
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ราง) คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
การดําเนินงานการประเมินการปฏิบัติงาน สถาบัน สํานัก ศูนยและสวนงานระดับกอง มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสวนงานตามภารกิจ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสําหรับสถาบัน สํานัก ศูนยและสวนงานระดับกอง 

โดยประยุกตเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของสวนงาน และกําหนดเกณฑการ

ประเมินเพิ่มเติมเฉพาะท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักของสวนงานมุงหวังใหสวนงานเช่ือมโยงการดําเนินงานของ

สวนงานเขากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑  ไดอนุมัติตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา โดยใหเริ่มใช

ดําเนินการต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

คูมือการประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. 256๓ เลมนี้จัดทําข้ึนมาเพื่อ

เผยแพร ส่ือสาร สรางความเขาใจแกสวนงาน ผูปฏิบัติงาน ผูประเมินและผูท่ีเกี่ยวของ นําไปใชเปนแนวทางใน

การวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. 256๓ 

เลมนี้ จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ไดเปน

อยางดี 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

คํานํา 



 

 
     

หนา 

คํานํา     

บทท่ี 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 

  ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจประเมิน ๓ 

  ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจประเมิน ๕ 

  ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการของสวนงานหลังการตรวจประเมิน 5 

  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 6 

  ปฏิทินข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 7 

บทท่ี ๒ ตัวบงช้ีกลางและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๑0 

 ๒.๑ ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ๑0 

 ๒.๒ เกณฑการประเมินตัวบงช้ี ๑0 

 ๒.๓ ตัวบงช้ีกลางและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 

๑0 

๑1 

บทท่ี ๓ ตัวบงช้ีเฉพาะและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน  ๒๒ 

 1. สถาบันภาษา ๒๒ 

 2. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 30 

 3. สถาบันวิปสสนาธุระ 42 

 4. สํานักทะเบียนและวัดผล 51 

 5. สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 60 

 6. สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 68 

 7. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 75 

 8. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 

82 

 9. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 89 

 10. ศูนยอาเซียนศึกษา 104 

สารบัญ 



 11. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 112 

 12. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 121 

 13. กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 129 

 14. กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี 137 

 15. กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 143 

 16. กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี 150 

 17. กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี 156 

 18. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 163 

 19. กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 170 

 20. กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 179 

 21. กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี 185 

 22. กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี 192 

 23. สํานักงานประกันคุณภาพ 197 

 24. สํานักงานตรวจสอบภายใน 205 

 25. สํานักงานพระสอนศีลธรรม 211 

 26. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 219 

บทท่ี ๔ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 227 

 ๔.๑ สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 227 

 ๔.๒ ตัวอยางรายงานการประเมินตนเอง 22๘ 

     

 
 
     

 
 
 
 



 

  

  

  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานท่ีใชสําหรับสถาบัน

สํานัก และสวนงานระดับกอง ซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุนและทําหนาท่ีดานการบริหารโดยกําหนดนโยบายสงเสริมให

ทุกสวนงานมีสวนรวมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เกิดจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจน

ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 

๑.๑  วัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน   

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง ตามระบบการ

ประเมินการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 

๒) เพื่อใหสถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนด 

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง 

๓) เพื่อใหสถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสวนงานอยาง

ตอเนื่อง     

๔) เพื่อใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบัน สํานักและสวน

งานระดับกอง สามารถดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด     

๕) เพื่อใหมหาวิทยาลัย และสวนงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุน

การบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม  

 

๑.๒  หลักการและวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน จะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งตองมีมาตรฐาน

เปนตัวกําหนดในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักการและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานไวดังนี ้

 ๑.๒.๑  หลักการประเมินการปฏิบัติงาน 

๑) ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง จะตองคํานึงถึง

องคประกอบการประเมินการปฏิบัติงานท่ีใชเปนแนวทางในการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินการ

ปฏิบัติงาน ตามคูมือการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนท่ีกําหนด   

๒) สถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง กําหนดกลไกการประเมินการปฏิบัติงานเฉพาะ

สําหรับสวนงาน 

 ๑.๒.๒  วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน สถาบัน สํานักและสวนงานระดับกอง ใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) แตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานแตละสวนงาน โดย

บทที่ 1 
การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑ 



มีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานกับสวนงานภายนอก 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการบริหารจัดการในระดับตาง ๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๒) พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายและหลักการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     

  ๓) ดําเนินการตามระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการ    

 ๑.๒.๓  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีสถาบัน สํานักและ

สวนงานระดับกอง ตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สวนงานตองจัดทํารายงานการประเมินการ

ปฏิบัติงาน เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และสวนงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อรับการตรวจ

ประเมินประจําป 

 

๑.๓  กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดมุงหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสวนงานตาม

ระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้เพื่อใหสวนงานทราบสถานภาพท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง การประเมินการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมินและสวนงานรับการประเมิน จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของตนเอง

อยางเหมาะสม 

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

Check = การติดตาม  
ประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานัก สถาบัน และสวนงานระดับ
กอง แตละปการศึกษา 

Act = การดําเนินการ 
วางแผนปรับปรุงและดําเนินการ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

Do = การนําไปปฏิบัติ  
ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการ
ดํา เนินงาน  ตามรอบป การศึกษ า 
(เดือนมิถุนายนของปปจจุบัน ถึง เดือน 
พฤษภาคม ของปถัดไป)  

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒ 



ท้ังนี้ สวนงานตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน ใหเสร็จกอนส้ินปงบประมาณ ท่ีจะ

เริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนงาน ดังนี้      

๑) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการไดทัน

ในปงบประมาณถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม      

๒) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินการปฏิบัติงานสงใหมหาวิทยาลัย และเผยแพรตอ

สาธารณชนไดภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ 

 

๑.๔  ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

 
  

การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

1)  การเตรียม

รายงานการประเมิน

ตนเอง 

 

 (1) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใชรูปแบบท่ีกําหนด 

(2) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบการตรวจประเมิน 

(2.1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงช้ีตองเปนขอมูลในชวงเวลา

เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอง

ตรงกับช่ือเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

(๒.๒) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ

หรือเช่ือมโยง ไวบนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปน

ระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรือ่งการ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสวนงาน 

๒)  การเตรียม

บุคลากร 

 (1) การเตรียมบุคลากรในสวนงานควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

(๑.๑) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นท่ีสําคัญๆ 

อาทิการประเมินการปฏิบัติงานคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร 

ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานเปนเชนไร  

(๑.๒) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ

สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง     

(๑.๓) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสราง

ความกระจางในการดําเนินงานของทุกสวนงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจท่ี

ถูกตองของบุคลากร  

(๒) การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเย่ียมจําเปนตองมี

บุคลากร จํานวน ๑ – ๓ คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับ

บุคคล หรือสวนงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้     

ข้ันตอนท่ี 1 
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การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

(๒.๑) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  

(๒.๒) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของสวนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อ

สามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือสวนงาน

ใด หากผูประเมินตองการขอมลูเพิ่มเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

(๒.๓) มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะ

เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน     

(๒.๔) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายใน และ

ภายนอกสวนงาน วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการ

ประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 

(๒.๕) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตอง

สามารถประสานงานแกไขไดทันที  

๓)  การเตรียม

สถานท่ีสําหรับคณะ

ผูประเมิน 

 (๑) หองทํางานของคณะผูประเมิน   

(๑.๑) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก

โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของ

คณะกรรมการ  

(๑.๒) จัดเตรียมคอมพิวเตอรอุปกรณ เครื่องเขียนในหองทํางานและ

อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือ

บริเวณใกลเคียง  

(๑.๔) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 

ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ   

(๑.๕) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอัน

ใด 

(๒) หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร 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 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมินตองไมเปนบุคลากรภายในสวนงาน  

ดํารงตําแหนง ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน คณบดี รองคณบดี  

 (๒) สวนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมิน

การปฏิบัติงาน เพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินการปฏิบัติงาน อาทิ การจัด

ตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการ

เพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔ 



  

การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

1)  บุคลากรรวม

รับฟง 

 เปดโอกาสใหบุคลากรท้ังหมดไดเขารวมรับฟงคณะกรรมการประเมินการ

ปฏิบัติงานฯ  ช้ีแจงวัตถุประสงค และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

๒) บุคลากรพึง

ปฏิบัติ 

 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจประเมิน แตเตรียมพรอมสําหรับ

การนําเยี่ยมชม หรือตอบขอซักถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ

ประเมินการปฏิบัติงานฯ 

3) จัดใหมีผู

ประสานงาน 

 จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจประเมิน ท้ังนี้เพื่อประสานงาน

กับบุคคลหรือสวนงานท่ีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ตองการขอมูล

และเพื่อนําเยี่ยมชมสวนงานภายในตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

4) อํานวยความ

สะดวก 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานยังไมแลวเสร็จ

จําเปนตองปฏิบัติงานตอหลังเวลาทําการ ควรใหมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู

อํานวยความสะดวก 

5) รับฟงขอมูล

ปอนกลับ และ

ซักถามเพิ่มเติม 

 บุคลากรท้ังหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เมื่อส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอ
ความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  

 

 

  

การดําเนินการของสวนงานหลงัการตรวจประเมิน 
 

การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

1)  นําผลการ

ประเมิน วางแผน

พัฒนาและ

ปรับปรุง 

 ผูบริหารสวนงานรวมท้ังผูเกี่ยวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ

ประชุมหรือสัมมนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน

ภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุด

ท่ีควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ

กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  

ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา

ไดอยางตอเนื่อง 

๒) พิจารณาจัด

กิจกรรม 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวา สถาบัน 

สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกองช่ืนชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักวา

ผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) ใหขอมูล

ยอนกลับ 

 ควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการ

พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 
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                                                                                                ไมรับรอง 
 
     

 
 
 
  
          
            
  
 
 
 
 
       ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
         
 

        ขอมูลครบถวน 
 

 
 

 

 

 

 

 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สํานักงานตรวจสอบภายในนําสงคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนฯ 

สวนงานสนับสนุน 

หัวหนาสวนงาน

รับรอง SAR 

 

นําเสนอผลการ

ตรวจประเมินฯ 

ตออธิการบดี 

สวนงาน 

ตรวจสอบและสง

ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) 

 

นําเสนอคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 

รายงานผล 

การตรวจประเมิน 

 

รับรอง 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
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ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 

๑. ภายในวันท่ี  

๕ มิถุนายน 

256๓ 

 

 

 

สวนงานสนับสนุนดําเนินการ ดังนี ้

๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง 

 

๒. ภายในวันท่ี  

๕ มิถุนายน 

256๓ 

 

 

 

 

หัวหนาสวนงานรับรองรายงานการประเมินตนเอง  

(SAR)  ซึ่งจัดทําเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

๓. ภายในวันท่ี  

๕ มิถุนายน 

256๓ 

 

 

 

 

สวนงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จํานวน  ๕  ฉบับ ไปยั งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน กอนการประเมินไมนอย

กวา ๗ วัน 

 

๔. วันท่ี 

๑ - ๑๕ 

มิถุนายน 

256๓ 

 

 

 

 

 

 

๑.  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

จํ าน วน  ๓  รูป /คน  ประกอบ ด วยประธาน

กรรมการ ๑ รูป/คน และกรรมการ อีก ๒ รูป/คน 

จากภายนอกสวนงานรับการตรวจประเมิน 

๒. ประธานกรรมการตรวจประเมิน เปน

บุคลากรภายนอกสวนงานผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของสกอ. และดํารงตําแหนง 

ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

คณบดี รองคณบดี  

๕. วันท่ี ๑ – 

๑๗ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน ประจําสวน

งาน เขาตรวจประเมินการปฏิบัติงานแตละสวน

งานสนับสนุน ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด 

 

จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

หัวหนาสวนงาน

รับรอง SAR 
 

นําสงคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

แตงต้ังคณะอนกุรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

ประจําสวนงาน 
 

ปฏิทินข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 

คณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน เขาทํา

การตรวจแตละสวนงาน 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๗ 



ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 

๖. ภายในวันท่ี 

๒๕ 

กรกฎาคม 

256๓  

 

 

 

 

 

๑. คณะอนุกรรมการเสนอผลการประเมินตอ

สวนงานดวยวาจา เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

๒. สวนงาน ถามีขอโตแยงให ดําเนินการ

ภายใน ๗ วันนับจากวันท่ีรับฟงผลการประเมิน

ดวยวาจา 

๓. คณะอนุกรรมการ สงรางรายงานผลการ

ตรวจประเมินตอสวนงานภายใน ๗ วันนับจากวัน

สุดทายของการตรวจประเมิน 

๔. สวนงานรับรางรายงานผลการประเมิน

และพิจารณารับรอง  

 

 

๖ ภายในวันท่ี 

๓๐ 

กรกฎาคม 

256๓ 

 

 

 

 

 

๑. คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน จัดสง

รายงานผลการตรวจประเมินท่ีสวนงานรับรอง

แลวใหคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันสุดทายของการตรวจ

ประเมิน 

๒. สํานักงานตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบ

และสงผลการประเมนิใหสวนงาน 

 

 

๗ เดือน 

สิงหาคม 

256๓ 

 

 

 

 

 

 

๑. สํานักงานตรวจสอบภายในนําผลการ

ประเมินและขอมูลจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองของสวนงาน 

๒. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองตอ

อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 

การตรวจ

ประเมิน 
 

นําเสนอคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

นําเสนอ 

ผลการตรวจตอ

อธิการบดี 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

   จัดการศึกษาพระพทุธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 

 พัฒนาจิตใจและสังคม 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙ 



 

 

 

 

๒.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ในการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดแบงตัวบงช้ีเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑)  ตัวบงช้ีกลาง  จัดเปนองคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ ประกอบดวยตัวบงช้ีเกี่ยวกับกระบวนการ

บริหารการจัดการภายในสวนงานจํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังนี้ 

  ๑.๑  กระบวนการพฒันาแผน 

  ๑.๒  การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

  ๑.๓  สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  ๑.๔  การบริหารความเส่ียง 

