไว้เพื่อแสดงการ
ทำงานครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในช่องทางฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้  
(http://education.cra.ac.th/?page_id=365) 
  
 ข้อ ๔. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพั นาผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน โดยได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ นำผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมา ไปวิเคราะห์และดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง การดำเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  ตัวอย่างการนำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม/
แนวทางเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-๓-๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 

 
 ข้อ ๕. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการดำเนินงาน  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่  
 5.1 ทางด้านการศึกษา และการประกันคุณภาพ จำนวน 3 ระบบ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  (๒)   ระบบงานการศึกษา(ทะเบียนและวัดผล)  
  (๓)   ระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

โดยระบบดังกล่าวข้างต้น มีรูปแบบและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการดำเนินงาน และวัดผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูล และสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายของราชวิทยาลัยฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   5.2 ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการเชิงระบบ โดยมีการบูรณา
การ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ให้มีการใช้ฐานข้อมูลรวม เช่น การเงิน การบัญชี และการบริหาร
บุคคล ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่าง real time ช่วยในการบันทึกธุรกรรมประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานและ
เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี เช่น ฝ่ายวางแผนจัดซื้อสามารถเห็นข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้า และนำข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผน ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการเก็บเงินภายหลังจากการส่งมอบสินค้า เป็นต้น ข้อมูลในระบบจะเชื่อมต่อกันหมด ทำให้การ
ทำงานของทั้งองค์กรเกิดการบูรณาการณ์ ( Integration) ขึ้น ซึ่งหมายถึงความมีประสิทธิภาพของการทำงานขององค์กร และ
ผู้บริหารในองค์กรสามารถรู้ความเป็นไปได้ในองค์กรแบบทันที (Real time) ตลอดเวลา ทำให้สามารถทำการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้  
 

http://education.cra.ac.th/?page_id=365
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 ข้อ ๖. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยฯ  เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของราชวิทยาลยั
ฯ เช่น ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
โดยประเมินการใช้บริการ ในฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ฯลฯ 
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจด้านการเรียนการสอน การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยฯ ในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ในการให้บริการ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน  
เพื่อให้ผู ้ใช้บริการทุกระดับได้มีโอกาสสื่อสารข้อมูล เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้าเพิ่มข้ึน ได้แก่  

(1) การเป ิดช ่องทาง สายตรงรองเลขาธ ิการราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์ด ้านการศ ึกษา บนหน ้า Website  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  /หน่วยงาน/ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้  

(2) การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการจัดทำเป็นQR code และลิงค์ ให้แก่หน่วยงานใน
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

(3) มีการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนทั้งภายในและภายนอก ในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้ารับการ
ประเมิน ITA ประจำปี 2563 โดยมีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 ข้อ ๗. มีเคร อข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 
ผลการดำเนินงาน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-1-๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบุรพา ให้การต้อนรับ และบรรยายให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563-1 มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข CRO ๓.๘-๔-๑ 
โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 
  ข้อ ๘. มีแนวปฏิบัติที่ดีหร องานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพั นาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ผลการดำเนินงาน 
  ไม่มี 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒-๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ - ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ – ๗ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๘ ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน ๗ ข้อ ๔ คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ๗ ข้อ ๔ คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง ๔ คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป ๗ ข้อ ๔ คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
-สร้างเครือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO ๓.๘-๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน  

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRO ๓.๘-๑-๒ แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
CRO ๓.๘-๑-3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
CRO ๓.๘-๒-๑ ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
CRO ๓.๘-๓-1 การกำหนด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
CRO ๓.๘-๓-๒ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
CRO ๓.๘-๓-๓ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ 
CRO ๓.๘-๓-๔ http://education.cra.ac.th/?page_id=365 
CRO ๓.๘-๔-๑ โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://education.cra.ac.th/?page_id=365


85 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้รับบริการหลักได้แก่ 
บุคลากรภายในราชวิทยาลัยฯ และนักศึกษาของราชวิทยาลัยฯ และผู้รับบริการรอง ได้แก่ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ
และองค์กรในลักษณะอ่ืนๆ 
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการแบบประเมินค่า ๕ ระดับ ซึ่งประเมินในประเด็นสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านผลการให้บริการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจำแนกออกเป็นในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยจำแนกตามมิติ
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

  ๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 
  ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 
  ๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 
  ๔) ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายปีปัจจุบัน ๔.๕ คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ๔.52 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง ๕ คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 

  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป ๕ คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพั นา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRO ๓.๙-๑-๑ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สายสนับสนุนวิชาการ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ผลการประเมินตนเองของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๑ สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย ผลการดำเนินงาน 

๐.๐๐ – ๑.๕๐การดำเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช ้
๓.๕๑ – ๔.๕๐การดำเนินงานระดับด ี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

บรรลุเป้าหมาย 
✓ = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 5 ระดับดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่๑การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ที่ 5 ผลการดำเนินงาน ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 5 ระดับดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ที่ 5 ผลการดำเนินงาน ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 5 ระดับดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 5 ระดับดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 4 ระดับด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 4 ระดับด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 4 ระดับด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ 5 ระดับดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ 4 ระดับด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ 4 ระดับด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ 4.52 ระดับดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ การบริหารจัดการ อยู่ที่ 4.39  ผลการดำเนินงาน ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ อยู่ที่ 4.50 ผลการดำเนินงาน ระดับดี 

 

ตารางที่ ๓.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำแนกตามปัจจัยนำเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์ 
 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
                  เร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐การดำเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I 
(Input) 

P 
(Processing) 

O 
(Output) 

คะแนน
เฉลี่ย 

๑ ๑ - 1.1 - 5 ดีมาก 
๒ ๑ - 2.1 - 5 ดีมาก 
๓ ๙ - 3.1-3.9 - 4.39 ดี 

รวม ๑๑ - 11 - 4.50 ดี 
ผลการประเมิน  4.50   ดี 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานของสำนกังานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำแนกตามปัจจัยนำเข้ากระบวนการ
และผลลัพธ์พบว่าปัจจัยนำเข้าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีปัจจัยกระบวนการผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และปัจจัย
ผลลัพธ์ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
 
สรุปจุดเด่นแนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพั นาและแนวทางในการพั นา 
จุดเด่น 
-  
จุดที่ควรพั นา 
-  
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
-  
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
-  

 
 


