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การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (สวนกลาง) มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสวนงานระดับสถาบัน สํานัก 

ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาภายในสวนกลางอันจะทําใหทราบสถานภาพของการ

ปฏิบัติงานอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้ง

เพื่อใหขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมคุีณภาพ  

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงได

ปรับปรุงเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผลการประเมินปที่ผานมาใหสอดคลองและเหมาะสม

กับภาระหนาที่และบริบทของสวนงานโดยใหเช่ือมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหสํานักงาน

ตรวจสอบภายในจัดทําคูมือการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนศึกษาเพื่อใหผูผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน

และผูที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เลมน้ี จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 

 

 

 (พระราชวรเมธี รศ.ดร.) 

ประธาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

คํานํา 



 

 
     

หนา 

คํานํา     

บทที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๑ 

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 

 ๑.๒ หลักการและวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 

  ๑.๒.๑ หลักการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 

  ๑.๒.๒ วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ 

  ๑.๒.๓ การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ 

 ๑.๓ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ 

 ๑.๔ ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๓ 

  ข้ันตอนที่ ๑ การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจประเมิน ๓ 

  ข้ันตอนที่ ๒ การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจประเมิน ๕ 

  ข้ันตอนที่ ๓ การดําเนินการของสวนงานหลังการตรวจประเมิน ๕ 

  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ๖ 

  ปฏิทินข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ๗ 

บทที่ ๒ ตัวบงช้ีกลางและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๑๐ 

 ๒.๑ ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๑๐ 

 ๒.๒ เกณฑการประเมินตัวบงช้ี ๑๐ 

 ๒.๓ ตัวบงช้ีกลางและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 

๑๐ 

๑๑ 

บทที่ ๓ ตัวบงช้ีเฉพาะและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน  ๒๒ 

 ๑. สถาบันภาษา ๒๒ 

 ๒. สถาบันวิจัยพทุธศาสตร ๓๐ 

 ๓. สถาบันวิปสสนาธุระ ๔๒ 

 ๔. สํานักทะเบียนและวัดผล ๕๑ 

 ๕. สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม ๖๐ 

 ๖. สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม ๖๘ 

 ๗. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม ๗๕ 

 ๘. โรงเรียนพระพทุธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและ

บริการสงัคม 

๘๒ 

 ๙. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๙ 

 ๑๐. ศูนยอาเซียนศึกษา ๑๐๔ 

สารบัญ 



 ๑๑. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ๑๑๒ 

 ๑๒. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ๑๒๑ 

 ๑๓. กองกจิการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ๑๒๙ 

 ๑๔. กองกจิการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี ๑๓๗ 

 ๑๕. กองกจิการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ๑๔๓ 

 ๑๖. กองคลงัและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี ๑๕๐ 

 ๑๗. กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ๑๕๖ 

 ๑๘. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ๑๖๓ 

 ๑๙. กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ๑๗๐ 

 ๒๐. กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ๑๗๙ 

 ๒๑. กองสือ่สารองคกร สํานักงานอธิการบดี ๑๘๕ 

 ๒๒. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี ๑๙๒ 

 ๒๓. สํานักงานประกันคุณภาพ ๑๙๗ 

 ๒๔. สํานักงานตรวจสอบภายใน ๒๐๕ 

 ๒๕. สํานักงานพระสอนศีลธรรม ๒๑๑ 

 ๒๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ๒๑๙ 

บทที่ ๔ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๒๒๗ 

 ๔.๑ สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ๒๒๗ 

 ๔.๒ ตัวอยางรายงานการประเมินตนเอง ๒๒๘ 

     

 
 
     

 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑ 

 

  

  

  

   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาข้ึนเพื่อเปนกลไกหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการองคกร โดยสงเสริมใหทุกสวน

งานมีสวนรวมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรใหมีเจตคติที่ดีในการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

๑.๑  วัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน   

๑) เพื่อประเมินการดําเนินงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามระบบและกระบวนการ

ประเมินการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒) เพื่อใหสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาทราบสถานภาพ จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงในการ

ปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง 

๓) เพื่อใหสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดขอเสนอแนะจากการประเมิน

การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทํางานของสวนงานอยางเปนระบบ 

๔) เพื่อใหมหาวิทยาลัยและสวนงานที่เกี่ยวของมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการ

บริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม 

๕) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสวนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

 

๑.๒  หลักการและวิธีการประเมนิการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนตัวกํากับในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักการและวิธีการประเมินการ

ปฏิบัติงานไวดังน้ี 

 ๑.๒.๑  หลักการประเมินการปฏิบัติงาน 

๑) การประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก 

ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา ตองคํานึงถึงองคประกอบการประเมินการปฏิบัติงานที่

ใชเปนแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมิน ตามคูมือการประเมินการปฏิบัติงานสวนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

๒) สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงาน

ระดับกองหรือเทียบเทา กําหนดกลไกการประเมินการปฏิบัติงานเฉพาะสําหรับสวนงาน 

 

 

บทท่ี ๑ 
การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒ 

 ๑.๒.๒  วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ใหใชแนวปฏิบัติดังน้ี     

  ๑) สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงาน

ระดับกองหรือเทียบเทา แตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประจําสวนงาน โดยมีหนาที่พัฒนา บริหาร

จัดการและติดตามการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานกับสวนงานภายนอก เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาการบริหารจัดการในระดับตางๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๒) สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงาน

ระดับกองหรือเทียบเทา พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย     

  ๓) สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงาน

ระดับกองหรือเทียบเทา ดําเนินการตามระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารจัดการ  

 ๑.๒.๓  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา และสวนงานระดับ

กองหรือเทียบเทาตองจัดทํารายงานการประเมินการปฏิบัติงาน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 

สํานัก และสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับการตรวจประเมินประจําป 

 

๑.๓  กระบวนการประเมนิการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan = การวางแผน 
เ ร่ิ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั้ ง แ ต ต น ป
การศึกษาโดยนําผลการประเมินป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการ
วางแผน 

Check = การติดตาม  
ประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานัก สถาบัน และสวนงานระดับ
กอง แตละปการศึกษา 

Act = การดําเนินการ 
วางแผนปรับปรุงและดําเนินการ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

Do = การนําไปปฏิบัติ  
ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการ
ดํ า เนิน งาน  ตามรอบปการศึ กษ า 
(เดือนมิถุนายนของปปจจุบัน ถึง เดือน 
พฤษภาคม ของปถัดไป)  



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓ 

 จุดมุงหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสวนงานตาม

ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีเพื่อใหสวนงานทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง การประเมินการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผูประเมินและสวนงานรับการประเมิน จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่ของตนเอง

อยางเหมาะสม 

ทั้งน้ี สวนงานตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน ใหเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ ที่จะ

เริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนงาน ดังน้ี      

๑) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการไดทัน

ในปงบประมาณถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม      

๒) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินการปฏิบัติงานสงใหมหาวิทยาลัย และเผยแพรตอ

สาธารณชนไดภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 

๑.๔  ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนนุ 

 
  

การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  การเตรียม

รายงานการประเมิน

ตนเอง 

 

 (๑) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใชรูปแบบที่กําหนด 

(๒) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบการตรวจประเมิน 

(๒.๑) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงช้ีตองเปนขอมูลในชวงเวลา

เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรง

กับช่ือเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

(๒.๒) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเย่ียมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ

หรือเช่ือมโยง ไวบนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปน

ระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสวนงาน 

๒)  การเตรียม

บุคลากร 

 (๑) การเตรียมบุคลากรในสวนงานควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(๑.๑) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นที่สําคัญๆ 

อาทิการประเมินการปฏิบัติงานคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร 

ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานเปนเชนไร  

(๑.๒) เนนยํ้ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ

สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง     

(๑.๓) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความ

กระจางในการดําเนินงานของทุกสวนงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง

ของบุคลากร  

ขั้นตอนท่ี ๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔ 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

(๒) การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเย่ียมจําเปนตองมี

บุคลากร จํานวน ๑ – ๓ คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับ

บุคคล หรือสวนงานที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี ผูประสานงานควรเตรียมตัว ดังน้ี     

(๒.๑) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  

(๒.๒) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของสวนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อ

สามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือสวนงานใด 

หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได 

(๒.๓) มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะ

เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน     

(๒.๔) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายใน และ

ภายนอกสวนงาน วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการ

ประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด 

(๒.๕) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตอง

สามารถประสานงานแกไขไดทันที  

๓)  การเตรียม

สถานที่สําหรบัคณะ

ผูประเมิน 

 (๑) หองทํางานของคณะผูประเมิน   

(๑.๑) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก

โดยเปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของ

คณะกรรมการ  

(๑.๒) จัดเตรียมคอมพิวเตอรอุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ

อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ

ใกลเคียง  

(๑.๔) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 

ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ   

(๑.๕) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอันใด 

(๒) หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน

การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

๔)  คณะกรรมการ

ประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 (๑) มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงาน

สนับสนุน จํานวน ๓ รูป/คน ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ รูป/คน และ

กรรมการ อีก ๒ รูป/คน จากภายนอกสวนงานรับการตรวจประเมิน 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการตรวจประเมินตองไมเปนบุคลากรภายในสวนงาน  

ดํารงตําแหนง ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน คณบดี รองคณบดี  

 (๒) สวนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินการ

ปฏิบัติงาน เพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินการปฏิบั ติงาน อาทิ การจัด

ตารางเวลาเขาตรวจเย่ียมการใหขอมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติม

กอนการตรวจเย่ียม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕ 

 
  

การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  บุคลากรรวม

รับฟง 

 เปดโอกาสใหบุคลากรทั้งหมดไดเขารวมรับฟงคณะกรรมการประเมินการ

ปฏิบัติงานฯ  ช้ีแจงวัตถุประสงค และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

๒) บุคลากรพึง

ปฏิบัติ 

 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจประเมิน แตเตรียมพรอมสาํหรบั

การนําเย่ียมชม หรือตอบขอซักถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ

ประเมินการปฏิบัติงานฯ 

๓) จัดใหมผีู

ประสานงาน 

 จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจประเมิน ทั้งน้ีเพื่อประสานงาน

กับบุคคลหรือสวนงานที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ตองการขอมูล

และเพื่อนําเย่ียมชมสวนงานภายในตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

๔) อํานวยความ

สะดวก 

 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานยังไมแลวเสร็จ

จําเปนตองปฏิบัติงานตอหลังเวลาทําการ ควรใหมีผูประสานงานสวนหน่ึงอยู

อํานวยความสะดวก 

๕) รับฟงขอมลู

ปอนกลับ และ

ซักถามเพิม่เติม 

 บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เมื่อสิ้นสุดการตรวจเย่ียม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอ
ความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  

 

 

  

การดําเนินการของสวนงานหลังการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  นําผลการ

ประเมิน วางแผน

พัฒนาและ

ปรับปรงุ 

 ผูบริหารสวนงานรวมทั้งผูเกี่ยวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ

ประชุมหรือสัมมนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน

ภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุด

ที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ัน ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันา

ไดอยางตอเน่ือง 

๒) พิจารณาจัด

กิจกรรม 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวา สถาบัน 

สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกองช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวา

ผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

๓) ใหขอมูล

ยอนกลบั 

 ควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการ

พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 
 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

ขั้นตอนท่ี ๓ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖ 

 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
       
                                                                                                ไมรับรอง 
 
     

 
 
           
            
  
 
 
 
       ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
         
 

        ขอมูลครบถวน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สํานักงานตรวจสอบภายในนําสงคณะกรรมการตรวจประเมนิการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนฯ 

สวนงานสนบัสนุน 

หัวหนาสวนงาน
รับรอง SAR 

นําเสนอผลการ
ตรวจประเมินฯ 
ตออธิการบดี 

สวนงาน 
ตรวจสอบและสง

ขอมูลเพิ่มเติม (ถาม)ี 
 

นําเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 
 

รับรอง 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 

๑ ภายในวันที่  

๒๕

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

 

 

 

สวนงานสนับสนุนดําเนินการ ดังน้ี 

๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง 

 

๒ ภายในวันที่  

๒๕ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

หัวหนาสวนงานรับรองรายงานการประเมินตนเอง  

(SAR)  ซึ่งจัดทําเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

๓ ภายในวันที่  

๒๕ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

สวนงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จํานวน ๕ ฉบับ  ไปยังคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน กอนการประเมินไมนอย

กวา ๗ วัน 

 

๔ วันที่ 

๑ - ๑๕ 

มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

๑.  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน จํานวน 

๓ รูป/คน ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ รูป/

คน และกรรมการ อีก ๒ รูป/คน จากภายนอก

สวนงานรับการตรวจประเมิน 

๒. ประธานกรรมการตรวจประเมินเปน

บุคลากรภายนอกสวนงานผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของสกอ. และดํารงตําแหนง 

ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

คณบดี รองคณบดี  

๓. คณะกรรมการตรวจประเมิน เขาตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ตามตัว

บงช้ีที่กําหนด 

 

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

หัวหนาสวนงาน
รับรอง SAR 

 

นําสงคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจ 

 

ปฏิทินขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘ 

ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 

๕ ภายในวันที่ 

๒๕ 

มิถุนายน 

๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

๑. คณะกรรมการเสนอผลการประเมินตอ

สวนงานดวยวาจา เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

๒. สวนงาน ถามีขอโตแยงใหดําเนินการ

ภายใน ๗ วันนับจากวันที่รับฟงผลการประเมิน

ดวยวาจา 

๓. คณะกรรมการ สงรางรายงานผลการตรวจ

ประเมินตอสวนงานภายใน ๗ วันนับจากวัน

สุดทายของการตรวจประเมิน 

๔. สวนงานรับรางรายงานผลการประเมิน

และพิจารณารับรอง  

 

 

๖ ภายในวันที่ 

๓๐ 

มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

๑. คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน จัดสง

รายงานผลการตรวจประเมินที่สวนงานรับรอง

แลวใหคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบติังาน

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันสุดทายของการตรวจ

ประเมิน 

๒. สํานักงานตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบ

และสงผลการประเมินใหสวนงาน 

 

 

๗ เดือน 

กรกฎาคม 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

๑. สํานักงานตรวจสอบภายในนําผลการ

ประเมินและขอมูลจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสวนงาน 

๒. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองตอ

อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 
การตรวจ
ประเมิน 

 

นําเสนอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

นําเสนอ 
ผลการตรวจตอ

อธิการบดี 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 

 พัฒนาจติใจและสังคม 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐ 

 

 

 

 

๒.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 ในการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดแบงตัวบงช้ีเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑)  ตัวบงชี้กลาง  จัดเปนองคประกอบท่ี ๑ การบรหิารจัดการ ประกอบดวยตัวบงช้ีเกี่ยวกับกระบวนการ

บริหารการจัดการภายในสวนงานจํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

  ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 

  ๑.๒  การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

  ๑.๓  สารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

  ๑.๔  การบรหิารความเสี่ยง 

  ๑.๕  การควบคุมภายใน 

  ๑.๖  การสงเสริมและพฒันาบุคลากร 

 ๒)  ตัวบงชี้เฉพาะ  จัดเปนองคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก เปนตัวบงช้ีเกี่ยวกับภารกิจ 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสวนงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย โดยแตละสวนงานจะมีการกําหนดตัวบงช้ีเฉพาะแตกตางกันไปตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยประกาศ

หรือมอบหมายใหดําเนินการ 

 

๒.๒  เกณฑการประเมินตัวบงชี ้

 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีแบงเปน ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือ

ดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนนใหได ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี  

 คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน  

 คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรบัปรุง  

 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช  

 คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  

 คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

๒.๓  ตัวบงชี้กลางและเกณฑการประเมนิการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานสําหรับสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาใชตัวบงช้ีกลางใน

องคประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี  

บทท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑ 

 

 

 

 

หลักการ 

 สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีภารกิจ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดโดยใช

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงตองพัฒนา

ความรูและเทคนิควิธีในการบริหารจัดการภายในสวนงานเพื่อตอบสนองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงภายใน

องคกรและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงผลกระทบตอองคกรอยูเสมอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๑  : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล  : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ในการดําเนินพันธกิจหลักของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการดําเนินงานที่สอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโต

อยางย่ังยืน ดังน้ันสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาจึงตองจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวที่มีการ

กําหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคลองกันเพื่อเปนแนวทางในการทํางานในขณะที่

สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองนําแผนพัฒนาระยะยาวน้ันไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อการบรรลุ

เปาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 แผนพัฒนา หมายถึง แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของสวนงานในระยะยาว โดยทั่วไปใชเวลา ๕ ป 

ภายในแผนจะประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส

และภัยคุกคาม กลยุทธการดําเนินงานที่ครอบคลมุทุกภารกิจของสวนงาน มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของ

แตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  

  แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนที่

ถายทอดแผนพัฒนาลงสูภาคปฏิบัติ เพือ่ใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวยโครงการหรือกิจกรรม

ตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการในปน้ัน ๆ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คา

เปาหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ัน รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ 

รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๑ 
การบริหารจัดการ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒ 

เกณฑมาตรฐาน 

 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน 

สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือ

เทียบเทา 

๑. มีแผนพัฒนาที่สอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบาย

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสวนงาน 

 

๒.  มีแผนป ฏิบั ติการประจําป ของสวนงานที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสวนงาน 

๑.  มีแผนป ฏิบั ติการประจําป ของสวนงานที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสวนงาน 

๓. มีตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป และคา

เปาหมายของแตละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน 

๒.  มีตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป และคา

เปาหมายของแตละตัวช้ีวัด เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน 

๔. มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสวนงานไปสูบุคลากรภายในสวน

งาน 

๓.  มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสวนงานไปสูบุคลากรภายในสวน

งาน 

๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยป

ละ ๒ ครั้ ง  และรายงานผลตอผูบริหารและ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา 

๔.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยป

ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา 

๖. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕.  การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๗.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

๖.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

  หมายเหตุ 

๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหรายงานผล

การดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

ใหรายงานผลการดําเนินการตอรายงานผลตอผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 ๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ใหรายงานผลการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓ 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 

 

 ๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทา 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองมีแผนพัฒนาของสวนงานระยะ ๕ ป 

 ๒. แผนปฏิบัติการประจําปของแตละสวนงานในชวงปการศึกษาที่ตรวจประเมิน 

๓. ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดที่สวนงานกําหนดไว สําหรับวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปที่ระบุไวในแผนฯ 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสวนงาน ในการจัดทําหรือ

ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน เชน การประชุม สัมมนา หรืออบรมหรือการประชุมประจําเดือน

ของสวนงาน 

 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สวนงานมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๒  :  การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล       : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละสวนงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่ง

ตองมีการจัดการความรูตามภารกิจของแตละสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มี

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารภายในแตละสวนงานมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสวนงานมีความสามารถในเชิง

แขงขันสงูสุด  

 กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสวนงาน การสรางบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสวนงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสวนงานใหดีย่ิงข้ึนจนเกิด “แนวปฏิบัติที่ดี” ซึ่งไดแก วิธีการ

ทํางานที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการวาเปนวิธีที่ดีที่สามารถทําใหองคกรประสบผลสําเร็จได 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูของสวนงานที่สอดคลองกับภารกิจ

ของสวนงานอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

  ๒. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบติั

ที่ดีตามประเด็นความรูในขอ ๑ 

 ๓. มีการรวบรวมความรูที่ไดจากขอ ๒ มาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอยางเปนระบบ และมีการ

เผยแพร อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๔. บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติที่ดีไดในขอ ๓ มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีระหวางสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  ๑. คําสั่ง/ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรูของสวนงาน 

 ๒. แผนจัดการความรูของสวนงานที่ระบุประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรูของสวนงาน 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕ 

 ๔. บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๕. หลักฐานการเผยแพรความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี เชน แผนพับ เว็บไซต คูมือการปฏิบัติงาน 

 ๖. หลักฐานแสดงใหเห็นวาบุคลากรนําความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการปฏิบัติงาน 

 ๗. หลักฐานแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีระหวางสวนงาน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๓ : สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล      : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

  สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแตละแหง ตองมีการพัฒนาสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจของ

สวนงานเพื่อการบริหารการตัดสินใจการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใหบริการสารสนเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจของสวนงานอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๒. มีสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจของสวนงานเพิ่มข้ึนอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๓. มีการจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพรสารสนเทศแกสาธารณะ 

 ๔. ผูบริหารและบุคลากรของสวนงานอยางนอยรอยละ ๕๐ ใชประโยชนจากสารสนเทศในการบริหาร

และปฏิบัติงาน 

 ๕. มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมาปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ขอ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. สารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจของสวนงาน 

 ๒. หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารและบุคลากรนําสารสนเทศมาใชในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ๓. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศของสวนงาน 

 ๔. รายงานการปรับปรุงสารสนเทศตามผลการประเมิน 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๔  :  การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล     :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการปจจยัทีอ่าจเปน

มูลเหตุของความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา ที่สงผลใหระดับความเสี่ยงและขนาด

ของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกัน

จากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

 ๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของสวนงาน 

  ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน

ขอ ๒ 

  ๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน ทําใหความเสี่ยง

ลดลงหรือหมดไป อยางนอยรอยละ ๘๐ ของปจจัยความเสี่ยง 

  ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  ๖. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ขอ 

 

  หมายเหตุ 

๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหรายงานผล

การดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

ใหรายงานผลการดําเนินการตอรายงานผลตอผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 ๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ใหรายงานผลการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗ 

๔. คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงที่สงผลกระทบตอชีวิตและความ

ปลอดภัยของบุคลากรหรือตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสวนงาน อันเน่ืองมาจาก

ความบกพรองของสวนงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในรอบปการประเมิน โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

  ๔.๑ ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน   

    ๔.๑.๑ มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของบุคลากรภายในสวนงาน 

ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สวนงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการ

ความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสวนงานในการระงับเหตุการณดังกลาว     

    ๔.๑.๒ สวนงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ เชน 

บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบตางจนเกิดเปนขาวปรากฏตาม

สื่อตางๆ 

  ๔.๒ การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก  

    ๔.๒.๑ สวนงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ

เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน     

    ๔.๒.๒ เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการควบคุมหรือการปองกันของสวนงาน    

    ๔.๒.๓ เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

 ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําสวนงาน 

 ๓. แผนบริหารความเสี่ยงของสวนงาน (MCU RM๑, MCU RM๒) 

 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสวนงาน (MCU RM๓) 

 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานที่มีวาระการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงของ 

สวนงาน 

 ๖. รายงานผลการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน (MCU RM๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๕    : การควบคุมภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :   กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การ

ประเมินและการรายงานผลการควบคุมภายในทั้งองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใหถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ัน สวนงานภายในทุกระดับจึงตองดําเนินการใหมีการควบคุมภายในเพื่อใหผูบริหารที่

กํากับสวนงาน ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของแตละ

สวนงานจะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัดและชวยปองกันหรือลดความ

เสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหายความสิ้นเปลืองความสูญเปลาของการใชทรัพยสินหรือการกระทําอันเปนการ

ทุจริต 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุมภายในประจําสวนงาน 

 ๒. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระงานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

 ๓. มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบ ๕ องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมของการ

ควบคุมการประเมินความเสี่ยง การกําหนดกิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล 

และมีการดําเนินการครบทุกองคประกอบ 

 ๔. มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในตอผูบริหารไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

ในรอบปที่ประเมิน 

 ๕. มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 
   

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

  หมายเหตุ 

๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหรายงานผล

การดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

ใหรายงานผลการดําเนินการตอรายงานผลตอผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 ๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ใหรายงานผลการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙ 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุมภายในประจําสวนงาน 

 ๒. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบระบบการ

ควบคุมภายในของสวนงาน 

 ๓. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระงานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

 ๔. หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนงาน ดังน้ี 

 ๔.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.๑) 

 ๔.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.๒) 

 ๕. รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ดังน้ี 

 ๕.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.๑) 

 ๕.๒ รายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.๔) 

 ๕.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.๕) 

 ๕.๔ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.มจร.๕) 

 ๕.๕ แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (แบบ CSA ปค.มจร.๕) 

  ๕.๖ แบบการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (แบบสอบถามการประเมินผล ปค.มจร.) 

 ๖. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๖   : การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี ้  :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล   :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สวนงานตองสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบติังานตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกในหนาที่ เอื้อเฟอตอพระธรรมวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสวนงาน โดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมลูรายบุคคล 

 ๓. บุคลากรของสวนงานไดรับการพัฒนาความรูหรือทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 

รอยละ ๕๐ ตอป 

 ๔. มีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติงานพัฒนาดีข้ึนเปนที่ประจักษ 

 ๕. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป บรรลุเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓  หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

๑. หลักฐานแสดงการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสวนงาน 

๓. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรูหรือทักษะของบุคลากร  

๔. รายงานผลการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรประจาํป  

 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 

 

  เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง 

    สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒ 

 

 

 

 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สถาบันภาษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ กระบวนการพฒันาหลักสูตรดานภาษา    

๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนดานภาษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย    

๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการดานภาษา    

๒.๔ การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายความรวมมอืดานภาษาและวัฒนธรรม    

๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา    

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    
 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สถาบันภาษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 
 

บทท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีเฉพาะและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ๑. สถาบันภาษา   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สถาบันภาษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการดานภาษาตางประเทศ 

แกบุคคลของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปรวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและ

วัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ดังน้ัน จึงตองมีระบบกลไกและการดําเนินงาน

พันธกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน ของสถาบัน

ภาษาและมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกจิหลัก สถาบันภาษา มจีํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ กระบวนการพฒันาหลักสูตรดานภาษา 

 ๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนดานภาษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการดานภาษา 

 ๒.๔ การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายความรวมมอืดานภาษาและวัฒนธรรม 

 ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา 

  ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 หลักสูตรฝกอบรมดานภาษามีวัตถุประสงคใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ

ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม จึงควรมีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอและพัฒนา

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

  ๒. มีการสํารวจความตองการของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมดานภาษา 

 ๓. มีการประเมินหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาทุกหลักสูตรและรายงานตอผูบริหารอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ มาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษา 

 ๕. มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาระหวางสวนงานภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒    :   ประสิทธิผลการจัดการเรยีนการสอนดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตของ 

          มหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล        :   ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตอการเรียนรูดานภาษา มีรูปแบบที่เหมาะสม

ดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอน

ดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตประสบความสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันภาษามีภารกิจพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝกอบรมดานภาษามีคูมือการสอนหรือตําราหรือหนังสือประกอบการเรียน 

 ๒. มีแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรและรายวิชา

ฝกอบรมดานภาษา 

 ๓. มีแหลงเรียนรูที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน

และนอกหองเรียน 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝกอบรมดานภาษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแตละหลักสูตรและ

รายวิชา ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ ๔  มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 ๖. บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยผูเขาอบรมในหลักสูตรและรายวิชาดานภาษาผานเกณฑการ

ประเมินผลอยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ และ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓     : ประสิทธิผลการบรกิารวิชาการดานภาษา 

ชนิดของตัวบงชี ้    : ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล      : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้    

 ประสิทธิผลของการบริการวิชาการดานภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาตางประเทศการเขียนบทความ

ทางวิชาการการแปลภาษาตางประเทศและการจัดทดสอบภาษาตางประเทศเห็นไดจากผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสะทอนคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันภาษา 
 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๒. การบริการวิชาการภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาตางประเทศ บรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. การบริการวิชาการดานการเขียนบทความทางวิชาการ บรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๔. การบริการวิชาการดานการแปลภาษาตางประเทศ บรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๕. การบริการวิชาการดานการจัดทดสอบภาษาตางประเทศ บรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติ

การประจําป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
  

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๗ 

ตัวบงชี ้ ๒.๔  : การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล   : ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคล องคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกันอยาง

เปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตาง

ยังคงมีความเปนอิสระตอกัน 

 เครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม ชวยขยายขอบเขตการดําเนินงาน สรางกระบวนการ

เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิด ความรู วิธีการทํางานและประสบการณความเช่ียวชาญ ทําใหบุคคลและองคกร

เครือขายมีการปรับตัวและพัฒนาในดานการแสวงหาความรูใหม วิธีการใหม รวมทั้ง การขยายแนวรวมใหมอยาง

ตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม 

 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรมใน

ระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ 

 ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและ

วัฒนธรรมและรายงานตอผูบริหาร 

 ๔. มีการลงนามความรวมมือระหวางเครือขายดานภาษาและวัฒนธรรมและมีกิจกรรมรวมกัน 

 ๕. มีการเผยแพรผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕  :  การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา 

ชนิดของตัวบงชี ้  :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล  : ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา๗ วัน

ทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาภายใน ๗ วันทําการนับจากวัน

ประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน  

๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันภาษาเพื่อลงนามรับรองรายงานการ

ประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖  :  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดตัวบงชี ้  :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล  :  ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้

คุณภาพการบริการของสวนงานบริหาร สถาบันภาษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 

๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบันภาษา ประจําปที่ประเมิน 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๐ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๔ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๘ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร    

     ๒.๒ การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจยั    

๒.๓ การพัฒนาวารสารสูฐาน TCI    

๒.๔ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค     

     ๒.๕ การติดตามและประเมนิผลการวิจัย    

     ๒.๖ เงินสนับสนุนงานวิจัยทีจ่ัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย    

      ๒.๗ ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร    

๒.๘ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สถาบันวิจัยพทุธศาสตร มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๘ ตัวบงช้ี ดังน้ี 
 
 
 

 ๒.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร    



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๑ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ 

คือ  

๑) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน  

๒) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน  

๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกจิหลัก สถาบันวิจัยพทุธศาสตร มีจํานวน ๘ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

๒.๒ การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย 

๒.๓ การพัฒนาวารสารสูฐาน TCI 

๒.๔ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

๒.๕ การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

๒.๖ เงินสนับสนุนงานวิจัยทีจ่ัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

๒.๗ ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

  ๒.๘ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ ๖   กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรลวงหนากอนประชุม 

ไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพทุธศาสตรภายใน ๗ วันทําการนับ

จากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ

ปฏิบัติ ภายใน  ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเพื่อลงนามรับรองรายงาน

การประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :  การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 เพื่อใหการจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยเปนระบบที่ใหความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาตองมีคูมือการใชงานระบบสารบรรณในสวนงานมี

ฐานขอมูลการเบิกจายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปการจัดเก็บเอกสารการเบิกจายทุนอดุหนุนการวิจยัในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสการรายงานการเบิกจายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจําเดือน ตลอดถึงการสรุปการรับ – 

สงเอกสารและการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีคูมือการใชงานระบบสารบรรณในสวนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ๒. มีฐานขอมูลการเบิกจายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 

 ๓. มีการจัดเก็บเอกสารการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 ๔. มีการรายงานการเบิกจายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจําเดือน เพื่อรายงานใหผูบริหารรับทราบ 

 ๕. มีการสรุปการรับ-สงเอกสารและการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ : การพัฒนาวารสารสูฐานขอมูล TCI 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 วารสาร Journal of International Buddhist Studies   เปนวารสารที่ดําเนินการโดยสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร รับตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสังคมศาสตรรวมทั้งสถาบันและหนวยงานอื่น ๆ 

ทั้งภายในและตางประเทศ กําหนดตีพิมพเปนรายเดือน (ปละ ๒ ฉบับ) บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพในวารสารฯ 

จะตองไมเคยพิมพเผยแพรในวาร รายงาน หรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน   และไมอยูระหวางการพิจารณาของ

วารสารอื่น ทุกบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารฯ ไดผานการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ 

(peer review) ที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบวารสารอยางตอเน่ืองต้ังแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน 

 ๒. มีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและตางประเทศ และมีผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 

 ๓. ไดรับการบรรจุเปนวารสารระดับชาติในบัญชีรายช่ือวารสารวิชาการดานสังคมศาสตรที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับเทียบเทาใหจบ

การศึกษาได 

 ๔. มีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 

 ๕. ไดรับการบรรจุในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 

Centre; TCI) 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  

ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย 

ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

  ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี  

 - หองปฏิบัติการวิจัย หนวยวิจัย ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัย/อาจารยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ : การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การติดตามและประเมินผลหมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือ

โครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  เพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให

เปนไปตามพันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม  การติดตามและประเมินผลการวิจัยเปนกิจกรรมที่

สําคัญเพราะสามารถนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหติดตาม  กํากับการบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ  

อีกทั้งยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ๒. มีระบบฐานขอมลูการดําเนินงานวิจัย 

 ๓. มีการกําหนดใหรายงานผลการวิจัยประจําเดือน 

 ๔. มีการติดตามใหรายงานผลงานวิจัยใหแลวเสร็จตามปงบประมาณ 

 ๕. มีการนําเสนออนุมัติจบโครงการวิจัยตามปงบประมาณ 

 ๖. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ : เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีจัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ปจจัยนําเขา 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย 

ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ

สนับสนุนการทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ัน เงินทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึง

ศักยภาพดานการวิจัยของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 

 

ตารางขอมูลเงินวิจัยของสวนงานจัดการศึกษา 

 

ท่ี สวนงาน 
จํานวนอาจารย

และนักวิจัย 
จํานวนเงิน

วิจัย 
จํานวนเงิน 
เฉลี่ยตอคน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย    
๒ คณะพุทธศาสตร    
๓ คณะครุศาสตร    
๔ คณะมนุษยศาสตร    
๕ คณะสังคมศาสตร    
๖ วิทยาเขตหนองคาย    
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
๘ วิทยาเขตเชียงใหม    
๙ วิทยาเขตขอนแกน    