  1.5  การควบคุมภายใน 

  ๑.6  การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 ๒)  ตัวบงช้ีเฉพาะ  จัดเปนองคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลักเปนตัวบงช้ีเกี่ยวกับภารกิจ 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังภารกิจอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมาย โดยแตละสวนงานจะมีการกําหนดตัวบงช้ีเฉพาะแตกตางกันไปตามภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

หรือมอบหมายใหดําเนินการ 

 

๒.๒  เกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีแบงเปน ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือ

ดําเนินการไมครบท่ีจะได ๑ คะแนนใหได ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

 คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  

 คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุง  

 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช  

 คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  

 คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

๒.๓  ตัวบงช้ีกลางและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานสําหรับสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาใชตัวบงช้ีกลางใน

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ จํานวน ๕ ตัวบงช้ี ดังนี้  

บทที่ 2 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐ 



 

 

 

 

หลักการ 

 สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดโดยใช

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงตองพัฒนา

ความรูและเทคนิควิธีในการบริหารจัดการภายในสวนงานเพื่อตอบสนองใหทันตอความเปล่ียนแปลงภายใน

องคกรและความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอองคกรอยูเสมอ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๑  : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล  : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ในการดําเนินพันธกิจหลักของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโต

อยางยั่งยืน ดังนั้นสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาจึงตองจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวท่ีมีการ

กําหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจนและสอดคลองกันเพื่อเปนแนวทางในการทํางานในขณะท่ี

สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองนําแผนพัฒนาระยะยาวนั้นไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อการบรรลุ

เปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว 

 แผนพัฒนา หมายถึง แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของสวนงานในระยะยาว โดยท่ัวไปใชเวลา ๕ ป 

ภายในแผนจะประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส

และภัยคุกคาม กลยุทธการดําเนินงานท่ีครอบคลุมทุกภารกิจของสวนงาน มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของ

แตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  

  แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนท่ี

ถายทอดแผนพัฒนาลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวยโครงการหรือกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คา

เปาหมายของตัวบงช้ีเหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ 

รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 1 
การบริหารจัดการ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑ 



เกณฑมาตรฐาน 

 

สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาระดับสถาบัน 

สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาระดับกองหรือ

เทียบเทา 

๑. มีแผนพัฒนาท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบาย

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสวนงาน 

 

๒ . มี แผนป ฏิ บั ติการประ จําป ของส วน งาน ท่ี

สอดคลองกับแผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสวนงาน 

๑ . มี แผนปฏิ บั ติการประ จําป ของส วน งาน ท่ี

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 และรายงานผลตอ ผูบริหารและ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา 

๔.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยป

ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา 

๖. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕.  การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๗. มี การนํ าผลการพิ จารณา ขอ คิดเห็น  และ

ขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบั ติการ

ประจําป 

๖. มี การนํ าผลการพิ จารณา ขอ คิดเห็น  และ

ขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

  หมายเหตุ 

๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหรายงานผล

การดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

ใหรายงานผลการดําเนินการตอรายงานผลตอผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 ๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ใหรายงานผลการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๒ 



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. แผนปฏิบัติการประจําปของแตละสวนงานในชวงปการศึกษาท่ีตรวจประเมิน 

3. ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดท่ีสวนงานกําหนดไว สําหรับวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปท่ีระบุไวในแผนฯ 

 4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสวนงาน ในการจัดทําหรือ

ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน เชน การประชุม สัมมนา หรืออบรมหรือการประชุมประจําเดือน

ของสวนงาน 

 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให เห็นวา สวนงานมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๒  :  การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล       : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละสวนงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่ง

ตองมีการจัดการความรูตามภารกิจของแตละสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมี

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารภายในแตละสวนงานมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสวนงานมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด  

 กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสวนงาน การสรางบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสวนงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสวนงานใหดียิ่งข้ึนจนเกิด “แนวปฏิบัติท่ีดี” ซึ่งไดแก วิธีการ

ทํางานท่ีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสามารถทําใหองคกรประสบผลสําเร็จได 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูของสวนงานท่ีสอดคลองกับภารกิจ

ของสวนงานอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

  ๒. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติ

ท่ีดีตามประเด็นความรูในขอ ๑ 

 ๓. มีการรวบรวมความรูท่ีไดจากขอ ๒ มาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจัดเก็บอยางเปนระบบ และมีการ

เผยแพร อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๔. บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีไดในขอ ๓ มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน 

 

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. คําส่ัง/ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรูของสวนงาน 

 ๒. แผนจัดการความรูของสวนงานท่ีระบุประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๔ 



 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรูของสวนงาน 

 ๔. บันทึกผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 ๕. หลักฐานการเผยแพรความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดี เชน แผนพับ เว็บไซต คูมือการปฏิบัติงาน 

 ๖. หลักฐานแสดงใหเห็นวาบุคลากรนําความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชในการปฏิบัติงาน 

 ๗. หลักฐานแสดงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๓ : สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล      : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแตละแหง ตองมีการพัฒนาสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของ

สวนงานเพื่อการบริหารการตัดสินใจการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใหบริการสารสนเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

 ๒. มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานเพิ่มข้ึนอยางนอยปละ 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. สารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงาน 

 ๒. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารและบุคลากรนําสารสนเทศมาใชในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ๓. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศของสวนงาน 

 ๔. รายงานการปรบัปรุงสารสนเทศตามผลการประเมิน 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๔  :  การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี   : กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล     :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจําเปนตองมีการบริหารความเส่ียงเพื่อบริหารจัดการปจจัยท่ีอาจเปน

มูลเหตุของความเสียหายท้ังในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา ท่ีสงผลใหระดับความเส่ียงและขนาด

ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกัน

จากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 

 ๒. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตามบริบทของสวนงาน 

  ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหใน

ขอ ๒ 

  ๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน ทําใหความเส่ียง

ลดลงหรือหมดไป อยางนอยรอยละ ๘๐ ของปจจัยความเส่ียง 

  ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  ๖. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 

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

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖ 



ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

๔. คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความ

ปลอดภัยของบุคลากรหรือตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสวนงาน อันเนื่องมาจาก

ความบกพรองของสวนงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียงหรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในรอบปการประเมิน โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

  ๔.๑ ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน   

    ๔.๑.๑ มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของบุคลากรภายในสวนงาน 

ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสวนงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการ

ความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสวนงานในการระงับเหตุการณดังกลาว     

    ๔.๑.๒ สวนงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน 

บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบตางจนเกิดเปนขาวปรากฏตาม

ส่ือตางๆ 

  ๔.๒ การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก  

    ๔.๒.๑ สวนงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ

เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน     

    ๔.๒.๒ เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการควบคุมหรือการปองกันของสวนงาน    

    ๔.๒.๓ เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได

กําหนดไวลวงหนา 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 

 ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงประจําสวนงาน 

 ๓. แผนบริหารความเส่ียงของสวนงาน (MCU RM๑, MCU RM๒) 

 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของสวนงาน (MCU RM๓) 

 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีมีวาระการติดตามแผนบริหารความเส่ียงของสวน

งาน 

 ๖. รายงานผลการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงตามขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน (MCU RM๔) 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๕    : การควบคุมภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :   กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การบริหารความเส่ียง การ

ประเมินและการรายงานผลการควบคุมภายในท้ังองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใหถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐพ.ศ. 2561 ดังนั้น สวนงานภายในทุกระดับจึงตองดําเนินการใหมีการควบคุมภายในเพื่อใหผูบริหารท่ี

กํากับสวนงาน ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของแตละ

สวนงานจะบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัดและชวยปองกันหรือลดความ

เส่ียงจากการผิดพลาดความเสียหายความส้ินเปลืองความสูญเปลาของการใชทรัพยสินหรือการกระทําอันเปนการ

ทุจริต 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุมภายในประจําสวนงาน 

 ๒. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระงานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

 ๓. มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครบ ๕ องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมของการ

ควบคุมการประเมินความเส่ียง การกําหนดกิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามผล 

และมีการดําเนินการครบทุกองคประกอบ 

 ๔. มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในตอผูบริหารไมนอยกวา ๒ ครั้ง 

ในรอบปท่ีประเมิน 

 ๕. มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

   

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

  หมายเหตุ 

๑. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหรายงานผล

การดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทาภายในสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘ 



ใหรายงานผลการดําเนินการตอรายงานผลตอผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 ๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ใหรายงานผลการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุมภายในประจําสวนงาน 

 ๒. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบระบบการ

ควบคุมภายในของสวนงาน 

 ๓. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระงานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

 ๔. หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนงาน ดังนี ้

 ๔.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.1) 

 ๔.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.๒) 

 ๕. รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ดังนี ้

 ๕.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.1) 

 ๕.2 รายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.4) 

 ๕.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.5) 

 ๕.4 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.มจร.5) 

 ๕.5 แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (แบบ CSA ปค.มจร.5) 

  ๕.6 แบบการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (แบบสอบถามการประเมินผล ปค.มจร.) 

 ๖. หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๑.6   : การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล   :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สวนงานตองสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมี

ทัศนคติท่ีดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี สํานึกในหนาท่ี เอื้อเฟอตอพระธรรมวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 ๑. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสวนงาน โดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล 

 ๓. บุคลากรของสวนงานไดรับการพัฒนาความรูหรือทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 

รอยละ ๕๐ ตอป 

 ๔. มีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติงานพัฒนาดีข้ึนเปนท่ีประจักษ 

 ๕. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป บรรลุเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนนิการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓  หรือ ๔ ขอ  

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

1. หลักฐานแสดงการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

2. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสวนงาน 

๓. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรูหรือทักษะของบุคลากร  

๔. รายงานผลการติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  

 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปณิธานของมหาวทิยาลัย 

 

 

  เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง 

    สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑ 



 

 

 

 

 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันภาษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     
  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน ๖ ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ กระบวนการพฒันาหลักสูตรดานภาษา  √  

๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนดานภาษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย   √ 

๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการดานภาษา   √ 

๒.๔ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม  √  

๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา  √  

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สถาบันภาษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน ๖ ตัวบงช้ี ดังนี้ 

บทที่ 3 
ตัวบงชี้เฉพาะและเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  1. สถาบันภาษา   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สถาบันภาษามีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการดานภาษาตางประเทศ 

แกบุคคลของมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไปรวมท้ังสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและ

วัฒนธรรม ท้ังในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงตองมีระบบกลไกและการดําเนินงาน

พันธกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน ของสถาบัน

ภาษาและมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สถาบันภาษา มีจํานวน ๖ ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ กระบวนการพฒันาหลักสูตรดานภาษา 

 ๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนดานภาษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ ประสิทธิผลการบริการวิชาการดานภาษา 

 ๒.๔ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม 

 ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา 

  ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หลักสูตรฝกอบรมดานภาษามีวัตถุประสงคใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ

ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม จึงควรมีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอและพัฒนา

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  ๒. มีการสํารวจความตองการของบุคลากรและประชาชนท่ัวไปเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมดานภาษา 

 ๓. มีการประเมินหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาทุกหลักสูตรและรายงานตอผูบริหารอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ มาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษา 

 ๕. มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานภาษาระหวางสวนงานภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๒    :   ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตของ 

          มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต 

ชวงเวลาขอมูล        :   ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตอการเรียนรูดานภาษา มีรูปแบบท่ีเหมาะสม

ดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอน

ดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตประสบความสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันภาษามีภารกิจพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาแกบุคลากรและนิสิตทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝกอบรมดานภาษามีคูมือการสอนหรือตําราหรือหนังสือประกอบการเรียน 

 ๒. มีแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตรและรายวิชา

ฝกอบรมดานภาษา 

 ๓. มีแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน

และนอกหองเรียน 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝกอบรมดานภาษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแตละหลักสูตรและ

รายวิชา ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ ๔  มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

 ๖. บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยผูเขาอบรมในหลักสูตรและรายวิชาดานภาษาผานเกณฑการ

ประเมินผลอยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ และ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๓     : ประสิทธิผลการบริการวิชาการดานภาษา 

ชนิดของตัวบงช้ี     : ผลผลิต 

ชวงเวลาขอมูล      : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี    

 ประสิทธิผลของการบริการวิชาการดานภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาตางประเทศการเขียนบทความ

ทางวิชาการการแปลภาษาตางประเทศและการจัดทดสอบภาษาตางประเทศเห็นไดจากผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสะทอนคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันภาษา 
 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 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 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๖ 



ตัวบงช้ี  ๒.๔  : การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล   : ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคล องคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกันอยาง

เปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตาง

ยังคงมีความเปนอิสระตอกัน 

 เครือขายความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรม ชวยขยายขอบเขตการดําเนินงาน สรางกระบวนการ

เรียนรู แลกเปล่ียนความคิด ความรู วิธีการทํางานและประสบการณความเช่ียวชาญ ทําใหบุคคลและองคกร

เครือขายมีการปรับตัวและพัฒนาในดานการแสวงหาความรูใหม วิธีการใหม รวมท้ัง การขยายแนวรวมใหมอยาง

ตอเนื่อง 

 

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 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๕  :  การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล  : ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 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. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาภายใน ๗ วันทําการนับจากวัน

ประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน  

๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันภาษาเพื่อลงนามรับรองรายงานการ

ประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๖  :  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดตัวบงช้ี  :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล  :  ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงช้ี 

คุณภาพการบริการของสวนงานบริหาร สถาบันภาษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 

๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี้ 

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบันภาษา ประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 14 ตัวบงช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     
  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 8 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  √  

     ๒.๒ การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย  √  

๒.๓ การพัฒนาวารสารสูฐาน TCI  √  

๒.๔ ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   √  

     ๒.๕ การติดตามและประเมินผลการวิจัย  √  

     ๒.๖ เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีจัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย √   

      ๒.๗ ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   √ 

๒.๘ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 8 ตัวบงช้ี ดังนี ้
 
 
 

 2.  สถาบันวิจยัพุทธศาสตร    
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หลักการ 

มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ 

คือ  

๑) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน  

๒) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน  

๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มีจํานวน 8 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒.๒ การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย 
๒.๓ การพัฒนาวารสารสูฐาน TCI 
๒.๔ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
๒.๕ การติดตามและประเมินผลการวิจัย 
๒.๖ เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีจัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
๒.๗ ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

