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รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ 2565 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time) 

 

การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมระดับหนวยงานสนับสนุน ไดกำหนดใหมี

องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดรับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 2.7 

ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได

จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำป

งบประมาณ 2565 และ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การใหบริการ (Monitoring and Evaluation System : MES) สำนักดิจิทัลเพื ่อการศึกษา มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเชียงใหม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดชองทางในการเก็บขอมูลการใหบริการของสำนักดิจิทัล

เพื่อการศึกษา ประกอบดวย 7 กลุมงานหลัก ไดแก 1) บริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2) 

บริหารงานทั่วไป 3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4) ดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร 5) จัดอบรมและบริการ

วิชาการ 6) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และ 7) งานบริการ (จองหองประชุม หองปฏิบัติการ การเรียน

การสอนทางไกล และออกแบบสื่อกราฟกและเว็บไซต) ในปงบประมาณ 2565 หนวยงานมีชองทางการ

ใหบริการที่สอดคลองกับมาตราการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำใหผูรับบริการมีชองทาง

ติดตอหนวยงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไดแก ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ 

(Monitoring and Evalution System : MES) ท ี ่ เว ็บไซต   http://www.mes.cmru.ac.th , Facebook 

Fanpage , Line , eMail และ โทรศัพท สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงไดเพิ ่มกลยุทธในการเก็บขอมูลให

สามารถประเมินไดสะดวกขึ้น โดยเก็บขอมูลการขอรับบริการผานระบบ MES และผานชองทางการใหบริการ

อ่ืนๆ เชน Facebook / Line / อีเมล ผูรับบริการสามารถประเมินผลการใหบริการผานแบบฟอรมประเมินการ

ขอรับบริการสำนักดิจิทัลฯ ที่ URL: https://forms.gle/ytL7wQWAf1JaJnLVA ทั ้งนี ้ผู บริหารของสำนัก

ดิจิทัลเพื่อการศึกษามอบหมายใหบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเก็บขอมูลหลังการใหบริการตลอด

ปงบประมาณ 2565 และนำขอมูลดังกลาวมาจัดทำรายงานผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับ

ผูรับบริการตอไป  

สูตรการคำนวณที่แสดงในตารางรายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ดังนี้ 

  คารอยละ (ชองที่ 3) = 
จำนวนรายการ (ชองท่ี )

จำนวนรายการท้ังหมด(ชองท่ี )
 x 100    

รอยละถวงน้ำหนัก (ชองที่ 4)  =  
จำนวนรายการ(ชองท่ี )

รวมรายการทั้งหมด(ชองท่ี )
 x 100      

รวมรายการทั้งหมด (ชองที่ 5) = ผลรวมของรายการทั้งหมด (ชองที่ 1) 

รอยละถวงน้ำหนัก (ชองที่ 6) = ผลรวมของรอยละถวงน้ำหนัก (ชองที่ 4) 
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แสดงตารางรายงานเวลาที่ใชในการติดตอกลับ ดังนี้ 

ประเภทงาน 

จำนวน 

รายการ 

ทั้งหมด 

(1) 

รายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. รายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. 

จำนวน 

รายการ 

(2) 

รอยละ 

(3) 

รอยละ 

ถวง

น้ำหนัก 

(4) 

จำนวน 

รายการ 

(2) 

รอยละ 

(3) 

รอยละ 

ถวง

น้ำหนัก 

(4) 

1. งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

       

2. งานการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส 

       

3. งานบริหารงานทั่วไป        

4. งานบริหารและจัดการ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

       

5. งานดูแลและซอมบำรุง

ระบบคอมพิวเตอร 

       

6. งานบริการ        

7. งานจัดอบรมและบริการ

วิชาการ 

       

รวมรายการท้ังหมด (5)    (6)    

หมายเหตุ : นำผลของชองที่ 6 มาเทียบคะแนนจากเกณฑการประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< รอยละ 60 รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 รอยละ 80-89 ≥ รอยละ 90 

 

ผลการประเมิน 

รายการ 
ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

เปาหมาย .......... คะแนน  .......... คะแนน  

ผลการดำเนินงาน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน .......... คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรล/ุไมบรรล ุ บรรล/ุไมบรรล ุ บรรล/ุไมบรรล ุ บรรล/ุไมบรรล ุ
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ : ………5…….คะแนน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการสำนักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยในปงบประมาณ 2565 ไดเพิ่มกลยุทธในการเก็บขอมูลให

สามารถประเมินไดสะดวกขึ้น โดยเก็บขอมูลการขอรับบริการผานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การใหบริการ (Monitoring and Evalution System : MES) ที่เว็บไซต http://www.mes.cmru.ac.th และ

ผานชองทางการใหบร ิการอื ่นๆ เช น Facebook , Line และ eMail ผ ู ร ับบริการสามารถประเมินผล            

ก า ร ใ ห  บ ร ิ ก า ร ผ  า น แ บ บ ฟ อ ร  ม ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร ข อ ร ั บ บ ร ิ ก า ร ส ำ น ั ก ด ิ จ ิ ท ั ล ฯ  ท่ี  URL: 

https://forms.gle/ytL7wQWAf1JaJnLVA ทั ้งนี ้ผ ู บริหารของสำนักดิจ ิทัลเพื ่อการศึกษามอบหมายให

บุคลากรของสำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเก็บขอมูลหลังการใหบริการตลอดปงบประมาณ 2565 

 

 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ 

สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน 
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3. ดำเนินการเก็บขอมูลตามแผนการดำเนินงานตลอดปงบประมาณ 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

 
หมายเหต ุ: นำผลรวมรายการทั้งหมดของรอยละถวงน้ำหนักในรายการที่ใชเวลา≤ 8 ชม. มาเทยีบคะแนนจากเกณฑการประเมิน  

               ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2565 

 

จากตารางผลการดำเนินงานสรุปได ดังนี้  

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 495 รายการ มีรายการท่ีใชเวลา ≤ 8 

ชม. จำนวน 495 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.95 มีรายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 0 รายการ คิด

เปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.00 

2) งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 861รายการ มีรายการที่ใช

เวลา ≤ 8 ชม. จำนวน 854รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 1.63 มีรายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 7 

รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.01 

 3) งานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนผูขอรับบริการท้ังหมด 1,465 รายการ มีรายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. 

จำนวน 1,455 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 2.78 มีรายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 10 รายการ คิด

เปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.02 

 4) งานบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 48,967 

รายการ มีรายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. จำนวน 48,653 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 93.00 มีรายการที่ใช

เวลา ≥8 ชม. จำนวน 314 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.60 

5) งานดูแลและซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอร มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 288 รายการ มีรายการ

ที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. จำนวน 281 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.54 มีรายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 

7 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.01  

6) งานบริการ มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 216 รายการ มีรายการท่ีใชเวลา ≤ 8 ชม. จำนวน 216 

รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.41 มีรายการที่ใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 0 รายการ คิดเปนรอยละถวง

น้ำหนัก 0.00  

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ               495           495 100.00 0.95 0 0.00 0.00

2. งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส               861           854 99.19 1.63 7 0.81 0.01

3. งานบริหารงานท่ัวไป             1,465         1,455 99.32 2.78 10 0.68 0.02

4. งานบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร           48,967       48,653 99.36 93.00 314 0.64 0.60

5. งานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร               288           281 97.57 0.54 7 2.43 0.01

6. งานบริการ               216           216 100.00 0.41 0 0.00 0.00

7. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ                 21             21 100.00 0.04 0 0.00 0.00

รวมรายการท้ังหมด          52,313      51,975 99.35 338 0.65

ประเภทงาน

รายการท่ีใชเวลา ≤ 8 ชม. รายการท่ีใชเวลา ≥8 ชม.

รอยละ (3) รอยละ (3)

จํานวน 

รายการ

ท้ังหมด (1)
จาํนวน

รายการ (2)

รอยละ 

ถวงนํ้าหนัก (4)

จํานวน

รายการ (2)

รอยละ 

ถวงนํ้าหนัก (4)
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7) งานจัดอบรมและบริการวิชาการ มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 21 รายการ มีรายการท่ีใชเวลา ≤ 

8 ชม. จำนวน 21 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.04 มีรายการท่ีใชเวลา ≥8 ชม. จำนวน 0 รายการ คิด

เปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.00  

ภาพรวม 7 งานของสำนักดิจิทัลเพื ่อการศึกษา มีจำนวนผูขอรับบริการทั้งหมด 52,313 รายการ         

มีรายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. จำนวน 51,975 รายการ คิดเปน รอยละถวงน้ำหนัก 99.35 มีรายการที่ใชเวลา 

≥8 ชม. จำนวน 338 รายการ คิดเปนรอยละถวงน้ำหนัก 0.65  

ดังนั้นเมื่อนำผลรวมรายการทั้งหมดของรอยละถวงน้ำหนักในรายการที่ใชเวลา ≤ 8 ชม. มาเทียบ

คะแนนจากเกณฑการประเมินจึงไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน  

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< รอยละ 60 รอยละ 60-69 รอยละ 70-79 รอยละ 80-89 ≥ รอยละ 90 

ผลการประเมิน 

รายการ 
ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

เปาหมาย 4 คะแนน  4 คะแนน  

ผลการดำเนินงาน 5 คะแนน    

การบรรลุเปาหมาย บรรล ุ    

 

4. รายงานผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time) ใหแกผูบริหาร

ของสำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ 

สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 

ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน 
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5. นำขอเสนอแนะมาวางแผนการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

 คณะกรรมการมีขอเสนอแนะการดำเนินงานในปงบประมาณ 2566 ให 7 ฝายงาน ทบทวนหัวขอใน

การใหบริการของแตละฝายงานใหเปนปจจุบัน เพ่ือนำขอมูลไปปรับปรุงหัวขอการประเมินในระบบติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ (Monitoring and Evalution System : MES) และ แบบฟอรม

ประเมินการขอรับบริการสำนักดิจิทัลฯ และ นำระบบประเมินดังกลาวเก็บขอมูลหลังการใหบริการตลอด

ปงบประมาณ 2566 ตอไป และกำหนดคาเปาหมายการประเมินตนเองของตัวบงชี้ที ่ 2.7 ผลสำเร็จของ

ระยะเวลาในการตอบสนองกับผูรับบริการ (Response Time) ในปงบประมาณ 2566 เทากับ 4 คะแนน  

 

 
 
 
 