๑๐ วิทยาเขตนครราชสมีา    
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี    
๑๒ วิทยาเขตแพร    
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร    
๑๔ วิทยาเขตพะเยา    
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    
๑๖ วิทยาลัยสงฆลําพูน    
๑๗ วิทยาลัยสงฆเลย    
๑๘ วิทยาลัยสงฆนครพนม    
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค    
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช    
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย    
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี    
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ    



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๘ 

ท่ี สวนงาน 
จํานวนอาจารย

และนักวิจัย 
จํานวนเงิน

วิจัย 
จํานวนเงิน 
เฉลี่ยตอคน 

๒๔ วิทยาลัยสงฆพทุธโสธร    
๒๕ วิทยาลัยสงฆเชียงราย    
๒๖ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง    
๒๗ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ    
๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ    

 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๑-๑๘  

สวนงาน 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๑๙-๒๐  

สวนงาน 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๒๑-๒๒  

สวนงาน 
 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๒๓-๒๔  

สวนงาน 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๒๕-๒๖  

สวนงาน 
 

สวนงานไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณวิจัย

มีคาเฉลี่ยตอคน

ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน  

๒๗-๒๘  

สวนงาน 

 

  หมายเหตุ  

 ๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา 

ศึกษาตอ 

 ๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ 

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

 ๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่

ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 

 ๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใช

นักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๓๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๗ : ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ผลงานวิจัยเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพือ่แสดง

ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคา  สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ    ผลงานวิจัยอยูในรูป

ของบทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือ

เปนผลงานวิจัยรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

 อาจารยประจําและนักวิจัยหมายถึง อาจารยประจํานักวิจัยและอาจารยอัตราจางที่มีสัญญาจางรายป

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ทั้งน้ีไมนับรวม

บุคลากรสายสนับสนุนและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

เกณฑการประเมิน    

 แปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน

ระหวาง ๐-๕ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๘๐ 

 

สูตรการคํานวณ  

 ๑. คํานวณรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
  
 ๒. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได  = 
 
 

 

 

 

 

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย 

๘๐ 
X  ๕ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดที่ไดรับทุนวิจัยในปการศึกษาที่ประเมิน 
X ๑๐๐ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๐ 

กําหนดระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้    

  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๐.๖๐ - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๒ 

- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๘๐ - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

๒๕๕๖  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิจัยรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๘ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสวนงานบริหาร  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร ประจําปทีป่ระเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๒ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิปสสนาธุระ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลงานบรกิารดานวิปสสนากรรมฐาน    

     ๒.๒ ประสิทธิผลงานบรกิารฝกอบรมคุณธรรม    

๒.๓ การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย    

๒.๔ การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรม
คุณธรรม 

   

     ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ    

     ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สถาบันวิปสสนาธุระ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

  ๓. สถาบันวิปสสนาธุระ     



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๓ 

 

 

 
 

 

หลักการ 

สถาบันวิปสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม เผยแผ และใหบริการดานการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัยพัฒนา

รูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สรางเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมให

กวางขวาง 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกจิหลัก สถาบันวิปสสนาธุระ มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ประสิทธิผลงานบรกิารดานวิปสสนากรรมฐาน 

  ๒.๒ ประสิทธิผลงานบรกิารฝกอบรมคุณธรรม 

  ๒.๓ การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 

  ๒.๔ การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 

  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลงานบริการดานวิปสสนากรรมฐาน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการดานวิปสสนากรรมฐานที่ตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จําเปนตองสํารวจความตองการเพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนอยางเปนระบบ 

พรอมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน และนําผลการสํารวจมาจัดทํา

แผนบริการดานวิปสสนากรรมฐาน 

  ๒. การบริการดานวิปสสนากรรมฐานบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดในแผนบริการดานวิปสสนากรรมฐาน

ประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

  ๓. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการดานวิปสสนากรรมฐานตอองคกร ชุมชน

หรือสังคม 

  ๔. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการบริการดานวิปสสนากรรมฐาน 

 ๕. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูดานการบริการวิปสสนากรรมฐานอยางเปนระบบเผยแพรแก

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ประสิทธิผลงานบริการฝกอบรมคุณธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ประชาชนทั่วไป จําเปนตองสํารวจความตองการเพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนอยางเปนระบบ พรอมทั้งติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน และนําผลการสํารวจมาจัดทํา

แผนบริการฝกอบรม 

  ๒. การบริการฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดในแผนบริการฝกอบรมประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

  ๓. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการบริการฝกอบรมตอองคกร ชุมชนหรือสังคม 

  ๔. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการบริการฝกอบรม 

 ๕. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูดานการบริการฝกอบรมอยางเปนระบบ เผยแพรแกบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การสงเสริมและพัฒนาใหวิปสสนาจารยมีความรู ความสามารถและทักษะในการอบรมวิปสสนา

กรรมฐาน ตลอดจนมีคุณสมบัติของวิปสสนาจารยที่ดี จะสงผลใหการอบรมวิปสสนากรรมฐานมีประสิทธิภาพดี

ย่ิงข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย ทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปนของ 

วิปสสนาจารย 

 ๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการจัดทําหลักสูตรและสื่อการเรียนรูดานปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

 ๔. มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลวิปสสนาจารยอยางเปนระบบ สามารถสืบคนนํามาใชในการ

ดําเนินงานของสถาบันวิปสสนาธุระ 

 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารยประจําป และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการทํางานอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคล องคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกันอยาง

เปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตาง

ยังคงมีความเปนอิสระตอกัน 

 เครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมจะชวยขยายขอบเขตการดําเนินงานและสราง

กระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิด ความรู วิธีการทํางานและประสบการณความเช่ียวชาญ ทําใหบุคลากร

สํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมในเครือขาย มีการปรับตัวและพัฒนาในดานการแสวงหาความรูใหม 

วิธีการใหม รวมทั้ง การขยายแนวรวมใหมอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผนสงเสริมและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 

  ๒. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกันระหวางสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมใน

เครือขาย อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

  ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดรวมกันในเครือขายและรายงานตอผูบริหาร 

 ๔. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของสมาชิกในเครือขายอยาง

เปนระบบและเผยแพรแกสมาชิกในเครือขายเพื่อนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

 ๕. มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจนมีผลการดําเนินงานดีข้ึน ปละ ๕ แหง โดยมี

หลักฐานปรากฏชัดเจน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ ๖   กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระอยางนอยปละ ๒ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระลวงหนากอนประชุมไมนอย

กวา๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระภายใน ๗ วันทําการ นับ

จากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ 

ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระเพื่อลงนามรับรองรายงาน

การประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๔๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สถาบันวิปสสนาธุระสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมา

รับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
 ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สถาบันวิปสสนาธุระ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/กิจกรรมและมีผลการ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมที่ ๒ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมที่ ๓ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมที่ ๔ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  
 

ดังน้ัน  
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
 
 

=  
 

 
คะแนนที่ได =  ๔.๐๗  

 
 

 

(๔.๑๒ x ๑๒๒) + (๔.๕๐ x ๑๐๑) + (๓.๖๓ x ๙๓) + (๓.๙๙ x ๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔) + (๔๕๔.๕๐) + (๓๓๗.๕๙) + (๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๐ 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ ประจําปทีป่ระเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กจิกรรมการใหบรกิารทัง้หมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๑ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักทะเบียนและวัดผล ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๓ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๗ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการรบันิสิต    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา    

๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต    

๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานขอสอบกลาง    

     ๒.๕ การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop 
Service) 

   

     ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล    

     ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักทะเบียนและวัดผล มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๗ ตัวบงช้ี ดังน้ี 
 
 
 

  ๔. สํานักทะเบียนและวัดผล   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๒ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักทะเบียนและวัดผลเปนสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแบงเปน ๒ สวนงาน คือ  

(๑) สวนทะเบียนนิสิตมี ๓ งานหลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานรับเขาศึกษา และงานทะเบียนและ

สถิติการศึกษา  

(๒) สวนประเมินผลการศึกษามี ๒ งานหลัก คือ งานการเรียนการสอนและการสอบ และงาน

ประมวลผลการศึกษา 

ดําเนินงานภายใตพันธกิจใหการสนับสนุนและสนองงานตามแผนงานนโยบาย ปณิธานและวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลใหมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ใหการบริการทางวิชาการแกนิสิต อาจารยและศิษยเกา ตลอดจนหนวยงานทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกจิหลัก สํานักทะเบียนและวัดผล มีจํานวน ๗ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 

     ๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต 

     ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานขอสอบกลาง 

     ๒.๕ การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) 

     ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล  

  ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการรับนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 นิสิตที่รับเขาศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการรับ

หรือคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา เกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนสามารถคัดเลือกนิสิตที่มีความ

พรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาศึกษาเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคลองกับขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีแผนการรับนิสิตที่กําหนดเปาหมายโดยผานการวิเคราะหจากสวนงานจัดการศึกษาระดับคณะหรือ

เทียบเทา 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตรที่เปดการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษาที่ ๒ ของทุกปการศึกษา 

 ๔. มีการประเมินการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบและกลไกการรับนิสิต 

 ๕. มีการนําผลการประเมินในขอ ๔ มาปรบัปรุงและพฒันาระบบการรบันิสิต 

 ๖. มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการรับนิสิต โดยมีหลักฐานเชิงประจักษและสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่ ๓ การ

วัดผลและการประเมินผลการศึกษา กําหนดใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชา ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษา โดยการวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลควรจัดบริการตางๆ  

ดานการวัดผลและแจงผลการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ๒. มีการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรและปริญญาของ มจร.ที่ไดรับการรับรองทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

 ๓. มีการจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบออนไลนสําหรับนิสิตและอาจารย 

 ๔. มีการแจงผลการศึกษาแกนิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดการสอบแตละภาคการศึกษา  

 ๕. มีการออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแกผูย่ืนคํารอง 

ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันย่ืนคํารอง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การจัดการงานทะเบียนนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักทะเบียนและวัดผล ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนนิสิต ที่สอดรับกับนโยบายและ

การวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเช่ือมโยงกับทุกสวนงานที่

เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานได ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ทั้งน้ี ระบบน้ีตองมีความสะดวกในการใชงานโดย

ประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน

ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุกสวนงานและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ๒. มีการบันทึกขอมูลทะเบียนนิสิตผานระบบอินเตอรเน็ตและมีการคิดจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(Full Time Equivalent Student: FTES)  

๓. มีการจัดทํารายงานสถิตินิสิตทุกระดับประจําปการศึกษานําเสนอผูบริหารและสภาวิชาการ 

๔. มีการจัดทํารายงานวิเคราะหอัตราการคงอยูของนิสิตและอัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แสดงขอมูล ๕ ป ยอนหลัง นับจากปที่รับประเมิน และรายงานตอผูบริหาร 

 ๕. มีการรายงานขอมูลนิสิต และบัณฑิตทุกระดับใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ประสิทธิผลการจัดการงานขอสอบกลาง 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การจัดสอบดวยขอสอบกลางเปนการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนิสิตโดยใชขอสอบเดียวกันใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา นําไปสูมาตรฐานทางวิชาการและความเปนเลิศทางวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. จํานวนขอสอบกลางทุกรายวิชามีเพียงพอเพื่อจัดการสอบ โดยอยางนอยรายวิชาละ ๓๐๐ ขอ 

 ๒. การจัดสงขอสอบกลางไปสวนจัดการศึกษาทุกแหงถูกตองและไปถึงสวนจัดการศึกษากอนการสอบ

อยางนอย ๑ วัน 

 ๓. มีการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบกลางและจัดเก็บในคลังขอสอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ๔. มีการแจงผลการสอบขอสอบกลางแกสวนงานจัดการศึกษาทุกแหง ภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้นสุด

การสอบดวยขอสอบกลางของแตละสวนจัดการศึกษา 

 ๕. คณะกรรมการบริหารจัดการขอสอบกลางประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามและประเมินผลการ

จัดการขอสอบกลาง อยางนอยปการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

 ๖. มีการนําผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารจัดการขอสอบกลางมาปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการขอสอบกลาง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop  

   Service) 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) เปนแนวทางการพัฒนาการใหบริการ

โดยลดข้ันตอนของการดําเนินงานที่ซ้ําซอนใหสั้นลงรวมบริการหลายๆอยางไว ณ ที่แหงเดียว ผูใชบริการไมตอง

ไปติดตอขอใชบริการ ณ จุดบริการหลายแหงสงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ

ขอรับบริการรวมทั้งเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี การบริการของสํานักทะเบียนและวัดผลจะเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยผานกระบวนการ ไดแก การทบทวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอนการออกแบบระบบ

การทํางานใหมและการดําเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการทบทวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอนโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักทะเบียนและวัดผล 

๒. มีการออกแบบระบบการทํางานใหม โดยเปนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว  

๓. มีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียวอยางนอย ๓ บริการตามบริบทของสํานักทะเบียนและ

วัดผล 

๔. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการการใหบริการที่ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๕. มีการประเมินการดําเนินงานตามระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว โดยมีผลเชิง

ประจักษของการลดข้ันตอนและระยะเวลา 

 ๖. มีการนําผลการประเมินในขอ ๕ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ ๖  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลอยางนอยปละ ๔ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลลวงหนากอนประชุมไม

นอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลภายใน ๗ วันทําการ 

นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ

ปฏิบัติ ภายใน๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล เพื่อลงนามรับรอง

รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๕๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๗ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสวนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผลสามารถประเมินไดจากความพึง

พอใจของผูรับบริการ ทั้งอาจารย เจาหนาที่และนิสิตโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักทะเบียนและวัดผลประจําปที่ประเมิน 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๐ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย

ใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธและเผยแผพระพทุธศาสนา    

     ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจําสงเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม 

   

     ๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๕ ตัว

บงช้ี ดังน้ี 

 
 

  ๕. สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๑ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน ๕ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธและเผยแผพระพทุธศาสนา 

  ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจําสงเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

  ๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหงเขารวม ไมนอยกวา

รอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเรจ็ของตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบรกิารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ หรือ ๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการประชาสมัพันธและเผยแผพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาพิจารณาไดจากการบรรลุ

เปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได รวมทั้ง

การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปดานการประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาผานสื่อโทรทัศน 

วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่นๆที่กําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจําปในขอ ๑ ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

 ๓. มีการประเมินกระบวนการทํางานดานประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน  

 ๔. มีการประเมินกระบวนการทํางานดานประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาทาง

วิทยุกระจายเสียง 

 ๕. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ และ ขอ ๔ มาปรับปรุงการดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแผ

พระพุทธศาสนา 

 ๖. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปดานประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนา และ

รายงานตอผูบริหาร 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ 

   บริการสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย 

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมใหสวนงานที่

เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

เพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมที่ ๒ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมที่ ๓ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมที่ ๔ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังน้ัน 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนที่ได = ๔.๐๗ 
 

(๔.๑๒ x ๑๒๒) + (๔.๕๐ x ๑๐๑) + (๓.๖๓ x ๙๓) + (๓.๙๙ x ๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔) + (๔๕๔.๕๐) + (๓๓๗.๕๙) + (๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๗ 

  เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ ประจําปทีป่ระเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กจิกรรมการใหบรกิารทัง้หมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๘ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย

ใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานของ

สวนธรรมนิเทศ 

   

     ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๔ ตัว

บงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

  ๖. สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม    



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๖๙ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน

ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน ๔ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานของสวนธรรมนิเทศ 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเรจ็ของตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเปนที่ยอมรบัในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ หรือ ๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐาน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เปนสวนงานในกํากับของสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจใหบริการฝกอบรม

วิปสสนากรรมฐาน แกนิสิต คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถตลอดถึง 

พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ขาราชการและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัด

กิจกรรม สนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการบริการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ 

วิปสสนากรรมฐาน แกหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐาน โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือองคกร 

 ๒. มีการรายงานผลการประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานทุกโครงการ 

 ๓. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานทุกโครงการ  บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด

ของโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๔. มีการนําผลการประเมินในขอ ๒ มาปรับปรุงโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนา

กรรมฐาน 

 ๕. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป รายงานตอผูบริหารและเผยแพรตอสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ 

จํานวน ๔  โครงการ/กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมที่ ๒ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมที่ ๓ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมที่ ๔ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังน้ัน 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนที่ได = ๔.๐๗ 
 

(๔.๑๒ x ๑๒๒) + (๔.๕๐ x ๑๐๑) + (๓.๖๓ x ๙๓) + (๓.๙๙ x ๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔) + (๔๕๔.๕๐) + (๓๓๗.๕๙) + (๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๔ 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ ประจําปทีป่ระเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กจิกรรมการใหบรกิารทัง้หมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยใช ๑๐ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย    

     ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

จํานวน ๔ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

 ๗. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม    



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๖ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม มีจํานวน ๔ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหงเขารวม ไมนอยกวา

รอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเรจ็ของตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ หรือ ๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๗๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสวนงานในกํากับของสํานัก

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินงานจัดการศึกษาพระอภิธรรม มีหนวยจัดการศึกษาที่เปนสาขา

ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด มีบทบาทเผยแผธรรมะในรูปแบบการจัดการศึกษา 

พระอภิธรรมปฎก อรรถกถาและฎีกา เพื่อพัฒนาบุคคลใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีสันติสุข เกื้อกูลตอการ

พัฒนาประเทศและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. นักศึกษาอภิธรรมผูเขาสอบในปการศึกษาที่ประเมิน สอบผานอยางนอยรอยละ ๖๐ ของผูเขาสอบ

ทั้งหมด 

 ๒. อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิอภิธรรมบัณฑิต รอยละ ๙๐ 

 ๓. มีการกํากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนสอนและการประเมินผลของหนวยจัดการศึกษาอภิธรรม

ในสังกัดทั่วประเทศ 

 ๔. มีฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เชน หนวยที่เปด ผูบริหารหนวย 

อาจารย นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา เปนตน 

 ๕. มีการรายงานผลการดําเนินงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหาร 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๐ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมที่ ๒ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมที่ ๓ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมที่ ๔ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังน้ัน 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนที่ได = ๔.๐๗ 
 

(๔.๑๒ x ๑๒๒) + (๔.๕๐ x ๑๐๑) + (๓.๖๓ x ๙๓) + (๓.๙๙ x ๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔) + (๔๕๔.๕๐) + (๓๓๗.๕๙) + (๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๑ 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ ประจําปทีป่ระเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กจิกรรมการใหบรกิารทัง้หมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๒ 

 

 

         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยใช ๑๐ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย    

     ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 โรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

จํานวน ๔ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 ๘. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๓ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม 

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน ๔ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสงัคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแหงเขารวม ไมนอยกวา

รอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเรจ็ของตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ หรือ ๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดการเรียนการสอนวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนา แกเด็กและเยาวชน รับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอบรมธรรมศึกษา เพื่อให

การศึกษาดานพระพุทธศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและเปนศูนยกลางเผยแผแกเด็กและเยาวชน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 

 ๓. มีการประเมินและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณทางพระพุทธศาสนาและ

สังคม ทุกป 

 ๔. จํานวนโรงเรียน/ชุมชน/เครือขายเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

 ๕. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปที่ประเมินผานเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ของนักเรียนที่เขาเรียนทั้งหมด 

 ๖. มีการเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยสูสาธารณชน 

 ๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยไดรับการยกยองจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ หรือ ๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมที่ ๒ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมที่ ๓ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมที่ ๔ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังน้ัน 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนที่ได = ๔.๐๗ 
 

(๔.๑๒ x ๑๒๒) + (๔.๕๐ x ๑๐๑) + (๓.๖๓ x ๙๓) + (๓.๙๙ x ๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔) + (๔๕๔.๕๐) + (๓๓๗.๕๙) + (๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๘ 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ ประจําปทีป่ระเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กจิกรรมการใหบรกิารทัง้หมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๘๙ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๙ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๑๓ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม    

๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด    

๒.๔ การบริการทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน    

๒.๕ หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู    

๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด    

๒.๗ ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย    

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย    

๒.๙ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการสื่อสาร    

๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรบับุคลากรและนิสิต    

๒.๑๑ การพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๒.๑๒ การพฒันาการเรียนการสอนออนไลน    

๒.๑๓ การพฒันาเว็บไซตมหาวิทยาลัย    

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๑๓ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

  ๙. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ     



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๐ 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีภารกิจ 

๒ ประการ คือ 

(๑) ภารกิจดานหองสมุด 

(๒) ภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนทางดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค 

และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก   สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจํานวน ๑๓ 

ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

        ๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

        ๒.๔ การบริการทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

        ๒.๕ หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู 

   ๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 

        ๒.๗ ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

๒.๙ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการสื่อสาร 

๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรบับุคลากรและนิสิต 

๒.๑๑ การพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๑๒ การพฒันาการเรียนการสอนออนไลน 

๒.๑๓ การพฒันาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๑ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย 

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลวงหนา

กอนประชุมไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภายใน ๗ วันทําการนับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสวนงานที่เกี่ยวของ

เพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน  ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลง

นามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 

 ๓. คําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔. หนังสือแจงมติคณะกรรมการ 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูและการปฏิบัติงาน

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ควรมีการบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหมีการใช

อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหมีความแข็งแรง คงทน 

สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ รมรื่น นาอยู และมีการจัดแตงใหสวยงามโดยไมก อใหเกิดผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานบริหารและจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม

ในอาคารสถานที ่

 ๒. มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ 

สิ่งแวดลอม  

 ๓. มีการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในขอ ๓ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในมาใชเปนขอมลูในการพัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. นโยบายและแผนงานบริหารและจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมในอาคาร

สถานที่ เชน แผนสุขอนามัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการสิ่งแวดลอม   

 ๒. ประกาศ คําสั่ง หรือ บันทึกมอบหมายภาระงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเชน คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ภาระงาน 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของอาคาร

สถานที่เชน โครงการ/กิจกรรม ๕ ส  เครื่องดับเพลิง  ปายเตือน รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการ

สิ่งแวดลอม   

 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับประเด็นในเกณฑมาตรฐานขอ ๓ 

 ๕. รายงานผลการพัฒนาการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การวิเคราะหหมวดหมู การลงรายการ

การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาและเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศที่หองสมุดใหบริการ  

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือวารสาร/นิตยสาร) สื่อโสตทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทุกประเภท 

 ครอบคลุม  หมายถึง  มีสวนเกี่ยวของถึง รวมถึง รวมอยูดวย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีสวนรวมของอาจารยและสวนงานจัดการศึกษา 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและมีการประชุมดําเนินการ 

๓. มีการมีสวนรวมของคณะและภาควิชาในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

 ๔. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 

 ๕. มีสื่อสิ่งพิมพเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ตอปการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 

 ๒. แผนใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

 ๓. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารประกอบการประชุม

และรายงานการประชุม 

 ๔. รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่คณะและภาควิชาเสนอเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุดประจําป 

 ๕. รายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ประจําปแยกประเภทตามหลกัสูตร 

 ๖. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปประเมินเทียบกับปที่ผานมา 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศสูผูใชบริการเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช

ประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุด รวมทั้งการพัฒนาใหผูใชบริการมีความรูและ

ทักษะในการแสวงหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตอบสนองตอความ

ตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ๒. มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบริการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

 ๓. มีการอบรม การแนะนําการใชหรือการแนะนําการสืบคนสารสนเทศของหองสมุดแกนิสิตทุกป

การศึกษา 

๔. มีการบริการฐานขอมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา ๑๐ ฐาน 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด เชน แผนการจัดบริการ
หองสมุด คูมือการปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการใชหองสมุด ประกาศ ระเบียบ  
 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไดแก โครงสรางการบริหาร
สวนหอสมุดกลาง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม ภาระงานบุคลากร  
 ๓. เอกสาร เว็บไซตแนะนําหองสมุดและคูมือการสืบคนสารสนเทศ 
 ๔. ประกาศเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 ๕. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบรกิาร 
 ๖. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมแนะนําการใชและการสืบคนสารสนเทศของ
หองสมุดแกนิสิต เชน โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงาน รายช่ือผูเขารวม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๗. รายการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและสรุปจํานวนผูใชบริการ 
 ๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ๙. รายงานการปรบัปรุงและพฒันาการดําเนินงานตามผลการประเมิน 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธบิายตัวบงชี้  

 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานมีอุปกรณ

อํานวยความสะดวกภายในตัวอาคาร เชน โตะ เกาอี้ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน การระบายอากาศ แสงสวางและระบบปองกันสาธารณภัยที่ไดมาตรฐานเพื่อปองกันและบํารุงรักษา

ทรัพยากรหองสมุดมิใหเกิดการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีมุมศึกษาเรียนรู 

ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีสถานที่ที่เปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเด่ียวและกลุม 

๒. มีแสงสวางพอเพียงตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐานความเขมของแสงสวาง ไมตํ่ากวา ๒๐๐ ลักซ 

๓. มีการจัดการใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรียนรู อาทิ การใชเครื่องปรับอากาศ หรือมีการถายเท 

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ  

๔. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และการใหบริการที่ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕. มีระบบปองกันสาธารณภัยที่ไดมาตรฐานเพื่อปองกันและบํารุงรักษาทรัพยากรหองสมุด มิใหเกิดการ

ชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร 

๖. มีมุมศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 ๗. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่เอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เชน ชุด 

ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จุดเช่ือมตอระบบเครือขาย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  ๑. ภาพแสดงการจัดสภาพแวดลอมและสถานที่ใหบริการของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. ผลการตรวจวัดแสงสวางภายในอาคาร ในสวนบริการแตละช้ัน  

  ๓. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการหองสมุด 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดการและการ

เขาถึงระบบสารสนเทศที่เพียงพอ สงผลใหการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว 

และคุมคา 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานที่นํามาใชเพื่อการจัดการงานมีการทํางานรวมกัน

หรือเช่ือมโยงกันระหวางระบบงานตาง ๆ ของหองสมุด ไดแก งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ 

ยืม-คืน และงานสืบคนขอมูล 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 

 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด ที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

 ๓. มีระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถดําเนินงาน อยางนอย ๓ ระบบไดแก งานวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และงานสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ในขอ ๒ และ ขอ ๓ ทุกขอ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

 ๖. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด เปนระบบเดียวกันทุกหองสมุด ในทุกสวนจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสามารถใชบริการเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 

 ๒. หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด โดยเปนขอมลูเชิงประจกัษและใชไดจรงิ 

 ๓. คูมือการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 

 ๕. รายงานการปรบัปรุงและพฒันาการตามผลการประเมิน 

 ๖. เอกสารหลักฐานแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด ของคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๗ :   ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิสัยทัศนที่จะเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติโดยมีการขยายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวย 

วิทยบริการ ทั่วประเทศ ๕๑ แหง  

 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการรวบรวม จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศ ดานพระพุทธศาสนาและ

ศาสตรสมัยใหม คือความรวมมือเปนเครือขายระหวางหองสมุดสวนกลางกับหองสมุดในวิทยาเขต วิทยาลัย 

โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช

เทคโนโลยีในการพัฒนา จัดเก็บ เผยแพร สืบคนและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลางและ

ภูมิภาค 

 ๒. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีดานการปฏิบัติงานหองสมุดรวมกันภายใน

เครือขาย 

 ๓. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีดานการปฏิบัติงานหองสมุด 

 ๔. มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดานการปฏิบัติงานหองสมุด ใหกับบุคลากรหองสมุดภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน 

 ๕. มีการวิจัยสถาบนัดานหองสมุดและนําผลไปพัฒนางานดานหองสมุด 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. โครงการหรือกจิกรรม ทีเ่กิดจากการทํางานรวมกันของเครือขาย 

 ๒. รายงานผลโครงการหรือกจิกรรมที่เกิดจากการทํางานรวมกันของเครือขาย 

 ๓. เอกสารหลักฐานแสดงข้ันตอน วิธีการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ ดีดานการปฏิบัติงานหองสมุดและ

คณะทํางานผูรับผิดชอบ 

 ๔. คูมือ/แผนพับ/เว็บไซต เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี 

 ๕. รายงานวิจัยสถาบันดานหองสมุด 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๘ :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่

สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ

ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ระบบดังกลาว ตองมีความ

สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 ๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 ๓. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 ๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสวนงานที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนแมบทระบบสารสนเทศ หรือ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ๒. คูมือการใชระบบสารสนเทศตางๆ เชน คูมือการใชระบบการเงิน ระบบพสัดุ  

 ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผูใชระบบสารสนเทศ 

 ๔. รายงานการปรบัปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมนิความพึงพอใจ 

 ๕. รายการขอมูลที่สงผานระบบเครือขายพรอมทั้งหลักฐานการสงเขาเครือขาย 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๙๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๙ :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายและการสื่อสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเครือขาย

และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการขยายตัวอยางมาก ตลอดจนภัยคุกคามระบบเครือขายจากภายนอกมี

เพิ่มมากข้ึน  จึงจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยใหมี

ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือขาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใชงานในอนาคตได 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่แสดงใหเห็นถึงการวางแผนในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการสื่อสาร 

 ๒. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป บรรลุเปาหมาย ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Traffic Log) ของผูใชตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 ๔. มีระบบสํารองและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery) 

 ๕. มีระบบเฝาระวังระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Monitoring) 

 ๖. มีการบํารุงรักษาอุปกรณระบบเครือขาย 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนแมบทระบบสารสนเทศ หรือ แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการสื่อสารที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เทียบกบัคาเปาหมายทีก่ําหนด 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 ๔. ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 
 ๕. เอกสารหลักฐานแสดงระบบสํารองและกูขอมูลในยามฉุกเฉินเชน คูมือปฏิบัติงาน แผนการสํารอง
ขอมูล ภาระงานบุคลากรรับผิดชอบ 
 ๖. เอกสารหลักฐานแสดงระบบเฝาระวังระบบเครือขายคอมพิวเตอรเชน คูมือปฏิบัติงาน ภาระงาน
บุคลากรรับผิดชอบ 
 ๗. แผนและรายงานการบํารุงรักษาอุปกรณระบบเครือขาย 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑๐ :   การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ของงานและสืบคนขอมูลไดทันตามเวลาที่ตองการดังน้ัน ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพตอ

จํานวนบุคลากรและนิสิต เปนสวนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการบริ การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา ๑ คนตอเครื่อง 
 ๒. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา ๘ FTES ตอเครื่อง 
 ๓. มีการบริการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและดําเนินการภายใน ๓ วันทําการ นับ
แตวันรับแจง 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในขอ ๒ และขอ ๓ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

  หมายเหตุ  
 ๑. ในเกณฑมาตรฐานขอ ๒ ใหนับรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนิสิตที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัยดวย 
 ๒. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยตอง เทียบ
เปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

๑.ขอมูลสถิติจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
๒. ขอมูลจํานวนนิสิตและจํานวน FTES ของนิสิตแตละระดับการศึกษา 
๓. เอกสารหลักฐานแสดงจํานวนคอมพิวเตอร ไดแก รายงานจํานวนคอมพิวเตอรบุคลากร รายงาน

จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต รายการลงทะเบียนการใช wifi สําหรับ notebook และ mobile device ของ
นิสิต 
 ๔. บัญชีการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร 
 ๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผูใชบริการ 
 ๖. รายงานการปรับปรุงการบริการตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑๑ :   การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยและการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน จําเปนตองมีการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสํารวจความตองการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 ๓. มีการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอ ๒ 
 ๔. มีระบบการติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 ๕. มีการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. รายงานการสํารวจความตองการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทําโดยใชขอมูลจากผลการสํารวจ
ความตองการ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลโครงการ แบบประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ รายช่ือบุคลากรที่รวมโครงการ 
 ๔. ขอมูลสถิติจํานวนบุคลากรทั้งอาจารยและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
 ๕. เอกสาร หลักฐานที่แสดงข้ันตอน วิธีการและผูรับผิดชอบติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 ๖. รายงานผลการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําป 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑๒ :   การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การเรียนการสอนออนไลน (e-learning) เปนระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บและ

เครือขายอินเทอรเน็ต มีสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา และการเรียนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูคิด ตัดสินใจเรียน โดยการสรางความรูและความเขาใจใหม ๆ ดวยตนเอง สามารถ

เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกลและการเรียน

ผานเครือขายระบบตาง ๆ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning) 

 ๒. มีการพฒันาศักยภาพดานการใชและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learningแกอาจารย 

 ๓. มีการเขาใชสือ่อิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกันไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ ครั้ง 

 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกัน 

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning มาปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning) 

 ๒. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานการใชและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learningแก

อาจารยและรายงานผลโครงการหรือกิจกรรม 

 ๓. เอกสาร หลักฐานแสดงสถิติการเขาใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชา 

 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่ออเิล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชา 

 ๕. รายงานการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑๓ :   การพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 เทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศควรพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรม และขาว

ตางๆ รวมทั้งการติดตอสื่อสารระหวางกัน และการใหบริการตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ หรือผูเกี่ยวของไดตรงวัตถุประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยและมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปน

ปจจุบัน ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 

 ๓. มีการกําหนดมาตรฐานและแมแบบ (Template) สําหรับเว็บไซตของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๔. มีการสงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาและสวนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเทาทกุแหงมเีว็บไซต

ประจําสวนงานและมีขอมูลเปนปจจุบัน 

 ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเว็บไซต ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

๑. แผนพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
๒. เว็บไซตและขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลเชิงประจกัษ 
๓. ประกาศหรือแนวปฏิบัติในการพฒันาเว็บไซตของสวนงาน 
๔. เว็บไซตของสวนงานจัดการศึกษาและสวนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเทา 
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิารเว็บไซต 