  ๒.๘ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรลวงหนากอนประชุม 
ไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรภายใน ๗ วันทําการนับ
จากวันประชุม 
 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ ภายใน  ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเพื่อลงนามรับรองรายงาน

การประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :  การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 เพื่อใหการจัดการงานสารบรรณและการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยเปนระบบท่ีใหความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาตองมีคูมือการใชงานระบบสารบรรณในสวนงานมี

ฐานขอมูลการเบิกจายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปการจัดเก็บเอกสารการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 : การพัฒนาวารสารสูฐานขอมูล TCI 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 วารสาร Journal of International Buddhist Studies เปนวารสารท่ีดําเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร รับตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสังคมศาสตรรวมท้ังสถาบันและหนวยงานอื่นๆ ท้ัง

ภายในและตางประเทศ กําหนดตีพิมพเปนรายเดือน (ปละ ๒ ฉบับ) บทความท่ีสงมาเพื่อตีพิมพในวารสารฯ 

จะตองไมเคยพิมพเผยแพรในวาร รายงาน หรือส่ิงพิมพอื่นใดมากอน และไมอยูระหวางการพิจารณาของวารสาร

อื่น ทุกบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารฯ ไดผานการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) 

ท่ีกองบรรณาธิการเรียนเชิญ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบวารสารอยางตอเนื่องต้ังแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน 
 ๒. มีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและตางประเทศ และมีผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 
 ๓. ไดรับการบรรจุเปนวารสารระดับชาติในบัญชีรายช่ือวารสารวิชาการดานสังคมศาสตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับเทียบเทาใหจบ
การศึกษาได 
 ๔. มีเว็บไซตท่ีมีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 ๕. ไดรับการบรรจุในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
Centre; TCI) 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนนิการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว  

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย 

ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

  ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้  

 - หองปฏิบัติการวิจัย หนวยวิจัย ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 

 - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวจัิย 

 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัย/อาจารยท่ีมี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 : การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การติดตามและประเมินผลหมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือ

โครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให

เปนไปตามพันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม  การติดตามและประเมินผลการวิจัยเปนกิจกรรมท่ี

สําคัญเพราะสามารถนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหติดตาม  กํากับการบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ  

อีกท้ังยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
 ๒. มีระบบฐานขอมูลการดําเนินงานวิจัย 
 ๓. มีการกําหนดใหรายงานผลการวิจัยประจําเดือน 
 ๔. มีการติดตามใหรายงานผลงานวิจัยใหแลวเสร็จตามปงบประมาณ 
 ๕. มีการนําเสนออนุมัติจบโครงการวิจัยตามปงบประมาณ 
 ๖. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๓๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  2.6 : เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีจัดสรรใหแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ปจจัยนําเขา 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ีไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึง

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 วิทยาเขตนครราชสีมา    
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี    
๑๒ วิทยาเขตแพร    
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร    
๑๔ วิทยาเขตพะเยา    
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    
๑๖ วิทยาลัยสงฆลําพูน    
๑๗ วิทยาลัยสงฆเลย    
๑๘ วิทยาลัยสงฆนครพนม    
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค    
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช    
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย    
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี    
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ท่ี สวนงาน 
จํานวนอาจารย

และนักวิจัย 
จํานวนเงิน

วิจัย 
จํานวนเงิน 
เฉลี่ยตอคน 

๒๓ วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ    
๒๔ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร    
๒๕ วิทยาลัยสงฆเชียงราย    
๒๖ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง    
๒๗ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ    
๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ    

 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๑-๑๘  
สวนงาน 

สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๑๙-๒๐  
สวนงาน 

สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๒๑-๒๒  
สวนงาน 
 

สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๒๓-๒๔  
สวนงาน 

สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๒๕-๒๖  
สวนงาน 
 

สวนงานไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีคาเฉล่ียตอคน
ต้ังแต ๒๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน  
๒๗-๒๘  
สวนงาน 

 

  หมายเหตุ  

 ๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา 

ศึกษาตอ 

 ๒. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

 ๓. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ี

ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 

 ๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใช

นักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๓๘ 

http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/858b8bada2c6a316f30611deb6aaaae2.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/65f6c524337b6103e12ff9493856afd7.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/6d89c56747c3cd755f44c5f4a4da2e7e.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/f268955452ed9a574f7a03259bb343ca.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/08cf75307a53f756783763b50e0cb3b1.pdf


ตัวบงช้ีท่ี  2.7 : ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ผลงานวิจัยเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา  สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ    ผลงานวิจัยอยูในรูป
ของบทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือ
เปนผลงานวิจัยรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
 อาจารยประจําและนักวิจัยหมายถึง อาจารยประจํานักวิจัยและอาจารยอัตราจางท่ีมีสัญญาจางรายป

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท้ังนี้ไมนับรวม

บุคลากรสายสนับสนุนและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

เกณฑการประเมิน    

 แปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน
ระหวาง ๐-๕ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๘๐ 
 

สูตรการคํานวณ  

 ๑. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
  
 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได  = 
 
 

 

 

 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย 

๘๐ 
X  ๕ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมดท่ีไดรับทุนวิจัยในปการศึกษาท่ีประเมิน 
X ๑๐๐ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๓๙ 



กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้    

  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีออกประกาศ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๐.๖๐ - บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๒ 

- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๘๐ - บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ .อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖  
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิจัยรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  2.8 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสวนงานบริหาร  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้
 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประจําปท่ีประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๑ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิปสสนาธุระ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     
  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลงานบริการดานวิปสสนากรรมฐาน   √ 

     ๒.๒ ประสิทธิผลงานบริการฝกอบรมคุณธรรม   √ 

๒.๓ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย  √  

๒.๔ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรม
คุณธรรม 

 √  

     ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ  √  

     ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สถาบันวิปสสนาธุระ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
 
 
 

 

  3. สถาบันวปิสสนาธุระ     

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๒ 



 

 

 
 

 

หลักการ 

สถาบันวิปสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม เผยแผ และใหบริการดานการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัยพัฒนา

รูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สรางเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมให

กวางขวาง 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สถาบันวิปสสนาธุระ มีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ประสิทธิผลงานบริการดานวิปสสนากรรมฐาน 
  ๒.๒ ประสิทธิผลงานบริการฝกอบรมคุณธรรม 
  ๒.๓ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 
  ๒.๔ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 
  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลงานบริการดานวิปสสนากรรมฐาน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการดานวิปสสนากรรมฐานท่ีตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป จําเปนตองสํารวจความตองการเพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนอยางเปนระบบ 

พรอมท้ังติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ประสิทธิผลงานบริการฝกอบรมคุณธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการฝกอบรมท่ีตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ประชาชนท่ัวไป จําเปนตองสํารวจความตองการเพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนอยางเปนระบบ พรอมท้ังติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การสงเสริมและพัฒนาใหวิปสสนาจารยมีความรู ความสามารถและทักษะในการอบรมวิปสสนา

กรรมฐาน ตลอดจนมีคุณสมบัติของวิปสสนาจารยท่ีดี จะสงผลใหการอบรมวิปสสนากรรมฐานมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย ท้ังดานความรูและทักษะท่ีจําเปนของ 
วิปสสนาจารย 
 ๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการจัดทําหลักสูตรและส่ือการเรียนรูดานปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 ๔. มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลวิปสสนาจารยอยางเปนระบบ สามารถสืบคนนํามาใชในการ
ดําเนินงานของสถาบันวิปสสนาธุระ 
 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารยประจําป และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการทํางานอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การสงเสริมและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคล องคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกันอยาง
เปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตาง
ยังคงมีความเปนอิสระตอกัน 
 เครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมจะชวยขยายขอบเขตการดําเนินงานและสราง

กระบวนการเรียนรู แลกเปล่ียนความคิด ความรู วิธีการทํางานและประสบการณความเช่ียวชาญ ทําใหบุคลากร

สํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมในเครือขาย มีการปรับตัวและพัฒนาในดานการแสวงหาความรูใหม 

วิธีการใหม รวมท้ัง การขยายแนวรวมใหมอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผนสงเสริมและพัฒนาเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรม 
  ๒. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกันระหวางสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมใน
เครือขาย อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
  ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดรวมกันในเครือขายและรายงานตอผูบริหาร 
 ๔. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของสมาชิกในเครือขายอยาง
เปนระบบและเผยแพรแกสมาชิกในเครือขายเพื่อนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
 ๕. มีโรงเรียนวิถีพุทธท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาจนมีผลการดําเนินงานดีข้ึน ปละ ๕ แหง โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจน 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระอยางนอยปละ ๒ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระลวงหนากอนประชุมไมนอย
กวา๗ วันทําการ 
 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระภายใน ๗ วันทําการ นับ
จากวันประชุม 
 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันวิปสสนาธุระใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ 
ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระเพื่อลงนามรับรองรายงาน
การประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของสวนงานบริหาร สถาบันวิปสสนาธุระสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมา
รับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้
 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน 
 
 ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สถาบันวิปสสนาธุระ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/กิจกรรมและมีผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  
กิจกรรมท่ี ๒ มีคาเฉล่ีย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  
กิจกรรมท่ี ๓ มีคาเฉล่ีย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  
กิจกรรมท่ี ๔ มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 

ดังนั้น  
คาเฉล่ียความพึงพอใจ =  
 
 

=  
 

 
คะแนนท่ีได =  ๔.๐๗  

 
 

 

(๔.๑๒x ๑๒๒) + (๔.๕๐x๑๐๑) + (๓.๖๓x๙๓) + (๓.๙๙x๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

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

๔๐๑ 
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  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดในปประเมิน 
 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปท่ีประเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด  
 ๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักทะเบียนและวัดผล ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 13 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     
  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 7 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา  √  

๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต  √  

๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานขอสอบกลาง   √ 

     ๒.๕ การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop 
Service) 

 √  

     ๒.6 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล  √  

     ๒.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สํานักทะเบียนและวัดผล มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 7 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
 
 
 

  4. สํานักทะเบียนและวดัผล   
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หลักการ 

สํานักทะเบียนและวัดผลเปนสวนงานสนับสนุนการศึกษาแบงเปน ๒ สวนงาน คือ (๑) สวนทะเบียน

นิสิตมี ๓ งานหลัก คือ งานบริหารงานท่ัวไป งานรับเขาศึกษา และงานทะเบียนและสถิติการศึกษา (๒) สวน

ประเมินผลการศึกษามี ๒ งานหลัก คือ งานการเรียนการสอนและการสอบ และงานประมวลผลการศึกษา

ดําเนินงานภายใตพันธกิจใหการสนับสนุนและสนองงานตามแผนงานนโยบาย ปณิธานและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ มีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลใหมีประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน ใหการบริการทางวิชาการแกนิสิต อาจารยและศิษยเกา ตลอดจนหนวยงานท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักทะเบียนและวัดผล มีจํานวน 7 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 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการรับนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 นิสิตท่ีรับเขาศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการรับ

หรือคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนสามารถคัดเลือกนิสิตท่ีมีความ

พรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลาศึกษาเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

๒. มีแผนการรับนิสิตท่ีกําหนดเปาหมายโดยผานการวิเคราะหจากสวนงานจัดการศึกษาระดับคณะหรือ

เทียบเทา 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตรท่ีเปดการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของทุกปการศึกษา 

 ๔. มีการประเมินการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบและกลไกการรับนิสิต 

 ๕. มีการนําผลการประเมนิในขอ ๔ มาปรับปรงุและพัฒนาระบบการรับนิสิต 

 ๖. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการรับนิสิต โดยมีหลักฐานเชิงประจักษและสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดท่ี ๓ การ

วัดผลและการประเมินผลการศึกษา กําหนดใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชา ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษา โดยการวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ดังนั้น สํานักทะเบียนและวัดผลควรจัดบริการตางๆ  

ดานการวดัผลและแจงผลการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 ๒. มีการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรและปริญญาของ มจร.ท่ีไดรับการรับรองท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  

 ๓. มีการจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบออนไลนสําหรับนิสิตและอาจารย 

 ๔. มีการแจงผลการศึกษาแกนิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินสุดการสอบแตละภาคการศึกษา  

 ๕. มีการออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแกผูยื่นคํารอง 

ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันยื่นคํารอง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การจัดการงานทะเบียนนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักทะเบียนและวัดผล ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนนิสิต ท่ีสอดรับกับนโยบายและ

การวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณ สามารถเช่ือมโยงกับทุกสวนงานท่ี

เกี่ยวของ ท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานได ท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ท้ังนี้ ระบบนี้ตองมีความสะดวกในการใชงานโดย

ประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน

ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนิสิตท่ีครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุกสวนงานและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 ๒. มีการบันทึกขอมูลทะเบียนนิสิตผานระบบอินเตอรเน็ตและมีการคิดจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(Full Time Equivalent Student: FTES)  

๓. มีการจัดทํารายงานสถิตินิสิตทุกระดับประจําปการศึกษานําเสนอผูบริหารและสภาวิชาการ 

๔. มีการจัดทํารายงานวิเคราะหอัตราการคงอยูของนิสิตและอัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แสดงขอมูล ๕ ป ยอนหลัง นับจากปท่ีรับประเมิน และรายงานตอผูบริหาร 

 ๕. มีการรายงานขอมูลนิสิต และบัณฑิตทุกระดับใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๕๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ประสิทธิผลการจัดการงานขอสอบกลาง 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การจัดสอบดวยขอสอบกลางเปนการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนิสิตโดยใชขอสอบเดียวกันใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา นําไปสูมาตรฐานทางวิชาการและความเปนเลิศทางวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. จํานวนขอสอบกลางทุกรายวิชามีเพียงพอเพื่อจัดการสอบ โดยอยางนอยรายวิชาละ ๓๐๐ ขอ 

 ๒. การจัดสงขอสอบกลางไปสวนจัดการศึกษาทุกแหงถูกตองและไปถึงสวนจัดการศึกษากอนการสอบ

อยางนอย ๑ วัน 

 ๓. มีการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบกลางและจัดเก็บในคลังขอสอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ๔. มีการแจงผลการสอบขอสอบกลางแกสวนงานจัดการศึกษาทุกแหง ภายใน ๓๐ วันนับแตวันส้ินสุด