 ๖. รายงานการปรับปรุงการบริการตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๔ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 ศูนยอาเซียนศึกษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซียน    

     ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา    

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน    

     ๒.๔ การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน    

     ๒.๕ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน    

     ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 ศูนยอาเซียนศึกษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

  ๑๐. ศูนยอาเซียนศึกษา   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๕ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

ศูนยอาเซียนศึกษาเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) วิจัยและพัฒนา 

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือขาย การศึกษาวิจัย การจัดระบบ

สารสนเทศและการใหบริการวิชาการองคความรูที่เกี่ยวของกับการบริการงานอาเซียน ประสานความรวมมือกับ

สวนงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก ศูนยอาเซียนศึกษา มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซยีน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา 

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

๒.๔ การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

๒.๕ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคลหรือองคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกัน

อยางเปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตางยังคงมีความ

เปนอิสระตอกัน 

 เครือขายความรวมมือในประชาคมอาเซียนมีจุดประสงคแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการบริหาร งานวิจัย 

วิชาการ และนิสิตนักศึกษา เปนหนทางในการพัฒนาระบบการศึกษาในประชาคมอาเซียนใหสอดรับกันและ

เจริญกาวหนาทัดเทียมกัน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาเครือขายความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

๒. มีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือดานวิจัยและ/หรือวิชาการใน

ประชาคมอาเซียนตามแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือดานวิจัยและ/หรือวิชาการใน

ประชาคมอาเซียน และรายงานตอผูบริหาร 

๔. มีการลงนามความรวมมือระหวางเครือขายความรวมมือดานวิจัยและวิชาการในประชาคมอาเซียน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 

๕. มีการเผยแพรผลการดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและวิชาการในประชาคม

อาเซียนตอสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ ๖  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา

๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาภายใน ๗ วันทําการ นับจาก

วันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาใหสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อทราบและปฏิบัติ 

ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อลงนามรับรองรายงานการ

ประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การพัฒนางานวิจัยที่เปนองคความรูของประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพจะตองมีแนวทางการดําเนินงานที่

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  รวมทั้งมีการ

สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  สงเสรมิ

พัฒนาโครงการวิจัยหรือจัดประชุมเพื่อนําเสนอเผยแพรงานวิจัยรวมกัน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกการสรางงานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

  ๒. มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัย 

  ๓. มีการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนใหกับสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย 

 ๔. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

  ๕. สงเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสวนงานทั้งภายในและภายนอก 

 ๖. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๐๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การบริการวิชาการองคความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของศูนยอาเซียน

ศึกษาที่มีความสําคัญอันจะเปนกาวแรกของการเรียนรูประชาคมอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษาควรจัดทําแผน

บริการวิชาการและสงเสริมกระบวนการในการใหบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนแกสังคม โดยเริ่มตน

ทํากิจกรรมต้ังแตภายในมหาวิทยาลัยขยายไปสูสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนบริการวิชาการเกี่ยวกับองคความรูประชาคมอาเซียนโดยการมีสวนรวมของคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย หรือสวนงานเทียบเทา 

  ๒. การบริการวิชาการเกี่ยวกับองคความรูประชาคมอาเซียนบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดในแผนบริการ

วิชาการประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

  ๓. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการ 

  ๔. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการบริการวิชาการ 

 ๕. มีการรวบรวม จัดเก็บองคความรูเกี่ยวกับการบริการวิชาการอยางเปนระบบและเผยแพรแกบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๐ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๕ :   ระบบสารสนเทศเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การพัฒนาเครือขายความรวมมือในประชมคมอาเซียนจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีระบบ

สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สําหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย หรือบุคคลภายนอกผูมีความสนใจ

การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเปนแหลงเรียนรู คนควา สําหรับศึกษาหาความรู  ซึ่งการจัดสารสนเทศ

ควรครอบคลุมนิสิตนักศึกษาทุกประเทศใหสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางทั่วถึง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

๒. จํานวนสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๓.  มีการเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดวยภาษา อยางนอย ๓ ภาษา 

๔.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

๕.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมาปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของศูนยอาเซียนศึกษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้ง

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่

ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยอาเซียนศึกษาประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๒ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สถาบนัพระไตรปฎกศึกษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๓ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๗ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสีย่ง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา    

๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา    

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา    

๒.๔ การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา    

๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

   

๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา    

๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๗ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

  ๑๑. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๓ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม อนุรักษ วิจัย เผยแพร และ

ใหบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรพุทธศาสน ประกอบดวย ๒ สวนงาน ไดแก  

(๑) สวนงานบริหาร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและ

แผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสถาบัน  

(๒) สวนวิชาการและวิจัย มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยคัมภีร

พระไตรปฎก อรรถกถา ปริวรรตคัมภีรโบราณ ฝกอบรมดานคัมภีรและบริการวิชาการ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีจํานวน ๗ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔ การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การรวบรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การรวมรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ จําเปนตองมีการ

วางแผน กระบวนการทํางาน ผูรับผิดชอบและทรัพยากรสนับสนุนรวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของการ

ดําเนินงานและนํามาปรับปรุงการรวมรวมและอนุรักษอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธที่สรางคุณคาตอพระพุทธศาสนาอยางย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการรวมรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณา 

 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานรวมรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

 ๔. ผลการประเมินความสําเร็จการรวบรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา

บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปของสถาบัน นําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

 ๕. นําผลการประเมินตามขอ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการรวบรวมและอนุรักษ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตองมีแนวทางการดําเนินงานที่เปน

ระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุน การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการปริวรรตและแปลการสนับสนุนทรัพยากรที่

จําเปน ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณา 

 ๓. ผลการประเมินความสําเร็จการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบัน นําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

 ๔. นําผลการประเมินตามขอ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและ

คัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๕. สงเสรมิและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความเช่ียวชาญดานพระไตรปฎกและ

คัมภีรทางพระพทุธศาสนา 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 พันธกิจของสถาบันพระไตรปฎกศึกษาดานการวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ จําเปนตองมีระบบและกลไก ตลอดจนไดรับการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ดําเนินการไดตามระบบ บุคลากรมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง มีเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกร

และบุคคลที่มีความเช่ียวชาญดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี

ประโยชน ตอบสนองวิสัยทัศนและปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกบุคลากร 

 ๓. จัดหางบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๔. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกรและบุคคลที่มีความเ ช่ียวชาญดานการวิจัย

พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๕. ผลงานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของ

สถาบันพระไตรปฎกศึกษา จึงควรคํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการและใหบริการวิชาการใน

หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหสามารถสนองความตองการและเปนที่พึ่งของคณะสงฆและสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๓. เผยแพรขอมูลความรูพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตอสาธารณชน โดยใชชองทางที่

หลากหลาย 

 ๔. สงเสริมและสนับสนุนการประชุมวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๕. ผลการประเมินความสําเร็จการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา บรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 ๖. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   สารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทาง 

   พระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ และผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การรวบรวมขอมูลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนามาจัดทําเปนสารสนเทศที่งายตอการ

สืบคนและใชงานไดสะดวก เปนการบริการวิชาการตอสาธารณชนของสถาบันพระไตรปฎกศึกษาดังน้ัน จึงควร

พัฒนาขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพ ถูกตองและเพียงพอ โดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใชและพัฒนา

ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปเผยแพรและ

ใหบริการตอสาธารณชน 

 ๒. ขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาระยะ ๕ ปของสวนงาน 

 ๓. มีการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรในสวนงานเพื่อการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมาปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีร

ทางพระพุทธศาสนา 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๑๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ ๖  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา อยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาลวงหนากอนประชุม 

ไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาภายใน ๗ วันทําการ

นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ

ปฏิบัติ ภายใน  ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันพระไตรปฎกศึกษาเพื่อลงนามรับรอง

รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๐ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๗ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรบับรกิาร 

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบันพระไตรปฎกศึกษาประจําปที่ประเมิน 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๑ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ    

     ๒.๒ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม    

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร    

๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร    

๒.๕ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน    

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

  ๑๒. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๒ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนหลักในการ

บริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน งานสารบรรณ งานพิธีการและงานประชุม งานบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาบุคคล งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตาม

เปาหมายที่กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ 

๒.๒ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร 

๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 

๒.๕ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การจัดการงานสารบรรณ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งเปนเรื่องของการกําหนดข้ันตอนและขอบขายของงานสารบรรณ  ทั้งน้ี ตองเปน

ระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดทําข้ันตอน วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เผยแพรแกบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

 ๒. หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก รอยละ ๙๐ สงออกจากสวนงานเพื่อนําเสนอผูบริหาร 

ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ ช่ัวโมง/วัน 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแกบุคลากร

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Network) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงระบบ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 งานพิธีการและงานประชุม หมายถึง งานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกสวนงานจัดข้ึน ใหเปนไปตาม

จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประชุมของมหาวิทยาลัยที่ไมเกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปงานพิธีการและงานประชุม 

๒. มีการติดตอประสานงานและประชาสมัพันธแกผูเขารวมงาน ผานชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง 

๓. มีการจัดทําข้ันตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดําเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพรแก

บุคลากรของสวนงาน 

๔. มีรายงานสรปุผลการดําเนินงานประจําปงานพิธีการและงานประชุม เสนอตอผูบรหิารปละ ๑ ครั้ง 

๕. ผลการดําเนินงานดานการจัดการงานพิธีและงานประชุมสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ  ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การสรรหาคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหองคกร

บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงตองสามารถดึงดูดและจูงใจใหบุคคลที่มีความรู

ความสามารถเขามาคัดเลือกใหมากที่สุด และการดําเนินการสรรหาคัดเลือกตองเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธ์ิ

ยุติธรรมการบรรจุและแตงต้ังบุคลากรรวมถึงการยาย เปลี่ยนตําแหนงดําเนินการตามหลักเกณฑขอบังคับ 

ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาถึงอัตรากําลังที่พอเหมาะและภายใตงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนอัตรากําลังบุคลากรประจําประยะสั้นและระยะยาวที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง ยายและเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรประจําปตามแผนในขอ ๑  

บรรลุตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. มีการเผยแพรกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากรตอสาธารณะ 

๔. มีฐานขอมูลบุคลากรทั้งอัตราประจํา และอัตราจางของมหาวิทยาลัยที่เปนปจจุบัน 

๕. มีการสงขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

ใหแกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ การดําเนินการจัดสวัสดิการแกบุคลากรเปนปจจัยหน่ึงที่สราง

แรงจูงใจ สนับสนุน และธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานประจําปดานสวัสดิการครอบคลุมสวัสดิการทั้งที่รัฐกําหนดและมหาวิทยาลัยจัดให 

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนในขอ ๑ บรรลุตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

๔. มีการเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

๕. มีการสรุป ประเมินผลการจัดสวัสดิการ และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจดั

สวัสดิการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจสนับสนุนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดสวัสดิการเสริมสราง

สุขภาพที่ดี สรางขวัญกําลังใจ และปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

๒. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามแผนในขอ ๑ บรรลุตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๓. มีระบบการติดตามผลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมาใชในการปฏิบัติงาน  

๔. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๕. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และนําผลการประเมินไปปรับปรุงใน

ปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกลาง สํานักงานอธิการบดีประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๒๙ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การบริการนิสิตระดับปรญิญาตร ี    

     ๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี    

๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต    

๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต    

     ๒.๕ ความสําเรจ็ของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต    

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองกจิการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

  ๑๓. กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๐ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการสงเสริมนิสิตใหไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดย

ดําเนินงานสงเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต 

งานวินัยนิสิต งานบริการนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี 

คือ 

๒.๑ การบริการนิสิตระดับปรญิญาตร ี

๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี

๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต 

๒.๔ การสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

๒.๕ ความสําเรจ็ของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนิสิตอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ทั้งดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนิสิตและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนิสิตในมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนิสิต 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนิสิต เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะ

มีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

  - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  

  ๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

  ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 

๖. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันานิสิต 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองกิจการนิสิตควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนิสิต โดยอยางนอยครอบคลุมดานหอพัก ลานกีฬา อาหาร  

อนามัยและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตมั่นคง พรอมที่จะศึกษาเลาเรียนใน

มหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานประจําปดานสวัสดิการนิสิตและดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

 ๒. มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานแกนิสติที่ครอบคลุมอยางนอยในดานหอพัก ลานกีฬา อาหารอนามัย และ 

ทุนการศึกษา 

 ๓. มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

 ๔. มีการจัดทุนการศึกษาแกนิสิตและเผยแพรขอมูลขาวสารดานทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกแก

นิสิต 

 ๕. มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดสวัสดิการในขอ ๒ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสวัสดิการแกนิสิต 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสงัคมของนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ในการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตบรรพชิตของมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาในรายวิชาจะตอง

ปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเปนเวลา ๒ ภาคการศึกษา ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศไมตองปฏิบัติศาสนกิจ 

นิสิตคฤหัสถตองปฏิบัติงานบริการสังคมเปนเวลาไมนอยกวา ๒๐๐ ช่ัวโมง กองกิจการนิสิตควรสงเสริมและ

สนับสนุนใหนิสิตสามารถปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการเตรียม

ความพรอม การใหคําปรึกษาแนะแนว รวมทั้งดําเนินการจัดทําฐานขอมูล ติดตามประเมินผลและรับรองการ

ปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต และ

ดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. มีการจัดเตรียมความพรอม การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการ

สังคม 

 ๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิตและรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดทําฐานขอมูลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

 ๕. มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต เผยแพรสูสาธารณชน

ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต แผนพับ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความสําเร็จของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังน้ัน กองกิจการนิสิตจึงควรมีการวัด

ระดับความสําเร็จของการสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการถายทอดหรือเผยแพรวินัยและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม

ในปการศึกษา ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการ

สงเสริมในขอ ๑ โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

 ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายที่กําหนดในขอ ๒ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัวบงช้ี 

 ๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานวินัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม โดยกองกิจการนิสิตหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานวินัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยบุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๗ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๙ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๓ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท่ีเก่ียวของ    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงาน    

๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองกจิการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๓ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 

 

  ๑๔. กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๘ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุน

หลักในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ งานศิษยเกาสัมพันธ งานอันเน่ืองดวยสวัสดิการเงินกูธนาคารและสหกรณออมทรัพยของ

มหาวิทยาลัย งานประสานความรวมมือกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) งาน

ประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และองคกรความรวมมืออื่น ๆ งาน

โครงการพิเศษในการกอสรางศูนยวิปสสนานานาชาติ โครงการกอสรางศูนยฝกอบรม อําเภอองครักษ จังหวัด

นครนายก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใช

หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๓ ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวของ 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๓๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท่ีเก่ียวของ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธบิายตัวบงชี้  

 ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบ

คอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร  ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูล  ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ  เจาหนาที่ท ี่

เกี่ยวของ และ ผูเช่ียวชาญในสาขา  ทุกองคประกอบน้ีทํางานรวมกันเพื่อกําหนด  รวบรวม จัดเก็บขอมูล  

ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหผูใชเพื่อชวยสนับสนุนการทํางาน 

การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานขององคกร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสวนงาน โดยกอง

กิจการพิเศษไดดําเนินการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

  - ดําเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองกิจการพิเศษ โดยมีระเบียบการประชุมที่เกี่ยวของกับการวาง

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีมติที่ประชุมใหดําเนินการจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดทําระบบ

สารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อใชประโยชนในการ

สนับสนุนพันธกิจของหนวยงานตอไป 

  - มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน โดยมีระบบ

สารสนเทศของกองกิจการพิเศษ งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานที่เกี่ยวของกับงานวันองค 

ผูสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกูธนาคารและ

งานออมทรัพยของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางชัดเจน เชน จัดอบรมระบบ

สารสนเทศใหกับเจาหนาที่กองกิจการพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนความรูของผูเขารวมอบรมกับวิทยากร เพื่อนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ 

 ๓. ระบบสารสนเทศมีความถูกตองเปนปจจุบัน สะดวกตอการสืบคนเผยแพรสามารถนําไปใชประโยชน

และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก สื่อสังคมออนไลน facebook และสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งผูที่สนใจสามารถ

เขาไปติดตาม สืบคนขอมูลและนําไปใชประโยชนไดตามความตองการ 

 ๔. มีระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - สามารถเขาถึงหนาเว็บไชตกองกิจการพิเศษ ไดโดยผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th เพราะไดมีการเช่ือมโยงฐานขอมูลตาง ๆ ของกองกิจการพิเศษไวกับฐานขอมูล

กลางของมหาวิทยาลัย 

  - หนาเว็บไซตของกองกิจการพิเศษ ไดมีการเช่ือมโยงกับสื่อสังคมออนไลน  Facebook  ของ 

กองกิจการพิเศษ เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานที่ไดดําเนินการไปแลว

และกําลังจะดําเนินการบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปสามารถติดตามกองกิจการพิเศษ เพื่อรับทราบขอมูล



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๐ 

ขาวสารที่เปนประโยชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง  

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุงระบบ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ไดแก 

นําผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศของกองกิจการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบในการประชุม

คณะกรรมกการประจําสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. บันทึกเชิญประชุม, รายงานการประชุม และเว็บไซตกองกิจการพิเศษ 

 ๒. บันทึกขอความอนุมัติเขารวมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองกิจการ

พิเศษ , เอกสารคูมือการใชงานระสารสนเทศ , สรุปผลการอบรม ภาพถาย 

 ๓. สื่อสังคมออนไลน facebook งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานที่เกี่ยวของกับงานวันองค

ผูสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกูธนาคารและ

งานออมทรัพยของมหาวิทยาลัย เว็บไซตกองกิจการพิเศษ 

 ๔. ข้ันตอนการเขาสูหนาเว็บไซตกองกิจการพิเศษ โดยผายทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย www.mcu.ac.th , ข้ันตอนการเช่ือมโยงหนาเว็บไซตกองกิจการพิเศษ กับ สื่อสังคมออนไลน 

facebook กองกิจการพิเศษ 

 ๕. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ กองกิจการพิเศษ , บันทึกขอความเรื่องสง

รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ , สรุประดับความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สวนงานมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองกิจการพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย งาน

สงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานศิษยเกาสัมพันธ งานอันเน่ืองดวยสวัสดิการ

เงินกูธนาคารและสหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัย งานประสายความรวมมือกับสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) งานประสายความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) และองคกรความรวมมืออื่น ๆ งานโครงการพิเศษในการกอสรางศูนยวิปสสนานานาชาติ โครงการ

กอสรางศูนยฝกอบรม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสวนงาน 

 กองกจิการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีการมอบหมายงานและกระจายหนาที่ความรบัผิดชอบ

บุคลากรของแตละกลุมงาน สงักัดกองกจิการพิเศษ โดยการดําเนินงานในรปูแบบคณะกรรมการดําเนินงานดาน

ตาง ๆ อาท ิ

 - คณะกรรมการบรหิารกองกิจการพเิศษ 

 - คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงาน 

 - คณะกรรมการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง 

 - คณะกรรมการการจัดการความรู (KM) 

๒. มีคูมือหรือแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการเผยแพรภายในหนวยงาน 

๓. มีการจัดทําข้ันตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดําเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพรแก

บุคลากรของสวนงาน 

๔. มีรายงานสรปุผลการดําเนินงานประจําปงานพิธีการและงานประชุม เสนอตอผูบรหิารปละ ๑ ครั้ง 

๕. ผลการดําเนินงานดานการจัดการงานพิธีและงานประชุมสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ  ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๓ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรยีนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ    

     ๒.๒ การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ    

๒.๓ การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ    

๒.๔ ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบรหิารจดัการ    

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองกจิการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

 

  ๑๕. กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๔ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการประสานงานดานการบริหารและวิชาการ 

จัดทําแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผลและชวยแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย 

และสวนงานที่เกี่ยวของแบงงานเปน ๒ กลุมงาน คือ  

(๑) กลุมงานประสานงานและสารสนเทศ      

(๒) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี  มีจํานวน ๕ 

ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ 

 ๒.๒ การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

 ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

๒.๔ ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบรหิารจดัการ 

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ ประเมินไดจากขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและ

วิชาการที่จําเปนในแตละปการศึกษา ที่กองกิจการวิทยาเขตไดรับจากวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย

หองเรียนและหนวยวิทยบริการ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ๑๑ แหง วิทยาลัย ๑๘ แหง 

โครงการขยายหองเรียน ๓ แหง และหนวยวิทบริการ ๑๔ แหง รวมทั้งสิ้น ๔๖ แหง 

 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 รอยละของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการที่ไดจัดทําขอมูล

สารสนเทศดานการบริหารและวิชาการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

รอยละ ๒๐ 

มีการดําเนินการ 

รอยละ ๔๐ 

มีการดําเนินการ 

รอยละ ๖๐  

มีการดําเนินการ 

รอยละ ๘๐ 

มีการดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การติดตามการดําเนินการและขอมลูสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสรางความมัน่ใจได

วา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงคหรอื

จุดมุงหมายที่วางเอาไว  การติดตามการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงช้ีปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปการ

ติดตามการดําเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน 

โครงการตาง ๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผนในการติดตามผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและวิชาการของ 

วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๒. มีขอมูลผลการดําเนินการและสารสนเทศดานการบริหารและวิชาการของวิทยาเขต วิทยาลัย 

โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๓. มีผลการติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน 

และหนวยวิทยบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

  ๔. มีการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศเสนอตอผูบริหารปละ ๒ ครั้ง 

๕. มีการประเมินแผนและกระบวนการติดตาม และนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนการติดตาม 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประเมินผลการดําเนินงานเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เสนอ

ใหผูบริหารและผูรับผิดชอบงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ทราบเปนระยะ ๆ  เพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมา

ใชในการวางแผนในปตอไปได  ทั้งน้ี เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของ

กิจกรรมตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผน ข้ันตอนและกระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการ

ขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๒. มีการดําเนินการตามแผน ข้ันตอนและกระบวนการที่กําหนดในขอ ๑ ครอบคลุมทั้งดานการบริหาร

และวิชาการ 

  ๓. มีผลประเมินการดําเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

  ๔. มีการจัดทํารายงานผลประเมินการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๕. มีการประเมินแผน ข้ันตอน และกระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

  ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย

หองเรียนและหนวยวิทยบริการประเมินไดจากข้ันตอน กระบวนการและผลการแกปญหาขอขัดของที่ดําเนินการ

จนประสบผลสําเร็จในทางทีดีข้ึน โดยมีกองกิจการวิทยาเขตเขาไปมีสวนเกี่ยวของต้ังแตเริ่มตน จนเมื่อปญหา

ไดรับการแกไขแลว ไดเก็บรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการแกปญหาขอขัดของ เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการแกปญหาขอขัดของดานการบริหารจัดการของ 

วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๒. มีการดําเนินการตามข้ันตอนและกระบวนการที่กําหนดในขอ ๑ 

  ๓. มีผลการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน 

และหนวยวิทยบริการ ประสบความสําเร็จไมนอยกวา ๑ เรื่อง 

  ๔. มีการประเมินข้ันตอนและกระบวนการในการแกปญหาขอขัดของดานการบริหารจัดการของ 

วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการแกปญหาขอขัดของในการบรหิารจดัการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๔๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๐ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๐ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญชี    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจาง    

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพสัดุ    

๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 
 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองคลงัและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๔ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 
 
 

  ๑๖. กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๑ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัย

จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงนิที่

สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดาน

การเงินของมหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตองและใชเม็ดเงินอยางคุมคา รวมทั้งการบริหารจัดการ

ทรัพยสินอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๔ 

ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญชี 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจาง 

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพสัดุ 

๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการเงินและบัญชี 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองคลังและทรัพยสินจะตองสรางระบบในการจัดการการเงินและบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนกลางและภูมิภาคจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน จําเปนตองมีคูมือการปฏิบัติงาน 

พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถจัดทํารายงาน

ทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใชจายทุกพันธกิจ อันสามารถใชในการวิเคราะหสถานะการเงินและความ

มั่นคงของมหาวิทยาลัยได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีเผยแพรแกผูปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๒. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๓. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

และสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๔. ความสําเรจ็ในการจัดทํารายงานงบการเงินประจําป   ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ๕. มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจาง 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการจัดซื้อจัด

จาง เชน ความจําเปนของการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติ การตรวจสอบสินคาคงเหลือ วิธีการคัดเลือกและข้ันตอน

ผูผลิต การจัดทําสัญญา ข้ันตอนการจายเงิน เปนตน มีข้ันตอนที่รัดกุม มีการกําหนดมาตรฐานของการซื้อสินคา 

มีความรับผิดชอบในข้ันตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ ในการจัดซื้อและจัดจางที่เปนการสงเสริมประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อและจัดจางที่สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

๒. มีการจัดทําแผนการจัดซื้อและจัดจางประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อและจัดจาง และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรอยละ ๑๐๐ 

ตามที่ระบุในปงบประมาณ 

๔. มีการประเมินกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อและจัดจางของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการพัฒนากระบวนการจัดซือ้และจัดจาง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริหารพัสดุ เปนวงจรการบริหารที่มีการดําเนินการหลายข้ันตอน และตอเน่ืองกันเปนวงจร เริ่ม

ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความตองการ การจัดหา การแจกจาย การควบคุม การ

บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ เปนข้ันตอนสุดทาย และสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อ

เริ่มตนวงจรใหมในการจัด หาพัสดุทดแทน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีบัญชีแสดงรายการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพรอมมูลคา  

  ๒. มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการพัสดุที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม

แผน 

  ๓. มีระบบการควบคุมทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบครุภัณฑ เบิกจาย โอน ยืม ซอมแซม บํารุง 

รักษา และการจําหนาย โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย  

  ๔. มีการใชพัสดุรวมกันของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีรายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชพัสดุรวมกันในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึง

พอใจของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี

ประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๖ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจัดทํานิติกรรมและสญัญา    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ    

     ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณและรองทกุข    

     ๒.๔ การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
และคําสั่ง 

   

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จาํนวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

  ๑๗. กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๗ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองนิติการสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในงานดานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัย 

ไดแก งานจัดทํานิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดทํากับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ติดตาม 

เรงรัดผูกระทําผิดสัญญาใหชดใชเงินแกมหาวิทยาลัย ตีตราบังคับใหดําเนินไปตามสัญญา งานดานกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟองหรือเปนผูฟองทั้งคดีเพง คดีอาญา คดี

ปกครอง งานบริหารงานบุคคลในสวนของการดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกข 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๕ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การจัดทํานิติกรรมและสญัญา 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัยและอทุธรณ 

๒.๔ การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง 

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การจัดทํานิติกรรมและสัญญา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 นิติกรรม คือ การกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุงตอผลในกฎหมายที่จะเกิดข้ึนอันไดแก 

การเคลื่อนไหวแหงสิทธิ มีการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เชน สัญญาซื้อ

ขายสัญญากูเงินสัญญาจางแรงงาน สัญญาใหและพินัยกรรมเปนตนนิติกรรมและสัญญา ตองมีการตรวจสอบ

ความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญดังน้ัน กองนิติการจึงตองมี

กระบวนการจัดทํานิติกรรมและสัญญาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีคูมือการปฏิบัติงานการจัดทํานิติกรรมและสัญญาประจําป 

๒. มีการจัดทํากระบวนการและข้ันตอนการทํานิติกรรมและสญัญา 

๓. มีการประเมินกระบวนการและข้ันตอนการทํานิติกรรมและสญัญาและนําผลประเมินไปปรบัปรุง 

๔. มีการจัดทํานิติกรรมและสัญญาโดยการมีสวนรวมของสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

๕. มีการรายงานผลการดําเนินงานแกผูบรหิารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๕๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟองหรือเปนผู

ฟองทั้งคดีเพง คดีอาญา คดีปกครอง ตองมีกระบวนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยาง

สูงตอมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

๒. มีการเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศและคําสั่งแกสวนงานของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการประเมินกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

๔. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

๕. งานคดีความของมหาวิทยาลยั ประสบผลสําเรจ็ในทางทีดี่ อยางนอยรอยละ ๒๐ 

 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๐ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัยอุทธรณและรองทุกข 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดานวินัย อุทธรณและรองทุกข ๓ ฉบับ คือ  

 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องวินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓   

 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณาเรื่องอุทธรณของ

บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๓  

 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ

บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือการปฏิบัติงานดานวินัยอุทธรณและรองทุกข 

๒. มีผูรับผิดชอบดําเนินการดานวินัยอุทธรณและรองทุกข 

๓. มีการเผยแพรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ และรองทุกข แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๔. มีการประเมินกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานวินัยอุทธรณและรองทุกข 

๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณและรองทุกข 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ 

   คําสั่ง 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง แกบุคลากรและสวน

งานภายในมหาวิทยาลัย เปนภารกิจอีกอยางหน่ึงของกองนิติการ สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหการจัดทําและ

ดําเนินการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือการบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง 

๒. มีบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งผานระบบเว็บไซตของ

สวนงาน 

๓. มีการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองของ (ราง)ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ ใน

เบื้องตน 

๔. มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใหคําปรึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง 

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการใหคําปรึกษา ตามผลการประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองนิติการ สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองนิติการ สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๓ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสีย่ง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย    

     ๒.๒ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย 

   

๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลยั    

๒.๔ งานวิจัยสถาบันที่นําไปใชประโยชน    

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

  ๑๘. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๔ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ที่

มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิสัยทัศน แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนในดานบริหารจัดการแผนของมหาวิทยาลยัใหมี

คุณภาพ ครอบคลุมการวิเคราะหนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผนงบประมาณ 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๕ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลยั 

๒.๔ งานวิจัยสถาบันที่นําไปใชประโยชน 

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนไดวา มหาวิทยาลัยมี

การกํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในแตละพันธกิจ โดยใชแผนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีการพัฒนาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยใชผลการวิเคราะห SWOT สอดคลองกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปเปนแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยตามกรอบ

เวลา 

  ๒. มีการถายทอดแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกสวนงานภายใน 

  ๓. มีการกํากับติดตาม และสงเสริมสนับสนุนใหวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง ดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ให

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน   

  ๔. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดรับการประเมิน ปละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตามตัวช้ีวัดและคา

เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ และรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของการดําเ นินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ 

   มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย สะทอนภาพการ

ดําเนินงานและทําใหทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงบประมาณ กลยุทธ ผลผลิตโครงการกิจกรรม  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในการ

ปรับทิศทางแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ โดยแผนปฏิบัติการ

ประจําปของมหาวิทยาลัยสําเร็จกอนเริ่มปงบประมาณ 

 ๒. มีตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป  

 ๓. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

 ๔. แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยไดรับการประเมิน ปละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตามตัวช้ีวัด

และคาเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ และรายงานผลตอผูบริหาร 

๕. รายงานประจําปของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดทําและเผยแพรตอสาธารณชนภายใน ๓ เดือนนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ระบบงบประมาณเปนกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอยางมีระเบียบ ในระยะเวลาหน่ึง 

เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญที่สอดคลองกบั

นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเปาหมายที่

กําหนดไวและพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีกระบวนการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปสําเร็จกอนข้ึนปงบประมาณถัดไป 

๒. มีการนําเครื่องมือและเทคนิคดานงบประมาณมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือดานการจัดทํางบประมาณเผยแพรแกสวนงานของ

มหาวิทยาลัย 

๔. มีการกํากับติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณประจําป ใหเปนไปตามแผนใชจาย

งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยโดยบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕. มีการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินมา

ดําเนินการดานงบประมาณใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   งานวิจัยสถาบันท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การวิจัยสถาบันเปนการดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองคกร เพื่อใชผลการวิจัยเชิงประเมินน้ัน มา

ประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ขององคกร รวมทั้งเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการองคกร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนการวิจัยสถาบันที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. มีผลงานวิจัยสถาบันอยางนอยปละ ๒ เรื่อง   

๓. มีการเผยแพรผลงานวิจัยสถาบันตอสวนงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย 

๔. มีการติดตามการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และ

รายงานตอผูบริหาร 

๕. มีการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่สอดคลองตอ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๖๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๐ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๓ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๗ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ    

๒.๒ ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ    

๒.๓ การจัดทําและเผยแพรหนังสอืและคัมภีรพระพุทธศาสนา    

๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตร    

๒.๕ การพัฒนาประสทิธิภาพการสอนของอาจารย    

๒.๖ ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ    

๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จาํนวน ๗ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

  ๑๙. กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๑ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ดําเนินงานตามพันธกิจ 

๓ ดานคือ 

(๑)  พัฒนาและสงเสริมการแตงตําราและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ 

(๒) ประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของสังคม เนนศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม 

(๓) พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน  โดยบูรณาการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๗ ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 

 ๒.๒ ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

 ๒.๓ การจัดทําและเผยแพรหนังสอืและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตร 

 ๒.๕ การพัฒนาประสทิธิภาพการสอนของอาจารย 

 ๒.๖ ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

  ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประชุมสภาวิชาการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑  โดยอนุโลม 

 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลทางดานวิชาการ เชน หลักสูตรการสอน การวัดผล การให

ปริญญา การใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จัดหาวิธีการทําใหการศึกษา 

การวิจัย การบริหารทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญย่ิงข้ึน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาที่เปนคณะทํางานจัดการงานประชุมสภาวิชาการ ภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมสภาวิชาการประจําป 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภาวิชาการลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติสภาวิชาการ ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติสภาวิชาการใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวัน

ประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมสภาวิชาการและเสนอกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการเพื่อลงนาม