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop  

   Service) 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) เปนแนวทางการพัฒนาการใหบริการ

โดยลดข้ันตอนของการดําเนินงานท่ีซ้ําซอนใหส้ันลงรวมบริการหลายๆอยางไว ณ ท่ีแหงเดียว ผูใชบริการไมตอง

ไปติดตอขอใชบริการ ณ จุดบริการหลายแหงสงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ

ขอรับบริการรวมท้ังเกิดความพึงพอใจ ท้ังนี้ การบริการของสํานักทะเบียนและวัดผลจะเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยผานกระบวนการ ไดแก การทบทวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอนการออกแบบระบบ

การทํางานใหมและการดําเนินการตามระบบงานท่ีออกแบบ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการทบทวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอนโดยการมสีวนรวมของบุคลากรในสํานักทะเบียนและวัดผล 

๒. มีการออกแบบระบบการทํางานใหม โดยเปนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว  

๓. มีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียวอยางนอย ๓ บริการตามบริบทของสํานักทะเบียนและ

วัดผล 

๔. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการการใหบริการท่ีชัดเจนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๕. มีการประเมินการดําเนินงานตามระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว โดยมีผลเชิง

ประจักษของการลดข้ันตอนและระยะเวลา 

 ๖. มีการนําผลการประเมินในขอ ๕ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๕๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลอยางนอยปละ๔ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลลวงหนากอนประชุมไม

นอยกวา๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลภายใน ๗ วันทําการ 

นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและ

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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.7 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสวนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผลสามารถประเมินไดจากความพึง

พอใจของผูรับบริการ ท้ังอาจารย เจาหนาท่ีและนิสิตโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักทะเบียนและวัดผลประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สวนงานบรหิาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมนิการปฏิบัติงาน โดย

ใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  √  

๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธและเผยแผพระพุทธศาสนา   √ 

     ๒.4 การประชุมคณะกรรมการประจําสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม 

 √  

     ๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัว

บงช้ี ดังนี้ 

 

  5. สวนงานบริหาร สํานักสงเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๐ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 

ประการ คือ (๑) การบริการวิชาการแกสังคม (๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึง

ตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธและเผยแผพระพุทธศาสนา 

  ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจําสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

  ๒.๕ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหงเขารวม ไมนอย

กวารอยละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาพิจารณาไดจากการบรรลุ

เปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได รวมท้ัง

การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปดานการประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนาผานส่ือโทรทัศน 

วิทยุกระจายเสียงหรือส่ืออื่นๆท่ีกําหนดตัวช้ีวัด 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ 

   บริการสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก 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. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมใหสวนงานท่ี

เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมและเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

เพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมท่ี ๒ มีคาเฉล่ีย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมท่ี ๓ มีคาเฉล่ีย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมท่ี ๔ มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังนั้น 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนท่ีได = ๔.๐๗ 

(๔.๑๒x ๑๒๒) + (๔.๕๐x๑๐๑) + (๓.๖๓x๙๓) + (๓.๙๙x๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

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

๔๐๑ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๖ 



  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปท่ีประเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๗ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย

ใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  √  

๒.๓ ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานของ

สวนธรรมนเิทศ 

  √ 

     ๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 4 ตัว

บงช้ี ดังนี้ 

 
 

  6. สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม    

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๘ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 

ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน

ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐานของสวนธรรมนิเทศ 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๗๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานบํุารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรอืสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๗๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐาน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เปนสวนงานในกํากับของสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจใหบริการฝกอบรม

วิปสสนากรรมฐาน แกนิสิต คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถตลอดถึงพระสังฆาธิ

การ พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ขาราชการและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังจัดกิจกรรม 

สนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการบริการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปสสนากรรมฐาน แก

หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๗๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ 

จํานวน ๔  โครงการ/กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมท่ี ๒ มีคาเฉล่ีย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมท่ี ๓ มีคาเฉล่ีย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมท่ี ๔ มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังนั้น 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนท่ีได = ๔.๐๗ 

(๔.๑๒x ๑๒๒) + (๔.๕๐x๑๐๑) + (๓.๖๓x๙๓) + (๓.๙๙x๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

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

๔๐๑ 
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  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปท่ีประเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยใช 10 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 4 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  √  

๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   √ 

     ๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

 7. อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสงัคม    
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หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 

ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวทิยาลัย 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหงเขารวม ไมนอย

กวารอยละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสวนงานในกํากับของสํานัก

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินงานจัดการศึกษาพระอภิธรรม มีหนวยจัดการศึกษาท่ีเปนสาขา

ท่ัวประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด มีบทบาทเผยแผธรรมะในรูปแบบการจัดการศึกษาพระ

อภิธรรมปฎก อรรถกถาและฎีกา เพื่อพัฒนาบุคคลใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีสันติสุข เกื้อกูลตอการพัฒนา

ประเทศและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. นักศึกษาอภิธรรมผูเขาสอบในปการศึกษาท่ีประเมิน สอบผานอยางนอยรอยละ ๖๐ ของผูเขาสอบ

ท้ังหมด 

 ๒. อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิอภิธรรมบัณฑิต รอยละ ๙๐ 

 ๓. มีการกํากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนสอนและการประเมินผลของหนวยจัดการศึกษาอภิธรรม

ในสังกัดท่ัวประเทศ 

 ๔. มีฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เชน หนวยท่ีเปด ผูบริหารหนวย 

อาจารย นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา เปนตน 

 ๕. มีการรายงานผลการดําเนินงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหาร 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมท่ี ๒ มีคาเฉล่ีย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมท่ี ๓ มีคาเฉล่ีย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมท่ี ๔ มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังนั้น 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนท่ีได = ๔.๐๗ 

(๔.๑๒x ๑๒๒) + (๔.๕๐x๑๐๑) + (๓.๖๓x๙๓) + (๓.๙๙x๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

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

๔๐๑ 
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  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปท่ีประเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดําเนินการประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยใช 10 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 4 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  √  

๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย   √ 

     ๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

 8. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาํนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   
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หลักการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 

ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม 

(๒) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมท้ังมีการจัดกจิกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษสืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

  ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 

ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา 

 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมของสถาบันตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหงเขารวม ไมนอย

กวารอยละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดการเรียนการสอนวิชาการ

ดานพระพุทธศาสนา แกเด็กและเยาวชน รับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอบรมธรรมศึกษาเพื่อให

การศึกษาดานพระพุทธศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและเปนศูนยกลางเผยแผแกเด็กและเยาวชน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 

 ๓. มีการประเมินและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณทางพระพุทธศาสนาและ

สังคม ทุกป 

 ๔. จํานวนโรงเรียน/ชุมชน/เครือขายเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ๕. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปท่ีประเมินผานเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ของนักเรียนท่ีเขาเรียนท้ังหมด 

 ๖. มีการเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยสูสาธารณชน 

 ๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยไดรับการยกยองจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนนิการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
  ตัวอยางการคํานวณคะแนนความพึงพอใจผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการ จํานวน๔  โครงการ/

กิจกรรมและมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมท่ี ๑ มีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ คน  

กิจกรรมท่ี ๒ มีคาเฉล่ีย ๔.๕๐ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๑ คน  

กิจกรรมท่ี ๓ มีคาเฉล่ีย ๓.๖๓ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๙๓ คน  

กิจกรรมท่ี ๔ มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๘๕ คน  

 
ดังนั้น 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ =  
 
 
 

=  
 

 
คะแนนท่ีได = ๔.๐๗ 

(๔.๑๒x ๑๒๒) + (๔.๕๐x๑๐๑) + (๓.๖๓x๙๓) + (๓.๙๙x๘๕) 

๑๒๒ + ๑๐๑ + ๙๓ + ๘๕ 

 (๕๐๒.๖๔)+(๔๕๔.๕๐)+(๓๓๗.๕๙)+(๓๓๙.๑๕) 

๔๐๑ 
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  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ขอมูลจากผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมอยางนอยตองรอยละ ๘๐ ของโครงการ/

กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดในปประเมิน 

 ๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปท่ีประเมิน 

 ๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด  

 ๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 19 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง    จํานวน 6 ตัวบงช้ี    ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 13 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย
นําเขา
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  √  

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  √  

๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  √  

๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน  √  

๒.๕ หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู  √  

๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด  √  

๒.๗ ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย  √  

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย  √  

๒.๙ การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานระบบเครือขายและการส่ือสาร  √  

๒.๑๐ การจัดการหรอืจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและนิสิต  √  

๒.๑๑ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  √  

๒.๑๒ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน  √  

2.13 การพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย  √  

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 
 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี ้

  9. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักการ 

สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีภารกิจ ๒ 

ประการ คือ 

(๑) ภารกิจดานหองสมุด 

(๒) ภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนทางดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมท้ังฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม สรางสรรค 

และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจํานวน 13 ตัว

บงช้ี คือ 

  ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
        ๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

        ๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 
        ๒.๕ หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
   ๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 
        ๒.๗ ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
๒.๙ การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานระบบเครือขายและการส่ือสาร 
๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและนิสิต 
๒.๑๑ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑๒ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 
๒.๑๓ การพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอย 

ปละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
นอยปละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลวงหนา
กอนประชุมไมนอยกวา๗ วันทําการ 
 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใน ๗ วันทําการนับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสวนงานท่ีเกี่ยวของ
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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 

 ๓. คําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔. หนังสือแจงมติคณะกรรมการ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูและการปฏิบัติงาน

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีการบริหารและจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหมีการใช

อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ีใหมีความแข็งแรง คงทน 

สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ รมรื่น นาอยู  และมีการจัดแตงใหสวยงามโดยไมกอให เกิดผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดนโยบายและแผนงานบริหารและจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอม

ในอาคารสถานท่ี 

 ๒. มีคณะทํางานหรือบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ 

ส่ิงแวดลอม  

 ๓. มีการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอม 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในขอ ๓ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. นโยบายและแผนงานบริหารและจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมในอาคาร
สถานท่ี เชน แผนสุขอนามัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการส่ิงแวดลอม   
 ๒. ประกาศ คําส่ัง หรือ บันทึกมอบหมายภาระงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเชน คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการจัดการส่ิงแวดลอม 
ภาระงาน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการดําเนินงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมของอาคาร
สถานท่ีเชน โครงการ/กิจกรรม ๕ ส  เครื่องดับเพลิง  ปายเตือน รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการ
ส่ิงแวดลอม   
 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับประเด็นในเกณฑมาตรฐานขอ ๓ 
 ๕. รายงานผลการพัฒนาการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การวิเคราะหหมวดหมู การลงรายการ

การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาและเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศท่ีหองสมุดใหบริการ  

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ส่ือ ส่ิงพิมพ  (หนั งสือวารสาร/นิตยสาร) ส่ือโสตทัศน  และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทุกประเภท 

 ครอบคลุม  หมายถึง  มีสวนเกี่ยวของถึง รวมถึง รวมอยูดวย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของอาจารยและสวนงานจัดการศึกษา 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและมีการประชุมดําเนินการ 

๓. มีการมีสวนรวมของคณะและภาควิชาในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

 ๔. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 

 ๕. มีส่ือส่ิงพิมพเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ตอปการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒. แผนใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
 ๓. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม 
 ๔. รายการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีคณะและภาควิชาเสนอเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุดประจําป 
 ๕. รายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซื้อประจําปแยกประเภทตามหลักสูตร 
 ๖. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปประเมินเทียบกับปท่ีผานมา 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศสูผูใชบริการเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหองสมุด รวมท้ังการพัฒนาใหผูใชบริการมีความรูและ
ทักษะในการแสวงหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตอบสนองตอความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด เชน แผนการจัดบริการ
หองสมุด คูมือการปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการใชหองสมุด ประกาศ ระเบียบ  
 ๒. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไดแก โครงสรางการบริหาร
สวนหอสมุดกลาง คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม ภาระงานบุคลากร  
 ๓. เอกสาร เว็บไซตแนะนําหองสมุดและคูมือการสืบคนสารสนเทศ 
 ๔. ประกาศเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 ๕. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบริการ 
 ๖. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมแนะนําการใชและการสืบคนสารสนเทศของ
หองสมุดแกนิสิต เชน โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงาน รายช่ือผูเขารวม แบบประเมินความพงึพอใจ 
 ๗. รายการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและสรุปจํานวนผูใชบริการ 
 ๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ๙. รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามผลการประเมิน 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   หองสมุดและสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานมีอุปกรณ

อํานวยความสะดวกภายในตัวอาคาร เชน โตะ เกาอี้ ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน การระบายอากาศ แสงสวางและระบบปองกันสาธารณภัยท่ีไดมาตรฐานเพื่อปองกันและบํารุงรักษา

ทรัพยากรหองสมุดมิใหเกิดการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีมุมศึกษาเรียนรู

ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเด่ียวและกลุม 
๒. มีแสงสวางพอเพียงตอการศึกษาเรียนรูตามมาตรฐานความเขมของแสงสวาง ไมตํ่ากวา ๒๐๐ ลักซ 
๓. มีการจัดการใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู อาทิการใชเครื่องปรับอากาศ หรือมีการถายเท 

อากาศท่ีดีตามธรรมชาติ  
๔. มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและการใหบริการท่ีชัดเจน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕. มีการจัดสถานท่ีใหสวยงามและเหมาะสมกับการศึกษาคนควา 
๖. มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ  
๗. มีมุมศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 ๘. มีสถานท่ี วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑท่ีเอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เชน ชุด 
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จุดเช่ือมตอระบบเครือขาย และปล๊ักไฟสําหรับคอมพิวเตอร 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