รับรอง ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 ๗. นําสรุปมติสภาวิชาการข้ึนเว็บไซตเพื่อการสืบคน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ตําราและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 

วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการพัฒนาและสงเสริมการแตงตําราและผลงานทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ เผยแพรเปนประโยชนแกนิสิต นักศึกษา 

คณาจารย และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการพัฒนาและสงเสรมิการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

 ๒. มีการพัฒนาความรูและทักษะดานการแตงตําราและผลงานทางวิชาการแกอาจารยไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ ของแผนในขอ ๑ 

 ๓. มีการกําหนดแนวปฏิบัติการจัดพิมพเผยแพรตํารา หนังสืองานแปล หรือบทความทางวิชาการที่มี

คุณภาพและเผยแพร 

 ๔. มีตํารา หนังสืองานแปล หรอืบทความทางวิชาการของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรรอยละ ๘๐ 

ของแผนในขอ ๑  

๕. มีการจัดทําฐานขอมลูผลงานทางวิชาการของอาจารยเผยแพรในเว็บไซต 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การจัดทําและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การผลิต โดยการชําระ ปริวรรต แปลและจัดพิมพหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนาจําเปนที่จะตองมีให

พรอมและเพียงพอตอการศึกษาคนควาอางอิง เพื่อตอบสนองตอปณิธานที่ใหศึกษาพระไตรปฎกและวิชาการ

ช้ันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการจัดทําและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการดําเนินการตามแผน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีระบบการจัดเก็บรักษาจําหนายและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๔. มีการสํารวจทําบัญชีและจัดทําฐานขอมูลคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส 

สัททาวิเสส และคัมภีรโบราณอื่น ๆ 

๕. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากคัมภีรพระพุทธศาสนาสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองวิชาการมีหนาที่ประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของการประกัน

คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 ๒. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ๓. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 

รับทราบและองคกรวิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒิ 

 ๔. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(กคศ.) รับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน 

 ๕. มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอยทุก ๆ ๕ ป 

 ๖. มีความรวมมอืในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสวนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 

๗. มีการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเผยแพรทาง

เว็บไซตสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การสอนที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง

ทางดานวิชาการและบุคลิกลักษณะโดยอาจารยเปนผูมีสวนสําคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

และยืดหยุน จากการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  รวมทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่

คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูเรียน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา มคอ.๓ –มคอ.๗ ใหมีคุณภาพโดยใชขอมูล

จากการสํารวจหรือการวิจัย 

  ๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา ไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  เผยแพรแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

  ๓. มีการรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเคราะหเปนภาพรวมของทุก

หลักสูตรที่จัดการศึกษารายงานตอผูบริหารและคณะตนสังกัดของหลักสูตร ทุกปการศึกษา 

 ๔. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหความรูและทักษะดานเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลที่

ทันสมัยแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จ

ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจาก

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สอดคลองกับเกณฑคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ๒. มีการเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 ๓. มีกระบวนการใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

 ๔. มีฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิตรวจอานผลงานทางวิชาการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เปนปจจุบัน

เผยแพรทางเว็บไซต 

 ๕. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๘ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๗ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๗๙ 

 

 
 

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๐ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑  ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ    

     ๒.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ    

     ๒.๓  การประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ    

     ๒.๔  ความพึงพอใจของผูรบับริการ    

 
 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๔ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

 

  ๒๐. กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๐ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดีเปนสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา แบงงานเปน ๒ งานหลัก 

คือ 

(๑) งานพิธีการและสารนิเทศ  

(๒) งานประสานงานระหวางประเทศ   

ดําเนินงานภายใตพันธกิจใหการสนับสนุนและสนองงานตามแผนงาน นโยบาย ปณิธานและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ในงานดานการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

สรางและดําเนินการเครือขายพระธรรมทูตในตางประเทศ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๔ ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ 

 ๒.๒ การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 

 ๒.๓ การประสานงานกบัองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองวิเทศสัมพันธปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิธีการและสารนิเทศในดานการจัดทําแผน สงเสริม ใหความ

ชวยเหลือ ติดตอประสานงาน รวมมือกับองคกรทางการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ทุนการศึกษา งานวิจัย ฝกอบรมและแหลงศึกษาดูงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปดานงานพิธีการและสารนิเทศ 

 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารดานตางประเทศที่เปนประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชน 

ทุนการศึกษา งานวิจัย การฝกอบรมและแหลงศึกษาดูงานของบุคลากร 

 ๔. มีการจัดทําฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือของสวนงานและมหาวิทยาลัย เผยแพรสูสาธารณชน 

 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานพิธีการและสารนิเทศประจําป และนําผลการประเมินมาปรบัปรงุการ

ทํางานอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันสมทบ หมายความวา สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนาอื่น ที่เขา

สมทบในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด

ช้ันหน่ึง เพื่อเรียนหรือสอนรวม 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดรับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาเปนสถาบันสมทบ 

จํานวน ๗ แหง ดังน้ี 

  ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

  ๒) มหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา  

  ๓) มหาวิทยาลัยสงฆซิน จู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)  

  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรลีังกา  ประเทศศรีลงักา 

  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร 

  ๖) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรหัม ประเทศสงิคโปร  

    ๗) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท ประเทศฮังการี 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการประสานงานและดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาใน

สถาบันสมทบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย 

 ๔. มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสมทบแตละแหง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๕. มีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันสมทบ ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาที่กําหนด ปละ ๑ ครั้ง 

๖. มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปของสถาบันสมทบตอสภาวิชาการและ

สภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยดานการติดตอ

ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ บริการดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอใน

ตางประเทศแกผูสนใจทั่วไป จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการเผยแผธรรมะแกชาวตางชาติทัง้ในและ

นอกประเทศ สนับสนุนชาวตางชาติใหเขามาศึกษาวิปสสนากรรมฐานในประเทศไทย แสวงหาและสรางเครือขาย

กับพระธรรมทูตที่สงออกไปประกาศพุทธศาสนายังตางประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการรวบรวมและจัดบริการขอมูลขาวสารดานตางประเทศที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และชาว

ตางประเทศ ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๒. มีการบริการจัดทําหนังสือรับรองคํารองขอตอวีซาใหกับนิสิตชาวตางประเทศ ภายใน ๗ วันนับแตวัน

ย่ืนคํารอง 

 ๓. มีระบบแลกเปลี่ยนครู อาจารย นิสิต กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และมีการดําเนินการตาม

ระบบ 

 ๔. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 

๕. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานพระพุทธศาสนาระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรในตางประเทศ

และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบสารสนเทศกจิกรรมภายในมหาวิทยาลัย    

๒.๒ ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพกจิกรรมและขาวสารภายในองคกร    

๒.๓ การพัฒนาเว็บไซตประชาสมัพันธกจิกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร    

๒.๔ การจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลัย    

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองสือ่สารองคกร สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

 

  ๒๑. กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๖ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี  มีภารกิจเกี่ยวกับงานสื่อสารทําความเขาใจและประชาสัมพันธ

งานของมหาวิทยาลัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใน

รูปแบบตาง ๆ  ทั้งสื่อพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกส แบงงานเปน ๓ กลุมงาน คือ  

(๑) กลุมงานฐานขอมูลสื่อสารองคกร  

(๒) กลุมงานสื่อสิ่งพิมพ  

(๓) กลุมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน ๕ ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ ระบบสารสนเทศกจิกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒ ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพกจิกรรมและขาวสารภายในองคกร 

 ๒.๓ การพัฒนาเว็บไซตประชาสมัพันธกจิกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

๒.๔ การจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลัย 

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นกิจกรรมและขาวสารของทุกสวนงานทั้งสวน

งานสนับสนุนและสวนงานจัดการศึกษาระดับคณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัย  โครงการขยายหองเรียน และหนวย

วิทยบริการ โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและขาวสารครอบคลุมสวนงานทั่วประเทศ จัดทําเปนระบบ

ฐานขอมูลเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร เปนแหลงขอมูลที่สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็วและผูเกี่ยวของ

สามารถนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนจัดทําระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีสารสนเทศกิจกรรมภายในครอบคลุมทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยและสามารถสืบคนได เพิ่มข้ึน

อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๓. มีการเผยแพรสารสนเทศกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของในสวนงานอื่นนําไปใชประโยชน 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๖. มีการสรางเครือขายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในองคกร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สื่อสิ่งพิมพ คือ สื่อที่ใชการพิมพเปนหลักเพื่อติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจกันดวยภาษาเขียนโดยใชวัสดุ 

กระดาษ หรือวัสดุอื่นใดที่พิมพไดหลายสําเนา เชน ผา แผนพลาสติก แบงเปน ๔ ประเภท คือ หนังสือพิมพ 

(newspaper) นิตยสารและวารสาร ( magazine/journal) หนังสือเลม (book) และสิ่งพิมพเฉพาะกิจ         

 กองสื่อสารองคกรควรสรางระบบและกลไกจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารของ

มหาวิทยาลัยแกบุคลากรภายในและภายนอกไดอยางกวางขวางและประหยัดคาใชจาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 

เนนความรวดเร็วทันตอเหตุการณปจจุบัน เผยแพรในหลายชองทางอยางตอเน่ือง และปรับปรุงพัฒนางานสื่อ

สิ่งพิมพ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๔ เลม 

 ๓. มีการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัยผานระบบหลากหลายชองทาง

อยางตอเน่ือง 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๘๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ในปจจุบัน การเผยแพรขาวสารและกิจกรรม ผานเว็บไซต ถือเปนแนวทางที่งายที่สุด ประหยัดที่สุดและ

เขาถึงผูรับขาวสารไดรวดเร็วที่สุด ดังน้ัน กองสื่อสารองคกรซึ่งมีภาระหนาที่เผยแพรขาวสารและกิจกรรมแก

บุคลากรภายใน ควรพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความทันสมัย 

โดยใชรูปแบบการนําเสนอที่ทันสมัยและนาสนใจ ใสขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน และปรับปรุงระบบตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

 ๒. มีรูปแบบเว็บไซตและการนําเสนอที่ทันสมัยและนาสนใจ 

 ๓. มีขอมูลกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในเว็บไซตและสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

 ๔. มีการมีสวนรวมของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเว็บไซต 

   ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 รายงานโครงการและกิจกรรมประจําปของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมและขาวสารของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งฝายสนับสนุนและฝายจัด

การศึกษา นําเสนอในรูปแบบภาพขาวมีคําบรรยายโดยยอ ที่สามารถสืบคนไดตามวันเดือนปดําเนินการและ

ประเภทของงาน เปนคลังขอมูลที่สวนงานของมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโครงการและกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของสวนงานที่

เกี่ยวของ 

 ๒. มีการจัดทํารูปแบบในการนําเสนอตามปฏิทินและประเภทของกลุมงาน 

 ๓. มีการเผยแพรรายงานโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของในสวนงานอื่นนําไปใช

ประโยชน 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดีประจําปที่

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๒ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๙ 

ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๓ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการยานพาหนะ    

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที ่    

๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๓ ตัวบงช้ี 

ดังน้ี 

 
 
 

 

 

  ๒๒. กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๓ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดูแลสาธารณูปโภค 

ไฟฟา ประปา โทรศัพท งานภูมิทัศน งานสถาปตยกรรม งานแบบรูปรายการอาคารสถานที่ งานผังแมบท งาน

ระบบสุขาภิบาลและโยธา งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานดูแลความสะอาด งานบริการยานพาหนะเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย งานบํารุงรักษายานพาหนะ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มี

จํานวน ๓ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการยานพาหนะ 

  ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที ่

 ๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการยานพาหนะ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะจัดใหบริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย โดยการจัดยานพาหนะประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ ความเหมาะสม ดูแล บํารุง 

รักษายานพาหนะที่มีอยูใหมีสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการดูแลรักษา ซอม บํารุง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่

กําหนดของยานพาหนะแตละประเภทและจัดใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

 ๒. มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ การใชยานพาหนะที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และ

ดําเนินการตามที่กําหนด 

 ๓. มีรายงานสรุปการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจการบริการยานพาหนะไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของการขอใชบริการ โดย

มีผลการประเมินในภาพรวมไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริการยานพาหนะ 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เรื่องการซอม

บํารุงและการตรวจสอบยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ระเบียบ ประกาศ เรื่องการขอใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เรื่องการใช

ยานพาหนะประจําป 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

 ๕. รายงานการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมงานยานพาหนะ  เรื่องประวัติการซอม

บํารุง 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ี 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ครอบคลุมการดูแลอาคารสถานที่ใหเหมาะกับการใชงาน การดูแลงาน

สาธารณูปโภค งานภูมิทัศน งานสถาปตยกรรม งานแบบแปลนอาคารสถานที่ งานผังแมบท ระบบสุขาภิบาลและ

โยธา ระบบโทรศัพท ระบบเครื่องปรับอากาศ และงานดูแลความสะอาด เพื่อตอบสนองตอการใชงานอาคาร

สถานที่ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมและสอดคลองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการใชอาคารสถานทีร่วมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๒. มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ การใชอาคารสถานที่ที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และ

ดําเนินการตามที่กําหนด 

 ๓. มีการดูแลรักษา ซอม บํารุง และตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และอุปกรณปองกันอัคคีภัย ใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 

 ๔. มีรายงานสรุปการใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เสนอตอผูบริหารเพื่อประกอบการวางแผนการ

ใชงานอาคารสถานที ่

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนิสิตในการใชอาคารสถานที่ โดยมีผลการประเมินไม 

นอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรุงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. แผนการใชอาคารสถานที่ประจําป ,  ปฏิทินการปฏิบั ติงานประจําป ,  รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการใชสอยอาคารสถานที,่ เอกสารประกอบการประชุมจัดสอบวัดผลประเมินผลประจาํป 

 ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการใชหองประชุม วัสดุ อุปกรณ อัตราคาบํารุงและคาใชจายอื่น พ.ศ. 

๒๕๕๗, หนังสือเวียนเรื่องการใชสอยอาคารของมหาวิทยาลัยจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใชสอย

อาคารสถานที,่ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใชสอยลิฟตและการเปดปดประตูอาคารเรียนรวม 

 ๓. คูมือการใหบริการซอมบํารุง (Work Flow) , สรุปรายงานการเบิกจายงานซอมบํารุงและตรวจสภาพ



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๖ 

อาคารสถานที่และอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน, ภาพประกอบงานดูแลรักษา ซอมบํารุง

และตรวจสอบสภาพอาคารสถานที ่

 ๔.  แบบประเมินและสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 ๕.  แบบติดตามการดําเนินผลการปรบัปรุงความพงึพอใจ 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจาก

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงาน

อธิการบดีประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๗ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานประกันคุณภาพ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    

๒.๒ ระบบกํากบัการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย    

๒.๓ ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

   

๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา    

๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานประกันคุณภาพ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

  ๒๓. สํานักงานประกันคุณภาพ   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๘ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานประกันคุณภาพ มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งระดับสวนงานและระดับมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํากับของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อใหคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานอยางตอเน่ืองและไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึง

ประสงค 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานประกันคุณภาพ มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๒.๒ ระบบกํากบัการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๑๙๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประกันคุณภาพหมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน

คุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหมั่นใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยางตอเน่ืองและ

สงเสริมเพิ่มพูน เพื่อใหผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค 

 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนที่ใชควบคุมองคประกอบตาง ๆ ในสถาบันการศึกษาที่จะมีผลตอ

คุณภาพแลผลผลิตคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการทั้งระบบและปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย โครงสรางการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร แผนยุทธศาสตร   งบประมาณงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑.จัดทําแผนยุทธศาสตรดานประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห SWOT 

และนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป ตามกรอบเวลา โดยบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. มีการพัฒนาเกณฑและตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสวนงานจัดการศึกษาและสวน

งานสนับสนุน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 ๓. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูบริหาร

คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดและเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเครือขายอยาง

ตอเน่ือง 

๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยหรือนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาข้ึน

และเผยแพรใหสวนงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบกํากับการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 

และวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด 

สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  

  ๒. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ให

เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

  ๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ที่ผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

  ๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ

การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีข้ึนโดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบและดําเนินการตรวจสอบดวย

ตนเอง ประกอบดวยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสวนงาน การดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ

ของสวนงาน และการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเนินงาน  

 การประเมินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เปน

กระบวนการตอเน่ืองจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แตเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย กับดัชนีบงช้ีคุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพ วาดําเนินการเปนไปตามเกณฑและมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนดเพียงใด โดยวัดเปนระดับการบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย กรรมการตรวจประเมิน จํานวน

วันและจํานวนของกรรมการตรวจประเมิน และการเตรียมรับการตรวจประเมิน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. สวนงานจัดการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองและสงตอมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่

กําหนด รอยละ ๑๐๐ 

 ๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป รอยละ ๙๐ 

 ๓. การสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแกสวนงานรับการตรวจประเมินและ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดการตรวจ

ประเมิน 

 ๔. มีการกํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินของทุกสวนจัดการศึกษา 

ไดครบถวนภายใน ๓๐ กันยายนของทุกป 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจตอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานประกันคุณภาพมีภารกิจรวบรวมขอมูลสารสนเทศของสวนงานตางๆ  จัดทําเปนระบบ

ฐานขอมลูในการบริหารและการประกันคุณภาพ เช่ือมโยงกับทุกสวนงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาค  

เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารในสวนงานทุกระดับ และเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ทั้งน้ี ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจาก

ความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทํารายงานประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน  

 ๒. มีการใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใชงานระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ๓. มีฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกสวนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยอนุโลม  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอํานาจและหนาที่กําหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ

วางระเบียบ ขอบังคับ กํากับดูแลงานประกันคุณภาพ กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาบุคลากร 

ดานการประกันคุณภาพ อนุมัติรายงานการประเมินตนเองและพิจารณาใหขอเสนอแนะตอผลการประเมิน

ภายในและผลการประเมินภายนอก รวมทั้งกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย 

 สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาที่เปนคณะทํางานจัดการงานประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งเปนเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไมนอยกวาปละ ๔ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา

๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๗ วันทําการ นับจาก

วันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ 

ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอประธานกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 ๗. นําสรุปมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเว็บไซตเพื่อการสืบคน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสํานักงานประกันคุณภาพ สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ที่

ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๐ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน    

๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล    

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง    

๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๔ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 
 

 

 

  ๒๔. สํานักงานตรวจสอบภายใน   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๖ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานตรวจสอบภายในเปนสวนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย โดย

เฉพาะงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การวิเคราะหดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 

การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานตรวจสอบภายใน มีจํานวน ๔ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

 ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการใหมีการจัดวางระบบและกลไกการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในพรอมขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอ

ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะดําเนินงานซึ่งทําหนาที่ในการวางระบบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย 

๒. มีแผนการควบคุมภายในที่ผานความเห็นชอบของอธิการบดีหรือที่ประชุมฝายบริหารที่มีอธิการบดี

เปนประธาน 

๓. มีการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๔. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการควบคุมภายใน ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ 

เพื่อการดําเนินการตออธิการบดีและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานการเงิน 

การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และการประมวลผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอผูบริหารและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการตรวจสอบประจําปที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบหรือนายกสภา

มหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตอสวนงานผูรับตรวจ 

อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๔. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอสงัเกตหรือขอเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งกอน 

 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงแผนการตรวจสอบในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๐๙ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการใหมีการจัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยมีที่ชัดเจน การระบุปจจัยความเสี่ยง การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อลดและกําจัดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและผูรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 ๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย  

 ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน

ขอ ๒ 

 ๔. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงระดับมหาวิทยาลัย 

 ๕. มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๖. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๗. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๐ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสํานักงานตรวจสอบภายใน สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 

๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

๑.๐๐ - ๑.๘๐ ระดับตํ่ามาก ระดับตํ่ามาก 
๑.๘๑ - ๒.๖๐ ระดับตํ่า ระดับตํ่า 
๒.๖๑ - ๓.๔๐ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
๓.๔๑ - ๔.๒๐ ระดับสูง ระดับสูง 
๔.๒๑ - ๕.๐๐ ระดับสูงมาก ระดับสูงมาก 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๑ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๒ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม    

๒.๒ การสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม    

๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม    

๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม    

๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม    

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 
 

 

  ๒๕. สํานักงานพระสอนศีลธรรม   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๒ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม สงเสริมสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อให

ผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๒ การสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 

   ๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

 ๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 พระสอนศีลธรรมที่มีคุณภาพ เปนเงื่อนไขสําคัญตอการบรรลุเป าหมายของตามภารกิจดังน้ัน 

กระบวนการสรรหาจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามารวมงานมากที่สุด พรอมกันน้ี การ

ดําเนินการสรรหาตองเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธ์ิ และยุติธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใตงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณะ 

 ๒. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานสรรหาพระสอนศีลธรรมของศูนยอํานวยการทุกแหง ใหเปนไปตาม

ระบบและกลไกที่กําหนด 

 ๓. มีการประเมินระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ 

 ๔. มีจํานวนพระสอนศีลธรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ จากเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. มีฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมที่เปนปจจุบัน เช่ือมโยงผานระบบเครือขาย ที่ศูนยอํานวยการพระสอน

ศีลธรรมทุกแหงสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีภารกิจจัดทําแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหเปนไปตามเปาหมาย ติดตาม

ประเมินผล ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระ

สอนศีลธรรม นิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดตอประสานงานกับศูนยอํานวยการสวน

ภูมิภาคทุกหนวยดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับพระสอนศีลธรรม 

 ๒. มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน หรือการทํางานสอนศีลธรรม 

 ๓. มีกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะดานการปฏิบัติงานใหแกพระสอนศีลธรรมที่ดําเนินงานโดย

สํานักงานพระสอนศีลธรรมและมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายรอยละ ๘๐ 

 ๔. พระสอนศีลธรรมบรรจุใหมไดรับการพัฒนาสมรรถนะไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๕. พระสอนศีลธรรมนําผลที่ไดจากการพัฒนา สามารถนําไปใชในการจัดการ เรียนการสอน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๕ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 หลักการสําคัญของการติดตามและประเมินผลคือ ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย 

สํานักงานพระสอนศีลธรรมจึงจําเปนตองติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมเพื่อทราบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรม

ตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบสารสนเทศดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

๒. มีการติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอยางเปนระบบ 

๓. มีสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมรายงานสรุปตอผูบริหารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๔. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

 ๕. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมที่ดีข้ึน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๖ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมเปนโครงการที่ 

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อพัฒนาสังคมหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแกสังคมหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชน สังคมหรือองคกร 

ภายนอกพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. นักเรียนในโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหนาที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหนาที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ๓. โรงเรียนที่เขารวมในโครงการพระสอนศีลธรรมมีการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 ๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๗ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕ :   การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานพระสอนศีลธรรมจะตองจัดทําหลักเกณฑจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ

ไดเพื่อใชจายงบประมาณของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการ

เงินอยางเปนระบบ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง

รายละเอียดการใชจายในทุกกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของโครงการได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการใชจายงบประมาณตามที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๒. มีการถายทอดแผนการใชจายงบประมาณ ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

 ๓. มีการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๔. มีการรายงานการกํากับติดตามตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอยปละ ๔ ครั้ง 

 ๕. มีการประเมินผลการใชจายเงิน รายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอย 

ปละ ๒ ครั้ง 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๘ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสํานักงานพระสอนศีลธรรม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการครอบคลุม ๒ กลุม (พระสอนศีลธรรม ผูมีสวน

เกี่ยวของ) 

๒. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอย

ปละ ๒ ครั้ง 

 ๓. มีการปรับปรุงตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๔. มีผลการปรับปรุงตามรายงานการประเมินความพึงพอใจในระดับที่ดีข้ึน  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานพระสอนศีลธรรมประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๑๙ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบงชี้การประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช ๑๑ ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน ๖ ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๕ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงชี้กลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน    

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบงชี้เฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย    

๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย    

๒.๓ การดําเนินงานวางระเบียบ ออกขอบงัคับ ขอกําหนดและประกาศ ตาม
มติสภามหาวิทยาลัย 

   

๒.๔ การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย    

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ    

 

๓.๒  ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 
 

 

 

  ๒๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๐ 

 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเปนเครือ่งมอื

กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย งานพัฒนา

กิจการสภามหาวิทยาลัย งานติดตามการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ประสางานการประเมินสภา

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย แบงงานเปน ๓ กลุม คือ 

(๑) กลุมงานฐานขอมูลและสารสนเทศ 

(๒) กลุมงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(๓) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

 

 

ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน ๕ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.๓ การดําเนินงานออกระเบียบ ขอบงัคับ ขอกําหนดและประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย   

 ๒.๔ การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒ 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๑ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑ :   การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบรหิาร

จัดการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑   

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มภีาระหนาที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายบริหาร ซึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติของสภาวิทยาลัย 

 ๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการกําหนดข้ันตอนและลักษณะงานที่เกี่ยวของในการจัดประชุม 

 ๔. มีการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๕. มีการแจงมติสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของ

ทราบและปฏิบัติ  

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามรับรอง

รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 ๗. นําสรุปมติสภามหาวิทยาลัยข้ึนเว็บไซตเพื่อการสืบคน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 

 ๓. คําสั่ง/ประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. หนังสอืแจงมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. เว็ปไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๒ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ :   การดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจประสานงานและอํานวยความสะดวกในการประชุมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายใหมหาวิทยาลยัหรอื

สวนงานของมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ และรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยตาม

รอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการดําเนินการ ตามมติสภามหาวิทยาลัย เชน ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบงัคับ เปนตน 

 ๓. มีการสื่อสารประชาสมัพันธใหสวนงานที่เกี่ยวของและสวนงานทั่วไป รับทราบและมผีลบงัคับใช 

 ๔. มีการประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ๖. ความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. คูมือ/ข้ันตอน/แนวปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. หนังสอืแจงมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓ :   การจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอนุมัติตามที่สวนงานของมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศมหาวิทยาลัย 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแลว สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับงานวางระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ

อนุมัติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทําฐานขอมูลไปสูระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย

 ๒. มีการจัดทําฐานขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. มีการตรวจสอบ กลั่นกรอง ฐานขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการพัฒนารูปแบบ

การประชุมและกลั่นกรองขอมูลสภามหาวิทยาลัย กอนจัดทําระบบสารสนเทศตอไป 

 ๔. มีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแผขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยที่สามารถเปดเผยไดไปสู

สาธารณะ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน เปนตน 

 ๕. มีการประเมินผลความสําเร็จของการเผยแผระบบสารสนเทศและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

ตอไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. (ราง) ระเบียบ ขอบงัคับ คําสั่ง และประกาศ 

 ๓. ระเบียบ ขอบงัคับ คําสั่ง และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. บันทึกของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๔ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔ :   การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกรอบ

ทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที ่กําหนดทิศทาง กํากับ

ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด การบริหารและการจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดกระบวนการและข้ันตอนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลยั  

 ๒. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารูปเลมรายงานตามกระบวนการและข้ันตอนที่กําหนด 

 ๓. มีการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ป

การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. มีการแจงผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. ข้ันตอน/แนวปฏิบัติ/ประกาศ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย  

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. รายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๖. รายช่ือและประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๕ 

ตัวบงชีท่ี้  ๒.๕ :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณภาพการบริการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการที่ครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยประจําปที่ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 

 

 " มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก " 

World University of Buddhism 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๗ 

 
 

  

  

  

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกอง เปนไปในแนวทางเดียวกันและนําไปสูการ

รวบรวม จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

๔.๑  สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง   

 รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกอง ประกอบดวยสวนตางๆ 

ดังน้ี 

 ๑) ปก 

 ๒) คํานํา  

 ๓) บทสรุปผูบรหิาร 

 ๔) สารบัญ 

 ๕) บทที่ ๑  บทนํา 

   ๑.๑ ช่ือสวนงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

   ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

   ๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร 

   ๑.๔ รายช่ือผูบริหาร และบุคลากรภายในสวนงาน 

   ๑.๕ ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกบังบประมาณและสถานที ่

   ๑.๖ ผลการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 ๖) บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  

   ๒.๑ ตัวบงช้ีกลาง  

    องคประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ     

   ๒.๒ ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน  

      องคประกอบที่ ๒  การดําเนินงานภารกจิหลัก 

 ๗) บทที่ ๓  สรปุผลการประเมิน 

   ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     

         ตาราง ส.๑  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

  ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีหรือนวัตกรรมทีส่รางข้ึน (ถาม)ี 

 ๘) ภาคผนวก     

 รายช่ือคณะกรรมการ/คณะทํางานประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน  

 

บทท่ี ๔ 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๘ 

๔.๒  ตัวอยางรายงานการประเมินตนเอง 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปการศกึษา  ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

(ช่ือสวนงาน)........................................................ 

 
 

 
เพือ่รบัการประเมินการปฏบิัตงิาน 

วันที่ ........ เดอืน ................. พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๒๙ 

คํานํา 

 ............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

- ลายเซ็น - 

(...................................................) 

ตําแหนง ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๐ 

บทสรปุผูบริหาร 

 

 รูปแบบบทสรุปสําหรับผูบริหาร ความยาวประมาณ ๑-๕ หนา โดยมีโครงสรางและแนวทาง ในการเขียน 

ดังน้ี  

 ๑. ขอมูลท่ัวไป (๔-๕ บรรทัด)  

  ประกอบดวย ช่ือหนวยงาน จุดประสงคของการกอต้ัง และผลการดําเนินงานตามพันธกิจ พรอม

พัฒนาการ  

 ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

  ๑)  ผลการประเมินรายองคประกอบการปฏิบัติงาน 

  ๒) จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง (๓-๕ ขอ) 

  ๓) จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (๓-๕ ขอ) 

  ๔) วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม (ถาม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๑ 

สารบัญ 

 
    หนา 

คํานํา    ก 

บทสรุปผูบรหิาร  ข 

สารบัญ  ค 

บทที่ ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ช่ือสวนงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ ๑ 

 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกจิ  

 ๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร  

 ๑.๔ รายช่ือผูบรหิาร และบุคลากรภายในสวนงาน  

 ๑.๕ ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกบังบประมาณและสถานที ่  

 ๑.๖ ผลการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา  

บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  

 ๒.๑ ตัวบงช้ีกลาง  

  องคประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ  

 ๒.๒ ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน  

  องคประกอบที่ ๒ การดําเนินงานภารกจิหลัก  

บทที่ ๓ สรปุผลการประเมิน  

 ๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน  

  ตาราง ส. ๑ ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน  

 ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีหรือนวัตกรรมที่สรางข้ึน 

(ถาม)ี 

 

ภาคผนวก  

 รายช่ือคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน  

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๒ 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ช่ือสวนงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกจิ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร  
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๔  รายช่ือผูบริหาร และบุคลากรภายในสวนงาน 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๕  ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานที ่
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๓ 

บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบงชี ้

๒.๑ ตัวบงชี้กลาง 

องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
ชวงเวลาขอมูล  :  ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  

ขอท่ี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑ มีแผนพัฒนาที่สอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบายและ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน 

  

๒ มีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน 

  

๓ มี ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบั ติการประจําป  และคา

เปาหมายของแตละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

  

๔ มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบั ติการ

ประจําปของสวนงานไปสูบุคลากรภายในสวนงาน 

  

๕ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 

๒  ค รั้ ง  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ต อ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา 

  

๖ การ ดําเ นินงานบรรลุ เปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  

๗ มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร พิ จ า รณา  ข อ คิ ด เ ห็ น  แล ะ

ขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการประจํา

สวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ หรือ ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 

 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๔ 

การประเมินตนเอง 

 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 
 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๑ 
จุดแข็ง 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา(ใหระบุกรอบเวลา บุคคลหรือสวนงานที่รับผิดชอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ฯลฯ 

 

๒.๒ ตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน 

      องคประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลกั 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๕ 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบท่ี ๑     
ตัวบงช้ีที่ ๑.๑    
ตัวบงช้ีที่ ๑.๒    
ตัวบงช้ีที่ ๑.๓    
ตัวบงช้ีที่ ๑.๔    
ตัวบงช้ีที่ ๑.๕    
ตัวบงช้ีที่ ๑.๖    
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๑    
องคประกอบท่ี ๒    
ตัวบงช้ีที่ ๒.๑    
ตัวบงช้ีที่ ๒.๒    
ฯลฯ    
    
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๒    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้    
    

    

  
๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีหรือนวัตกรรมทีส่รางข้ึน (ถาม)ี 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฯลฯ 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๖ 

ภาคผนวก 
 (ตัวอยาง) 

คําสัง่ (ชื่อสํานักฯ ของสวนงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ท่ี ......../๒๕๖๒ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ชื่อสวนงาน 

 

 เพื่อใหการประเมินการปฏิบัติงาน ช่ือสวนงาน   ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ังใหผูมีรายนามดังตอไปน้ี เปนคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน  ช่ือสวนงาน    

ประกอบดวย :- 

 

๑. ............................................................ ประธานกรรมการ 

๒. ............................................................ กรรมการ 

๓. ............................................................ กรรมการ 

๔. ............................................................ กรรมการ 

๕. ............................................................ กรรมการ 

๖. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ 

๗. ............................................................ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

 ๑. วิเคราะหองคประกอบตัวช้ีวัดและรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานตามตัวช้ีวัดการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 ๒. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 

  ทั้งน้ี   ใหมีผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่....... เดือน.......................  พ.ศ. ............ 

 

 

       (................................) 

                               ตําแหนง....................................................... 

 
 



คูมือตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๑๕๖๑ หนา ๒๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณของบัณฑิต 

 มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 