  ๑. ภาพแสดงการจัดสภาพแวดลอมและสถานท่ีใหบริการของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. ผลการตรวจวัดแสงสวางภายในอาคาร ในสวนบริการแตละช้ัน  
  ๓. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียงพ.ศ. ๒๕๔๙ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดการและการ
เขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ สงผลใหการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว 
และคุมคา 
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานท่ีนํามาใชเพื่อการจัดการงานมีการทํางานรวมกัน
หรือเช่ือมโยงกันระหวางระบบงานตาง ๆ ของหองสมุด ไดแก งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ 
ยืม-คืน และงานสืบคนขอมูล 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด ท่ีตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
 ๓. มีระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีสามารถดําเนินงาน 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
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสามารถใชบริการเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 
 ๒. หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด โดยเปนขอมูลเชิงประจักษและใชไดจริง 
 ๓. คูมือการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ๕. รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการตามผลการประเมิน 
 ๖. เอกสารหลักฐานแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด ของคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.7 :   ความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิสัยทัศนท่ีจะเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติโดยมีการขยายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ โครงการหองเรียน และหนวย 
วิทยบริการ ท่ัวประเทศ ๕๑ แหง  
 ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการรวบรวม จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศ ดานพระพุทธศาสนาและ
ศาสตรสมัยใหม คือความรวมมือเปนเครือขายระหวางหองสมุดสวนกลางกับหองสมุดในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
โครงการหองเรียนและหนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยท่ีกระจายอยูทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนา จัดเก็บ เผยแพร สืบคนและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดของสวนงานในมหาวิทยาลัยท้ังสวนกลางและ
ภูมิภาค 
 ๒. มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดีดานการปฏิบัติงานหองสมุดรวมกันภายใน
เครือขาย 
 ๓. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีดานการปฏิบัติงานหองสมุด 

 ๔. มีการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีดานการปฏิบัติงานหองสมุด ใหกับบุคลากรหองสมุดภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน 
 ๕. มีการวิจัยสถาบันดานหองสมุดและนําผลไปพัฒนางานดานหองสมุด 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. โครงการหรือกิจกรรม ท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันของเครือขาย 
 ๒. รายงานผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันของเครือขาย 
 ๓. เอกสารหลักฐานแสดงข้ันตอน วิธีการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีดานการปฏิบัติงานหองสมุดและ
คณะทํางานผูรับผิดชอบ 
 ๔. คูมือ/แผนพับ/เว็บไซต เผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ๕. รายงานวิจัยสถาบันดานหองสมุด 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.8 :   ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ี

สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ

ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ระบบดังกลาว ตองมีความ

สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 ๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 ๓. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 ๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสวนงานท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. แผนแมบทระบบสารสนเทศ หรือ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ๒. คูมือการใชระบบสารสนเทศตางๆ เชน คูมือการใชระบบการเงิน ระบบพัสดุ  

 ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผูใชระบบสารสนเทศ 

 ๔. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๕. รายการขอมูลท่ีสงผานระบบเครือขายพรอมท้ังหลักฐานการสงเขาเครือขาย 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.9 :   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการสื่อสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเครือขาย
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการขยายตัวอยางมาก ตลอดจนภัยคุกคามระบบเครือขายจากภายนอกมี
เพิ่มมากข้ึน  จึงจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยใหมี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังรองรับการขยายตัวของการใชงานในอนาคตได 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีแสดงใหเห็นถึงการวางแผนในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายและการส่ือสาร 
 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 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ  

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

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

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.10 :   การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ของงานและสืบคนขอมูลไดทันตามเวลาท่ีตองการดังนั้น ความเพียงพอของคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพตอ

จํานวนบุคลากรและนิ สิต เปนสวนสําคัญท่ีแสดงให เห็นถึงความพรอมในการบริการจัดการศึกษาของ

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

  หมายเหตุ  
 ๑. ในเกณฑมาตรฐานขอ ๒ ใหนับรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนิสิตท่ีมีการ
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 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.11 :   การพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยและการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน จําเปนตองมีการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการสํารวจความตองการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 ๓. มีการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอ ๒ 
 ๔. มีระบบการติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 ๕. มีการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ  

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  
 ๑. รายงานการสํารวจความตองการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดทําโดยใชขอมูลจากผลการสํารวจ
ความตองการ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลโครงการ แบบประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ รายช่ือบุคลากรท่ีรวมโครงการ 
 ๔. ขอมูลสถิติจํานวนบุคลากรท้ังอาจารยและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
 ๕. เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงข้ันตอน วิธีการและผูรับผิดชอบติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏบัิติงาน 
 ๖. รายงานผลการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําป 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.12 :   การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การเรียนการสอนออนไลน (e-learning) เปนระบบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บและ

เครือขายอินเทอรเน็ต มีสภาวะแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา และการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูคิด ตัดสินใจเรียน โดยการสรางความรูและความเขาใจใหม ๆ ดวยตนเอง สามารถ

เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ท้ังการเรียนทางไกลและการเรียน

ผานเครือขายระบบตาง ๆ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning) 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพดานการใชและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learningแกอาจารย 
 ๓. มีการเขาใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกันไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ ครั้ง 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกัน 
ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning มาปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning) 
 ๒. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานการใชและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learningแก
อาจารยและรายงานผลโครงการหรือกิจกรรม 
 ๓. เอกสาร หลักฐานแสดงสถิติการเขาใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชา 
 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning ทุกรายวิชา 
 ๕. รายงานการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.13 :   การพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 เทคโนโลยีการส่ือสารมีบทบาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศควรพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรม และขาว

ตางๆ รวมท้ังการติดตอส่ือสารระหวางกัน และการใหบริการตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ หรือผูเกี่ยวของไดตรงวัตถุประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยและมีขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปจจุบัน ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 
 ๓. มีการกําหนดมาตรฐานและแมแบบ (Template) สําหรับเว็บไซตของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๔. มีการสงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาและสวนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเทาทุกแหงมีเว็บไซต
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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

๑.แผนพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
๒. เว็บไซตและขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลเชิงประจักษ 
๓. ประกาศหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซตของสวนงาน 
๔. เว็บไซตของสวนงานจัดการศึกษาและสวนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเทา 
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต 

 ๖. รายงานการปรบัปรุงการบริการตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๓ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ศูนยอาเซียนศึกษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซียน  √  

     ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา  √  

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน  √  

     ๒.4 การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  √  

     ๒.5 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  √  

     ๒.6 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 ศูนยอาเซียนศึกษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

  10. ศูนยอาเซียนศึกษา   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๔ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

ศูนยอาเซียนศึกษาเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแกสังคม  

(๒) วิจัยและพัฒนา 

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือขาย การศึกษาวิจัย การจัดระบบ

สารสนเทศและการใหบริการวิชาการองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการบริการงานอาเซียน ประสานความรวมมือกับ

สวนงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก ศูนยอาเซียนศึกษา มีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา 

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

๒.๔ การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

๒.๕ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การพัฒนาเครือขายสรางความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคลหรือองคกร โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธเขาดวยกัน
อยางเปนระบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตางยังคงมีความ
เปนอิสระตอกัน 
 เครือขายความรวมมือในประชาคมอาเซียนมีจุดประสงคแลกเปล่ียนเรียนรูในดานการบริหาร 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา
๗ วันทําการ 
 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาภายใน ๗ วันทําการ นับจาก
วันประชุม 
 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําศูนยอาเซียนศึกษาใหสวนงานท่ีเกี่ยวของ 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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การพัฒนางานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การพัฒนางานวิจัยท่ีเปนองคความรูของประชาคมอาเซียนท่ีมีคุณภาพจะตองมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว  รวมท้ังมีการ

สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  สงเสริม

พัฒนาโครงการวิจัยหรือจัดประชุมเพื่อนําเสนอเผยแพรงานวิจัยรวมกัน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกการสรางงานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน 
  ๒. มีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยองคความรูประชาคมอาเซียน เชน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัย 
  ๓. มีการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนใหกับสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
 ๔. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยองคความรูประชาคมอาเซยีน 
  ๕. สงเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสวนงานท้ังภายในและภายนอก 
 ๖. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การบริการวิชาการองคความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของศูนยอาเซียน

ศึกษาท่ีมีความสําคัญอันจะเปนกาวแรกของการเรียนรูประชาคมอาเซียน 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ระบบสารสนเทศเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การพัฒนาเครือขายความรวมมือในประชมคมอาเซียนจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีระบบ

สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สําหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย หรือบุคคลภายนอกผูมีความสนใจ

การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเปนแหลงเรียนรู คนควา สําหรับศึกษาหาความรู  ซึ่งการจัดสารสนเทศ

ควรครอบคลุมนิสิตนักศึกษาทุกประเทศใหสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึง 

 

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของศูนยอาเซียนศึกษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ัง

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ี

ครอบคลุม ๔ ประเด็นดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยอาเซียนศึกษาประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 13 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 7 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  √ √ 

๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพทุธศาสนา  √ √ 

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  √ √ 

๒.๔ การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  √ √ 

๒.๕ สารสนเทศเพื่ อการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

 √ √ 

๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา  √  

๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 7 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

  11. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา   
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หลักการ 

สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม อนุรักษ วิจัย เผยแพร และ

ใหบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรพุทธศาสน ประกอบดวย ๒ สวนงาน ไดแก  

(๑) สวนงานบริหาร มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและ

แผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสถาบัน  

(๒) สวนวิชาการและวิจัย มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยคัมภีร

พระไตรปฎก อรรถกถา ปริวรรตคัมภีรโบราณ ฝกอบรมดานคัมภีรและบริการวิชาการ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สถาบันพระไตรปฎกศึกษา มีจํานวน 7 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔ การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบรกิารวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การรวบรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การรวมรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ จําเปนตองมีการ

วางแผน กระบวนการทํางาน ผูรับผิดชอบและทรัพยากรสนับสนุนรวมท้ังมีการประเมินความสําเร็จของการ

ดําเนินงานและนํามาปรับปรุงการรวมรวมและอนุรักษอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางคุณคาตอพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการรวมรวมและอนุรักษพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตองมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปน

ระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุน การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการปริวรรตและแปลการสนับสนุนทรัพยากรท่ี

จําเปน ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณและอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ ๑และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณา 

 ๓. ผลการประเมินความสําเร็จการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบัน นําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

 ๔. นําผลการประเมินตามขอ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการปริวรรตและแปลพระไตรปฎกและ

คัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความเช่ียวชาญดานพระไตรปฎกและ

คัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 พันธกิจของสถาบันพระไตรปฎกศึกษาดานการวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ จําเปนตองมีระบบและกลไก ตลอดจนไดรับการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ดําเนินการไดตามระบบ บุคลากรมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง มีเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกร

และบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี

ประโยชน ตอบสนองวิสัยทัศนและปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกบุคลากร 

 ๓. จัดหางบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๔. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกรและบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัย

พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 ๕. ผลงานวิจัยพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของ

สถาบันพระไตรปฎกศึกษา จึงควรคํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการและใหบริการวิชาการใน

หลากหลายรูปแบบ รวมท้ังประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหสามารถสนองความตองการและเปนท่ีพึ่งของคณะสงฆและสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. เผยแพรขอมูลความรูพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตอสาธารณชน โดยใชชองทางท่ี
หลากหลาย 
 ๔. สงเสริมและสนับสนุนการประชุมวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๕. ผลการประเมินความสําเร็จการบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา บรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ป ของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 
 ๖. มีการพัฒนาความรู ท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   สารสนเทศเพือ่การบริการวิชาการพระไตรปฎกและคัมภีรทาง 

   พระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การรวบรวมขอมูลพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนามาจัดทําเปนสารสนเทศท่ีงายตอการ

สืบคนและใชงานไดสะดวก เปนการบริการวิชาการตอสาธารณชนของสถาบันพระไตรปฎกศึกษาดังนั้น จึงควร

พัฒนาขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพ ถูกตองและเพียงพอ โดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใชและพัฒนา

ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ใหบริการตอสาธารณชน 

 ๒. ขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาระยะ ๕ ปของสวนงาน 

 ๓. มีการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรในสวนงานเพื่อการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 ๔. ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู ใชขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมาปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานพระไตรปฎกและคัมภีร

ทางพระพุทธศาสนา 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑๘ 



 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

บริหารงานในสถาบันสํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ ๖ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําอยางนอยปละ 

๖ ครั้ง วิธีการประชุม ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษา อยางนอยปละ ๖ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาลวงหนากอนประชุม 

ไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาภายใน ๗ วันทําการ

นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประจําสถาบันพระไตรปฎกศึกษาใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและ

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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.7 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสถาบันพระไตรปฎกศึกษา สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสถาบันพระไตรปฎกศึกษาประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ  √  

     ๒.๒ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม  √  

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร  √  

๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร  √  

๒.๕ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  √  

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

  12. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๒๑ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนหลักในการ

บริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน งานสารบรรณ งานพิธีการและงานประชุม งานบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาบุคคล งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ 

๒.๒ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร 

๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 

๒.๕ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๒.๖ ความพงึพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การจัดการงานสารบรรณ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งเปนเรื่องของการกําหนดข้ันตอนและขอบขายของงานสารบรรณ  ท้ังนี้ ตองเปน

ระบบท่ีใหความสะดวก 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. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Network) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงระบบ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 งานพิธีการและงานประชุม หมายถึง งานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ท่ีทุกสวนงานจัดข้ึน ใหเปนไปตาม

จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประชุมของมหาวิทยาลัยท่ีไมเกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปงานพิธีการและงานประชุม 

๒. มีการติดตอประสานงานและประชาสัมพันธแกผูเขารวมงาน ผานชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง 

๓. มีการจัดทําข้ันตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดําเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพรแก
บุคลากรของสวนงาน 

๔. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงานพธิีการและงานประชุม เสนอตอผูบริหารปละ ๑ ครั้ง 

๕. ผลการดําเนินงานดานการจัดการงานพิธีและงานประชุมสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ  ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การสรรหาคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหองคกร

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงตองสามารถดึงดูดและจูงใจใหบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถเขามาคัดเลือกใหมากท่ีสุด และการดําเนินการสรรหาคัดเลือกตองเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธิ์

ยุติธรรมการบรรจุและแตงต้ังบุคลากรรวมถึงการยาย เปล่ียนตําแหนงดําเนินการตามหลักเกณฑขอบังคับ 

ประกาศฯ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาถึงอัตรากําลังท่ีพอเหมาะและภายใตงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนอัตรากําลังบุคลากรประจําประยะส้ันและระยะยาวท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง ยายและเปล่ียนตําแหนงบุคลากรประจําปตามแผนในขอ ๑  

บรรลุตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. มีการเผยแพรกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงต้ังบุคลากรตอสาธารณะ 

๔. มีฐานขอมูลบุคลากรท้ังอัตราประจํา และอัตราจางของมหาวิทยาลัยท่ีเปนปจจุบัน 

๕. มีการสงขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

ใหแกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ การดําเนินการจัดสวัสดิการแกบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งท่ีสราง

แรงจูงใจ สนับสนุน และธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานประจําปดานสวัสดิการครอบคลุมสวัสดิการท้ังท่ีรัฐกําหนดและมหาวิทยาลัยจัดให 

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนในขอ ๑ บรรลุตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

๔. มีการเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

๕. มีการสรุป ประเมินผลการจัดสวัสดิการ และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด

สวัสดิการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจสนับสนุนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง จัดสวัสดิการเสริมสราง

สุขภาพท่ีดี สรางขวัญกําลังใจ และปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
๒. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามแผนในขอ ๑ บรรลุตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
๓. มีระบบการติดตามผลการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมาใชในการปฏิบัติงาน  
๔. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และนําผลการประเมินไปปรับปรุงใน

ปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกลาง สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี ้

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี  √  

     ๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี  √  

๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต  √  

๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต  √  

     ๒.๕ ความสําเร็จของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต  √  

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

  13. กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการสงเสริมนิสิตใหไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดย

ดําเนินงานสงเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต 

งานวินัยนิสิต งานบริการนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 6 ตัวบงช้ี 

คือ 

๒.๑ การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี

๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี

๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต 

๒.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

๒.๕ ความสําเร็จของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 

๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนิสิตอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ

จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนิสิตและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนิสิตในมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนิสิต 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต 

 ๖. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนิสิต 

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนิสิต เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 
  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
  - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  
  ๔. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
  ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๖. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองกิจการนิสิตควรจัดบริการดานตางๆ ใหนิสิต โดยอยางนอยครอบคลุมดานหอพัก ลานกีฬา อาหาร  

อนามัยและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตมั่นคง พรอมท่ีจะศึกษาเลาเรียนใน

มหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานประจําปดานสวัสดิการนิสิตและดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 
 ๒. มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานแกนิสิตท่ีครอบคลุมอยางนอยในดานหอพัก ลานกีฬา อาหารอนามัย และ 
ทุนการศึกษา 
 ๓. มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
 ๔. มีการจัดทุนการศึกษาแกนิสิตและเผยแพรขอมูลขาวสารดานทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกแก
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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ในการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตบรรพชิตของมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาในรายวิชาจะตอง

ปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเปนเวลา ๒ ภาคการศึกษา ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศไมตองปฏิบัติศาสนกิจ 

นิสิตคฤหัสถตองปฏิบัติงานบริการสังคมเปนเวลาไมนอยกวา ๒๐๐ ช่ัวโมง กองกิจการนิสิตควรสงเสริมและ

สนับสนุนใหนิสิตสามารถปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการเตรียม

ความพรอม การใหคําปรึกษาแนะแนว รวมท้ังดําเนินการจัดทําฐานขอมูล ติดตามประเมินผลและรับรองการ

ปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต และ

ดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. มีการจัดเตรียมความพรอม การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการ

สังคม 

 ๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิตและรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ ปละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดทําฐานขอมูลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 

 ๕. มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต เผยแพรสูสาธารณชน

ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต แผนพับ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความสําเร็จของการเสริมสรางวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น กองกิจการนิสิตจึงควรมีการวัด

ระดับความสําเร็จของการสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการถายทอดหรือเผยแพรวินัยและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม
ในปการศึกษา ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีตองการ
สงเสริมในขอ ๑ โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๒ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัวบงช้ี 
 ๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยกองกิจการนิสิตหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานวินัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยบุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๓๖ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกจิการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 9 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 3 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลกั    

     ๒.๑ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจท่ีเกี่ยวของ  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงาน  √  

๒.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองกจิการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 3 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
 
 
 
 

 

  14. กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุน

หลักในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ งานศิษยเกาสัมพันธ งานอันเนื่องดวยสวัสดิการเงินกูธนาคารและสหกรณออมทรัพยของ

มหาวิทยาลัย งานประสานความรวมมือกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) งาน

ประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และองคกรความรวมมืออื่น ๆ งาน

โครงการพิเศษในการกอสรางศูนยวิปสสนานานาชาติ โครงการกอสรางศูนยฝกอบรม อําเภอองครักษ จังหวัด

นครนายก และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใช

หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 3 ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจท่ีเกี่ยวของ 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๓๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพนัธกิจท่ีเก่ียวของ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบ

คอมพิวเตอรท้ังฮารดแวร  ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูล  ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ  เจาหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของ และ ผูเช่ียวชาญในสาขา  ทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกันเพื่อกําหนด  รวบรวม จัดเก็บขอมูล  

ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพื่อชวยสนับสนุนการทํางาน 

การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานขององคกร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสวนงาน โดยกอง

กิจการพิเศษไดดําเนินการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี ้

  - ดําเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองกิจการพิเศษ โดยมีระเบียบการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการวาง

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท้ังนี้มติท่ีประชุมใหดําเนินการจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดทําระบบ

สารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อใชประโยชนในการ

สนับสนุนพันธกิจของหนวยงานตอไป 

  - มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน โดยมีระบบ

สารสนเทศของกองกิจการพิเศษ งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานท่ีเกี่ยวของกับงานวันองคผู

สถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกูธนาคารและ

งานออมทรัพยของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางชัดเจน เชน จัดอบรมระบบ

สารสนเทศใหกับเจาหนาท่ีกองกิจการพิเศษ มีการแลกเปล่ียนความรูของผูเขารวมอบรมกับวิทยากร เพื่อนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ 

 ๓. ระบบสารสนเทศมีความถูกตองเปนปจจุบัน สะดวกตอการสืบคนเผยแพรสามารถนําไปใชประโยชน

และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก ส่ือสังคมออนไลน facebook และส่ืออินเตอรเน็ต ซึ่งผูท่ีสนใจสามารถ

เขาไปติดตาม สืบคนขอมูลและนําไปใชประโยชนไดตามความตองการ 

 ๔. มีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกับฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - สามารถเขาถึงหนาเว็บไชตกองกิจการพิเศษ ไดโดยผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th เพราะไดมีการเช่ือมโยงฐานขอมูลตาง ๆ ของกองกิจการพิเศษไวกับฐานขอมูล

กลางของมหาวิทยาลัย 

  - หนาเว็บไซตของกองกิจการพิเศษ ไดมีการเช่ือมโยงกับส่ือสังคมออนไลน Facebook  ของกอง

กิจการพิเศษ เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานท่ีไดดําเนินการไปแลวและ

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๓๙ 



กําลังจะดําเนินการบุคลากรในสังกัดและบุคคลท่ัวไปสามารถติดตามกองกิจการพิเศษ เพื่อรับทราบขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุงระบบ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ไดแก 

นําผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศของกองกิจการพิเศษ แจงใหท่ีประชุมทราบในการประชุม

คณะกรรมกการประจําสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 ๑. บันทึกเชิญประชุม, รายงานการประชุม และเว็บไซตกองกิจการพิเศษ 

 ๒. บันทึกขอความอนุมัติเขารวมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองกิจการ

พิเศษ , เอกสารคูมือการใชงานระสารสนเทศ , สรุปผลการอบรม ภาพถาย 

 ๓. ส่ือสังคมออนไลน facebook งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานท่ีเกี่ยวของกับงานวันองค

ผูสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกูธนาคารและ

งานออมทรัพยของมหาวิทยาลัย เว็บไซตกองกิจการพิเศษ 

 ๔. ข้ันตอนการเขาสูหนาเว็บไซตกองกิจการพิเศษ โดยผายทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย www.mcu.ac.th , ข้ันตอนการเช่ือมโยงหนาเว็บไซตกองกิจการพิ เศษ กับ ส่ือสังคมออนไลน 

facebook กองกิจการพิเศษ 

 ๕. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ กองกิจการพิเศษ , บันทึกขอความเรื่องสง

รายงานสรปุผลแบบประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ , สรุประดับความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให เห็นวา สวนงานมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป 
 

 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๔๐ 

http://www.mcu.ac.th/


ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองกิจการพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย งาน

สงเสริมสุขภาพบุคลากรฝายคฤหัสถ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานศิษยเกาสัมพันธ งานอันเนื่องดวยสวัสดิการ

เงินกูธนาคารและสหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัย งานประสายความรวมมือกับสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) งานประสายความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) และองคกรความรวมมืออื่น ๆ งานโครงการพิเศษในการกอสรางศูนยวิปสสนานานาชาติ โครงการ

กอสรางศูนยฝกอบรม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสวนงาน 

 กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มีการมอบหมายงานและกระจายหนาท่ีความรับผิดชอบ

บุคลากรของแตละกลุมงาน สังกัดกองกิจการพิเศษ โดยการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานดาน

ตาง ๆ อาทิ 

 - คณะกรรมการบริหารกองกิจการพิเศษ 

 - คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงาน 

 - คณะกรรมการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 

 - คณะกรรมการการจัดการความรู (KM) 

๒. มีคูมือหรือแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการเผยแพรภายในหนวยงาน 

๓. มีการจัดทําข้ันตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดําเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพรแก

บุคลากรของสวนงาน 

๔. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงานพธิีการและงานประชุม เสนอตอผูบริหารปละ ๑ ครั้ง 

๕. ผลการดําเนินงานดานการจัดการงานพิธีและงานประชุมสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ  ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๔๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพงึพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๔๒ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกจิการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนดิของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ   √ 

     ๒.๒ การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ  √  

๒.๓ การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ  √  

๒.๔ ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการ   √ 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองกจิการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 
 

 

  15. กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการประสานงานดานการบริหารและวิชาการ 

จัดทําแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผลและชวยแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย 

และสวนงานท่ีเกี่ยวของแบงงานเปน ๒ กลุมงาน คือ  

(๑) กลุมงานประสานงานและสารสนเทศ      

(๒) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี  มีจํานวน 5 

ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ 

 ๒.๒ การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

 ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

๒.๔ ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการ 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ประสิทธิผลของการประสานงานขอมูลสารสนเทศ ประเมินไดจากขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและ

วิชาการท่ีจําเปนในแตละปการศึกษา ท่ีกองกิจการวิทยาเขตไดรับจากวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย

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

โครงการขยายหองเรียน ๓ แหง และหนวยวิทบริการ ๑๔ แหง รวมท้ังส้ิน ๔๖ แหง 

 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 รอยละของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการท่ีไดจัดทําขอมูล
สารสนเทศดานการบริหารและวิชาการ 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

รอยละ 20 

มีการดําเนินการ 

รอยละ 40 

มีการดําเนินการ 

รอยละ 60  

มีการดําเนินการ 

รอยละ 80 

มีการดําเนินการ 

รอยละ 100 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารท่ีจะสรางความมั่นใจได

วา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและสามารถสรางผลงานท่ีสอดคลองตามเปาประสงคหรือ

จุดมุงหมายท่ีวางเอาไว  การติดตามการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลท่ีเปนตัวบงช้ีปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะเปนขอมูลในการปรับเปล่ียนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปการ

ติดตามการดําเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน 

โครงการตาง ๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผนในการติดตามผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและวิชาการของวิทยา

เขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๒. มีขอมูลผลการดําเนินการและสารสนเทศดานการบริหารและวิชาการของวิทยาเขต วิทยาลัย 

โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 

  ๓. มีผลการติดตามการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน 

และหนวยวิทยบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

  ๔. มีการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศเสนอตอผูบริหารปละ ๒ ครั้ง 

๕. มีการประเมินแผนและกระบวนการติดตาม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการติดตาม 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การประเมินผลการดําเนินการและขอมูลสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การประเมินผลการดําเนินงานเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เสนอใหผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ทราบเปนระยะ ๆ  เพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไปได  

ท้ังน้ี เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ 
 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีแผน ข้ันตอนและกระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการ
ขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 
  ๒. มีการดําเนินการตามแผน ข้ันตอนและกระบวนการท่ีกําหนดในขอ ๑ ครอบคลุมท้ังดานการบริหาร
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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

  ประสิทธิผลของการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย

หองเรียนและหนวยวิทยบริการประเมินไดจากข้ันตอน กระบวนการและผลการแกปญหาขอขัดของท่ีดําเนินการ

จนประสบผลสําเร็จในทางทีดีข้ึน โดยมีกองกิจการวิทยาเขตเขาไปมีสวนเกี่ยวของต้ังแตเริ่มตน จนเมื่อปญหา

ไดรับการแกไขแลว ไดเก็บรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีในการแกปญหาขอขัดของ เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการแกปญหาขอขัดของดานการบริหารจัดการของวิทยา
เขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 
  ๒. มีการดําเนินการตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีกาํหนดในขอ ๑ 
  ๓. มีผลการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน 
และหนวยวิทยบริการ ประสบความสําเร็จไมนอยกวา ๑ เรื่อง 
  ๔. มีการประเมินข้ันตอนและกระบวนการในการแกปญหาขอขัดของดานการบริหารจัดการของวิทยา
เขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน และหนวยวิทยบริการ 
 ๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการแกปญหาขอขัดของในการบริหารจัดการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 10 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 4 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญชี  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจาง  √  

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ  √  

๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 
 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 
 
 

  16. กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัย

จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงินท่ี

สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดาน

การเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตองและใชเม็ดเงินอยางคุมคา รวมท้ังการบริหารจัดการ

ทรัพยสินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 4 

ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญชี 

  ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจาง 

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ 

๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการเงินและบัญชี 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองคลังและทรัพยสินจะตองสรางระบบในการจัดการการเงินและบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนกลางและภูมิภาคจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน จําเปนตองมีคูมือการปฏิบัติงาน 

พรอมท้ังจัดกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถจัดทํารายงาน

ทางการเงินท่ีแสดงรายละเอียดการใชจายทุกพันธกิจ อันสามารถใชในการวิเคราะหสถานะการเงินและความ

มั่นคงของมหาวิทยาลัยได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีเผยแพรแกผูปฏิบัติงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๒. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๓. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

และสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๔. ความสําเร็จในการจัดทํารายงานงบการเงินประจําป   ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ 

 ๕. มีระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการจัดซ้ือและจัดจาง 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การจัดซื้อจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการจัดซื้อจัด

จาง เชน ความจําเปนของการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติ การตรวจสอบสินคาคงเหลือ วิธีการคัดเลือกและข้ันตอน

ผูผลิต การจัดทําสัญญา ข้ันตอนการจายเงิน เปนตน มีข้ันตอนท่ีรัดกุม มีการกําหนดมาตรฐานของการซื้อสินคา 

มีความรับผิดชอบในข้ันตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ ในการจัดซื้อและจัดจางท่ีเปนการสงเสริมประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อและจัดจางท่ีสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

๒. มีการจัดทําแผนการจัดซื้อและจัดจางประจําปงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อและจัดจาง และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรอยละ ๑๐๐ 

ตามท่ีระบุในปงบประมาณ 

๔. มีการประเมินกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อและจัดจางของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อและจัดจาง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริหารพัสดุ เปนวงจรการบริหารท่ีมีการดําเนินการหลายข้ันตอน และตอเนื่องกันเปนวงจร เริ่ม

ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความตองการ การจัดหา การแจกจาย การควบคุม การ

บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ เปนข้ันตอนสุดทาย และสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อ

เริ่มตนวงจรใหมในการจัด หาพัสดุทดแทน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีบัญชีแสดงรายการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพรอมมูลคา  

  ๒. มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการพัสดุท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม

แผน 

  ๓. มีระบบการควบคุมทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบครุภัณฑ เบิกจาย โอน ยืม ซอมแซม บํารุง 

รักษา และการจําหนาย โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวทิยาลัย  

  ๔. มีการใชพัสดุรวมกันของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีรายงานผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชพัสดุรวมกันในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึง

พอใจของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี

ประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจัดทํานิติกรรมและสัญญา  √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ  √  

     ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณและรองทุกข  √  

     ๒.๔ การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
และคําส่ัง 

 √  

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
 

 

  17. กองนิติการ สํานักงานอธิการบด ี  

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๕๖ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

กองนิติการสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในงานดานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัย 

ไดแก งานจัดทํานิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํากับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ติดตาม 

เรงรัดผูกระทําผิดสัญญาใหชดใชเงินแกมหาวิทยาลัย ตีตราบังคับใหดําเนินไปตามสัญญา งานดานกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความท่ีมหาวิทยาลัยถูกฟองหรือเปนผูฟองท้ังคดีเพง คดีอาญา คดี

ปกครอง งานบริหารงานบุคคลในสวนของการดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกข 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การจัดทํานิติกรรมและสัญญา 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัยและอุทธรณ 

๒.๔ การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ัง 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๕๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การจัดทํานิติกรรมและสัญญา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 นิติกรรม คือ การกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุงตอผลในกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนอันไดแก 

การเคล่ือนไหวแหงสิทธิ มีการกอสิทธิ เปล่ียนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เชน สัญญาซื้อ

ขายสัญญากูเงินสัญญาจางแรงงาน สัญญาใหและพินัยกรรมเปนตนนิติกรรมและสัญญา ตองมีการตรวจสอบ

ความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญดังนั้น กองนิติการจึงตองมี

กระบวนการจัดทํานิติกรรมและสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

1. มีคูมือการปฏิบัติงานการจัดทํานิติกรรมและสัญญาประจําป 

2. มีการจัดทํากระบวนการและข้ันตอนการทํานิติกรรมและสัญญา 

3. มีการประเมินกระบวนการและข้ันตอนการทํานิติกรรมและสัญญาและนําผลประเมินไปปรับปรุง 

4. มีการจัดทํานิติกรรมและสัญญาโดยการมีสวนรวมของสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงานแกผูบริหารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๕๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความท่ีมหาวิทยาลัยถูกฟองหรือเปนผู

ฟองท้ังคดีเพง คดีอาญา คดีปกครอง ตองมีกระบวนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยาง

สูงตอมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

๒. มีการเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศและคําส่ังแกสวนงานของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการประเมินกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

๔. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีความ 

5. งานคดีความของมหาวิทยาลัย ประสบผลสําเร็จในทางท่ีดี อยางนอยรอยละ ๒๐ 

 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานดานวินัยอุทธรณและรองทุกข 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ 

   คําสั่ง 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ัง แกบุคลากรและสวน

งานภายในมหาวิทยาลัย เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของกองนิติการ สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหการจัดทําและ

ดําเนินการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการจัดทําข้ันตอน แนวปฏิบัติ หรือคูมือการบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ัง 

๒. มีบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังผานระบบเว็บไซตของ

สวนงาน 

๓. มีการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองของ (ราง)ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศ ใน

เบ้ืองตน 

๔. มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใหคําปรึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง 

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการใหคําปรึกษา ตามผลการประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองนิติการ สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพงึพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองนิติการ สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๒ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ดําเนนิการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   √ 

     ๒.๒ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย 

  √ 

๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย  √  

๒.๔ งานวิจัยสถาบันท่ีนําไปใชประโยชน   √ 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

 

  18. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๓ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิสัยทัศน แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนในดานบริหารจัดการแผนของมหาวิทยาลัยใหมี

คุณภาพ ครอบคลุมการวิเคราะหนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผนงบประมาณ 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒ ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๒.๔ งานวิจัยสถาบันท่ีนําไปใชประโยชน 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนไดวา มหาวิทยาลัยมี

การกํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในแตละพันธกิจ โดยใชแผนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีการพัฒนาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยใชผลการวิเคราะห SWOT สอดคลองกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปเปนแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยตามกรอบ

เวลา 

  ๒. มีการถายทอดแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกสวนงานภายใน 

  ๓. มีการกํากับติดตาม และสงเสริมสนับสนุนใหวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง ดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๕ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจําปของ 

   มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 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

วันส้ินปงบประมาณ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ระบบงบประมาณเปนกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอยางมีระเบียบ ในระยะเวลาหนึ่ง 

เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญท่ีสอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเปาหมายท่ี

กําหนดไวและพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีกระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนใชจาย

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   งานวิจัยสถาบันท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การวิจัยสถาบันเปนการดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองคกร เพื่อใชผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น มา

ประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ขององคกร รวมท้ังเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองคกร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนการวิจัยสถาบันท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. มีผลงานวิจัยสถาบันอยางนอยปละ ๒ เรื่อง   

๓. มีการเผยแพรผลงานวิจัยสถาบันตอสวนงานท่ีเกี่ยวของในมหาวิทยาลัย 

๔. มีการติดตามการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และ

รายงานตอผูบริหาร 

๕. มีการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสอดคลองตอ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 13 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 7 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ   √ 

๒.๒ ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ   √ 

๒.๓ การจัดทําและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา  √  

๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  √  

๒.๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย  √  

๒.๖ ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  √  

๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 7 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

  19. กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนการศึกษา ดําเนินงานตามพันธกิจ ๓ ดานคือ 

(๑)  พัฒนาและสงเสริมการแตงตําราและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ 

(๒) ประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของสังคม เนนศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม 

(๓) พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน  โดยบูรณาการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 7 ตัวบงช้ี คือ 

๒.๑ ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 

 ๒.๒ ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

 ๒.๓ การจัดทําและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 

 ๒.๖ ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

  ๒.๗ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การประชุมสภาวิชาการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑  โดยอนุโลม 

 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลทางดานวิชาการ เชน หลักสูตรการสอน การวัดผล การให

ปริญญา การใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จัดหาวิธีการทําใหการศึกษา 

การวิจัย การบริหารทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งข้ึน 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาท่ีเปนคณะทํางานจัดการงานประชุมสภาวิชาการ ภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมสภาวิชาการประจําป 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภาวิชาการลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติสภาวิชาการ ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติสภาวิชาการใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ 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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ประสิทธิผลของการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ตําราและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 

วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

 กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการพัฒนาและสงเสริมการแตงตําราและผลงานทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ เผยแพรเปนประโยชนแกนิสิต นักศึกษา 

คณาจารย และบุคคลท่ัวไปท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการพัฒนาและสงเสริมการแตงตําราและผลงานทางวิชาการ 

 ๒. มีการพัฒนาความรูและทักษะดานการแตงตําราและผลงานทางวิชาการแกอาจารยไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ ของแผนในขอ ๑ 

 ๓. มีการกําหนดแนวปฏิบัติการจัดพิมพเผยแพรตํารา หนังสืองานแปล หรือบทความทางวิชาการท่ีมี

คุณภาพและเผยแพร 

 ๔. มีตํารา หนังสืองานแปล หรือบทความทางวิชาการของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรรอยละ ๘๐ 

ของแผนในขอ ๑  

๕. มีการจัดทําฐานขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยเผยแพรในเว็บไซต 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนนิการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การจัดทําและเผยแพรหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การผลิต โดยการชําระ ปริวรรต แปลและจัดพิมพหนังสือและคัมภีรพระพุทธศาสนาจําเปนท่ีจะตองมีให

พรอมและเพียงพอตอการศึกษาคนควาอางอิง เพื่อตอบสนองตอปณิธานท่ีใหศึกษาพระไตรปฎกและวิชาการ

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองวิชาการมีหนาท่ีประสาน สงเสริม สนับสนุน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของการประกัน

คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให

ทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

 ๒. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ๓. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 

รับทราบและองคกรวิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒิ 

 ๔. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(กคศ.) รบัรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน 

 ๕. มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ ๕ ป 

 ๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสวนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร 

๗. มีการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเผยแพรทาง

เว็บไซตสวนงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท้ัง

ทางดานวิชาการและบุคลิกลักษณะโดยอาจารยเปนผูมีสวนสําคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

และยืดหยุน จากการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  รวมท้ังมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูเรยีน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา มคอ.๓ –มคอ.๗ ใหมีคุณภาพโดยใชขอมูล

จากการสํารวจหรือการวิจัย 

  ๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา ไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  เผยแพรแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

  ๓. มีการรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเคราะหเปนภาพรวมของทุก

หลักสูตรท่ีจัดการศึกษารายงานตอผูบริหารและคณะตนสังกัดของหลักสูตร ทุกปการศึกษา 

 ๔. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหความรูและทักษะดานเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลท่ี

ทันสมัยแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จ

ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจาก

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสอดคลองกับเกณฑคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 ๒. มีการเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 ๓. มีกระบวนการใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ภายใน ๖ เดือน นับแตวันท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

 ๔. มีฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิตรวจอานผลงานทางวิชาการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเปนปจจุบัน

เผยแพรทางเว็บไซต 

 ๕. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.7 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน 

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 10 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 4 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑  ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ   √ 

     ๒.๒  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ  √  

     ๒.๓  การประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ  √  

     ๒.๔  ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 
 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
 
 

 

  20. กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๗๙ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดีเปนสวนงานสนับสนุนการศึกษา แบงงานเปน ๒ งานหลัก คือ  

 (๑) งานพิธีการและสารนิเทศ  

(๒) งานประสานงานระหวางประเทศ   

ดําเนินงานภายใตพันธกิจใหการสนับสนุนและสนองงานตามแผนงาน นโยบาย ปณิธานและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ในงานดานการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

สรางและดําเนินการเครือขายพระธรรมทูตในตางประเทศ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ 

 ๒.๒ การสงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 

 ๒.๓ การประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองวิเทศสัมพันธปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิธีการและสารนิเทศในดานการจัดทําแผน สงเสริม ใหความ

ชวยเหลือ ติดตอประสานงาน รวมมือกับองคกรทางการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ทุนการศึกษา งานวิจัย ฝกอบรมและแหลงศึกษาดูงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปดานงานพิธีการและสารนิเทศ 

 ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารดานตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชน 

ทุนการศึกษา งานวิจัย การฝกอบรมและแหลงศึกษาดูงานของบุคลากร 

 ๔. มีการจัดทําฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือของสวนงานและมหาวิทยาลัย เผยแพรสูสาธารณชน 

 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานพิธีการและสารนิเทศประจําป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ทํางานอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สถาบันสมทบ หมายความวา สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนาอื่น ท่ีเขา

สมทบในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใด

ช้ันหนึ่ง เพื่อเรียนหรือสอนรวม 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดรับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศเขาเปนสถาบันสมทบ 

จํานวน ๗ แหง ดังนี้ 

  ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

  ๒) มหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

  ๓) มหาวิทยาลัยสงฆซิน จู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)  

  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา  ประเทศศรีลังกา 

  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร 

  ๖) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร  

    ๗) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท ประเทศฮังการ ี

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการประสานงานและดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาใน

สถาบันสมทบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย 

 ๔. มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสมทบแตละแหง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๕. มีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันสมทบ ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีกําหนด ปละ ๑ ครั้ง 

๖. มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปของสถาบันสมทบตอสภาวิชาการและ

สภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยดานการติดตอ

ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและชาวตางประเทศ บริการดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอใน

ตางประเทศแกผูสนใจท่ัวไป จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการเผยแผธรรมะแกชาวตางชาติท้ังในและ

นอกประเทศ สนับสนุนชาวตางชาติใหเขามาศึกษาวิปสสนากรรมฐานในประเทศไทย แสวงหาและสรางเครือขาย

กับพระธรรมทูตท่ีสงออกไปประกาศพุทธศาสนายังตางประเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการรวบรวมและจัดบริการขอมูลขาวสารดานตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และชาว

ตางประเทศ ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๒. มีการบริการจัดทําหนังสือรับรองคํารองขอตอวซีาใหกับนิสิตชาวตางประเทศ ภายใน ๗ วันนับแตวัน

ยื่นคํารอง 

 ๓. มีระบบแลกเปล่ียนครู อาจารย นิสิต กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และมีการดําเนินการตาม

ระบบ 

 ๔. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 

๕. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานพระพุทธศาสนาระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรในตางประเทศ

และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๔ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  √  

๒.๒ ระบบและกลไกงานส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในองคกร  √  

๒.๓ การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร  √  

๒.๔ การจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลัย  √  

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
 
 

 

  21. กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๕ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี  มีภารกิจเกี่ยวกับงานส่ือสารทําความเขาใจและประชาสัมพันธ

งานของมหาวิทยาลัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทําส่ือประชาสัมพันธใน

รูปแบบตางๆ  ท้ังส่ือพิมพและส่ืออิเลคทรอนิกส แบงงานเปน ๓ กลุมงาน คือ  

(๑) กลุมงานฐานขอมูลส่ือสารองคกร  

(๒) กลุมงานส่ือส่ิงพิมพ  

(๓) กลุมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี 

คือ 

 ๒.๑ ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒ ระบบและกลไกงานส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในองคกร 

 ๒.๓ การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

๒.๔ การจัดทํารายงานโครงการและกจิกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลัย 

๒.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นกิจกรรมและขาวสารของทุกสวนงานท้ังสวน

งานสนับสนุนและสวนงานจัดการศึกษาระดับคณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัย  โครงการขยายหองเรียน และหนวย

วิทยบริการ โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและขาวสารครอบคลุมสวนงานท่ัวประเทศ จัดทําเปนระบบ

ฐานขอมูลเผยแพรท้ังภายในและภายนอกองคกร เปนแหลงขอมูลท่ีสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็วและผูเกี่ยวของ

สามารถนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

1. 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 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในองคกร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ส่ือส่ิงพิมพ คือ ส่ือท่ีใชการพิมพเปนหลักเพื่อติดตอส่ือสาร ทําความเขาใจกันดวยภาษาเขียนโดยใชวัสดุ 

กระดาษ หรือวัสดุอื่นใดท่ีพิมพไดหลายสําเนา เชน ผา แผนพลาสติก แบงเปน ๔ ประเภท คือ หนังสือพิมพ 

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

 กองส่ือสารองคกรควรสรางระบบและกลไกจัดทําส่ือส่ิงพิมพเพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารของ

มหาวิทยาลัยแกบุคลากรภายในและภายนอกไดอยางกวางขวางและประหยัดคาใชจาย ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เนนความรวดเร็วทันตอเหตุการณปจจุบัน เผยแพรในหลายชองทางอยางตอเนื่อง และปรับปรุงพัฒนางานส่ือ

ส่ิงพิมพ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกงานส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการจัดทําส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๔ เลม 

 ๓. มีการเผยแพรส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัยผานระบบหลากหลายชองทาง

อยางตอเนื่อง 

 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอง

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๕. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมและขาวสารภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ในปจจุบัน การเผยแพรขาวสารและกิจกรรม ผานเว็บไซต ถือเปนแนวทางท่ีงายท่ีสุด ประหยัดท่ีสุดและ

เขาถึงผูรับขาวสารไดรวดเร็วท่ีสุด ดังนั้น กองส่ือสารองคกรซึ่งมีภาระหนาท่ีเผยแพรขาวสารและกิจกรรมแก

บุคลากรภายใน ควรพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมและขาวสารภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความทันสมัย 

โดยใชรูปแบบการนําเสนอท่ีทันสมัยและนาสนใจ ใสขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน และปรับปรุงระบบตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร 

 ๒. มีรูปแบบเว็บไซตและการนําเสนอท่ีทันสมัยและนาสนใจ 

 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การจัดทํารายงานโครงการและกิจกรรมประจําปภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 รายงานโครงการและกิจกรรมประจําปของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมและขาวสารของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยท้ังฝายสนับสนุนและฝายจัด

การศึกษา นําเสนอในรูปแบบภาพขาวมีคําบรรยายโดยยอ ท่ีสามารถสืบคนไดตามวันเดือนปดําเนินการและ

ประเภทของงาน เปนคลังขอมูลท่ีสวนงานของมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 1. มีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโครงการและกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของสวนงานท่ี

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจากความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดีประจําปท่ี

ประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๑ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 9 

ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 3 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการยานพาหนะ  √  

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ี  √  

๒.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

ดังนี ้

 
 
 

 

  22. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๒ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดูแลสาธารณูปโภค 

ไฟฟา ประปา โทรศัพท งานภูมิทัศน งานสถาปตยกรรม งานแบบรูปรายการอาคารสถานท่ี งานผังแมบท งาน

ระบบสุขาภิบาลและโยธา งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานดูแลความสะอาด งานบริการยานพาหนะเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย งานบํารุงรักษายานพาหนะ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มี

จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการยานพาหนะ 

  ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ี 

 ๒.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การบริการยานพาหนะ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะจัดใหบริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ

มหาวิทยาลัย โดยการจัดยานพาหนะประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ ความเหมาะสม ดูแล บํารุง 

รักษายานพาหนะท่ีมีอยูใหมีสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 1. มีการดูแลรักษา ซอม บํารุง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดของยานพาหนะแตละประเภทและจัดใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

 ๒. มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ การใชยานพาหนะท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และ

ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

 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 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เรื่องการซอม

บํารุงและการตรวจสอบยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ระเบียบ ประกาศ เรื่องการขอใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เรื่องการใช

ยานพาหนะประจําป 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุมงานยานพาหนะ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

 ๕. รายงานการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมงานยานพาหนะ  เรื่องประวัติการซอม

บํารุง 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การบริหารและจัดการอาคารสถานท่ี 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีครอบคลุมการดูแลอาคารสถานท่ีใหเหมาะกับการใชงาน การดูแลงาน

สาธารณูปโภค งานภูมิทัศน งานสถาปตยกรรม งานแบบแปลนอาคารสถานท่ี งานผังแมบท ระบบสุขาภิบาลและ

โยธา ระบบโทรศัพท ระบบเครื่องปรับอากาศ และงานดูแลความสะอาด เพื่อตอบสนองตอการใชงานอาคาร

สถานท่ี กอใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมและสอดคลองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยใหมากท่ีสุด 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการใชอาคารสถานท่ีรวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๒. มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ การใชอาคารสถานท่ีท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และ

ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

 ๓. มีการดูแลรักษา ซอม บํารุง และตรวจสอบสภาพอาคารสถานท่ีและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 

 ๔. มีรายงานสรุปการใชอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย เสนอตอผูบริหารเพื่อประกอบการวางแผนการ

ใชงานอาคารสถานท่ี 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนิสิตในการใชอาคารสถานท่ี โดยมีผลการประเมินไม 

นอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๖. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรุงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. แผนการใชอาคารสถาน ท่ีประจําป , ปฏิ ทินการปฏิ บั ติงานประจําป , รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการใชสอยอาคารสถานท่ี, เอกสารประกอบการประชุมจัดสอบวัดผลประเมินผลประจําป 

 ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการใชหองประชุม วัสดุ อุปกรณ อัตราคาบํารุงและคาใชจายอื่น พ.ศ. 

๒๕๕๗, หนังสือเวียนเรื่องการใชสอยอาคารของมหาวิทยาลัยจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใชสอย

อาคารสถานท่ี, ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใชสอยลิฟตและการเปดปดประตูอาคารเรียนรวม 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๕ 



 ๓. คูมือการใหบริการซอมบํารุง (Work Flow) , สรุปรายงานการเบิกจายงานซอมบํารุงและตรวจสภาพ

อาคารสถานท่ีและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน, ภาพประกอบงานดูแลรักษา ซอมบํารุง

และตรวจสอบสภาพอาคารสถานท่ี 

 ๔.  แบบประเมินและสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 ๕.  แบบติดตามการดําเนินผลการปรับปรุงความพึงพอใจ 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของกองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดีสามารถประเมินไดจาก

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการกองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงาน

อธิการบดีประจําปท่ีประเมิน 

 
 
 
 

   
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๖ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานประกันคุณภาพ ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  √  

๒.๒ ระบบกํากบัการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  √  

๒.๓ ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

   

๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  √  

๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  √ √ 

๒.6 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานประกันคุณภาพ มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 

  23. สํานักงานประกันคุณภาพ   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๗ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานประกันคุณภาพ มีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังระดับสวนงานและระดับมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํากับของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อใหคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานอยางตอเนื่องและไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานประกันคุณภาพ มีจํานวน 6ตัวบงช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๒.๒ ระบบกํากบัการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ 

  ๒.๓ ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การประกันคุณภาพหมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน

คุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหมั่นใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยางตอเนื่องและ

สงเสริมเพิ่มพูน เพื่อใหผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค 

 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนท่ีใชควบคุมองคประกอบตาง ๆ ในสถาบันการศึกษาท่ีจะมีผลตอ

คุณภาพแลผลผลิตคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการท้ังระบบและปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย โครงสรางการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร แผนยุทธศาสตร   งบประมาณงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑.จัดทําแผนยุทธศาสตรดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห SWOT 

และนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป ตามกรอบเวลา โดยบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. มีการพัฒนาเกณฑและตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังสวนงานจัดการศึกษาและสวน

งานสนับสนุน ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 ๓. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูบริหาร

คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดและเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเครือขายอยาง

ตอเนื่อง 

๕. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยหรือนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาข้ึน

และเผยแพรใหสวนงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบกํากับการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 

และวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  

  ๒. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ ๑ และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ให

เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

  ๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ท่ีผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

  ๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๐ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีข้ึนโดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบและดําเนินการตรวจสอบดวย

ตนเอง ประกอบดวยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสวนงาน การดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ

ของสวนงาน และการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเนนิงาน  

 การประเมินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เปน

กระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แตเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย กับดัชนีบงช้ีคุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพ วาดําเนินการเปนไปตามเกณฑและมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกําหนดเพียงใด โดยวัดเปนระดับการบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย กรรมการตรวจประเมิน จํานวน

วันและจํานวนของกรรมการตรวจประเมิน และการเตรียมรับการตรวจประเมิน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. สวนงานจัดการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองและสงตอมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ี

กําหนด รอยละ ๑๐๐ 

 ๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป รอยละ ๙๐ 

 ๓. การสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแกสวนงานรับการตรวจประเมินและ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันส้ินสุดการตรวจ

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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ระบบสารสนเทศเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานประกันคุณภาพมีภารกิจรวบรวมขอมูลสารสนเทศของสวนงานตางๆ  จัดทําเปนระบบ

ฐานขอมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ เช่ือมโยงกับทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลางและภูมิภาค  

เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบรหิารในสวนงานทุกระดับ และเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ท้ังนี้ ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจาก

ความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทํารายงานประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในท้ังระดับหลักสูตร 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยอนุโลม  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอํานาจและหนาท่ีกําหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ

วางระเบียบ ขอบังคับ กํากับดูแลงานประกันคุณภาพ กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาบุคลากร 

ดานการประกันคุณภาพ อนุมัติรายงานการประเมินตนเองและพิจารณาใหขอเสนอแนะตอผลการประเมิน

ภายในและผลการประเมินภายนอก รวมท้ังกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย 

 สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาท่ีเปนคณะทํางานจัดการงานประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งเปนเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไมนอยกวาปละ ๔ ครั้ง 

 ๒. มีการประชุมตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 

 ๓. มีการสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา

๗ วันทําการ 

 ๔. มีการทําคําส่ัง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๗ วันทําการ นับจาก

วันประชุม 

 ๕. มีการแจงมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหสวนงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติ 

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 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสํานักงานประกันคุณภาพ สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ี

ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปท่ีประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๔ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 10 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 4 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน  √  

๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล  √  

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง  √  

๒.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 
 
 

 

  24. สํานักงานตรวจสอบภายใน   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๕ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานตรวจสอบภายในเปนสวนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย โดย

เฉพาะงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การวิเคราะหดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 

การควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงของทุกสวนงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานตรวจสอบภายใน มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 

 ๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 

 ๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง 

 ๒.๔ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๖ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการใหมีการจัดวางระบบและกลไกการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในพรอมขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอ

ผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะดําเนินงานซึ่งทําหนาท่ีในการวางระบบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการควบคุมภายในท่ีผานความเห็นชอบของอธิการบดีหรือท่ีประชุมฝายบริหารท่ีมีอธิการบดี

เปนประธาน 

3. มีการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 4. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการควบคุมภายใน ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ 

เพื่อการดําเนินการตออธิการบดีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๗ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานการเงิน 

การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการประมวลผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับ

มอบหมาย รวมท้ังรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอผูบริหารและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการตรวจสอบประจําปท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบหรือนายกสภา

มหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบ ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตอสวนงานผูรับตรวจ 

อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งกอน 

 5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงแผนการตรวจสอบในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๘ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการใหมีการจัดวางระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยมีท่ีชัดเจน การระบุปจจัยความเส่ียง การตรวจสอบและประเมินความเส่ียง รวมท้ังการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อลดและกําจัดความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและผูรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตามบริบทของมหาวิทยาลัย  

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหใน

ขอ 2 

 4. มีการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงระดับมหาวิทยาลัย 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 6. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 7. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงระดับ

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐๙ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสํานักงานตรวจสอบภายใน สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 

๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

1.00 - 1.80 ระดับตํ่ามาก ระดับตํ่ามาก 
1.81 - 2.60 ระดับตํ่า ระดับตํ่า 
2.61 - 3.40 ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
3.41 - 4.20 ระดับสูง ระดับสูง 
4.21 - 5.00 ระดับสูงมาก ระดับสูงมาก 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปท่ีประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๐ 



 

 
         

3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 12 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 6 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม  √  

๒.๒ การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม  √  

๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม  √  

๒.๔ ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม   √ 

๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม  √  

๒.6 ความพึงพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 6 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 
 
 

  25. สํานักงานพระสอนศีลธรรม   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๑ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม สงเสริมสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อให

ผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๒ การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 

   ๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๔ ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

 ๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 

 ๒.๖ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 พระสอนศีลธรรมท่ีมี คุณภาพ เปนเงื่อนไขสําคัญตอการบรรลุเปาหมายของตามภารกิจดังนั้น 

กระบวนการสรรหาจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามารวมงานมากท่ีสุด พรอมกันนี้ การ

ดําเนินการสรรหาตองเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดภายใตงบประมาณท่ี

ไดรับการจัดสรร 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม พรอมท้ังเผยแพรตอสาธารณะ 

 ๒. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานสรรหาพระสอนศีลธรรมของศูนยอํานวยการทุกแหง ใหเปนไปตาม

ระบบและกลไกท่ีกําหนด 

 ๓. มีการประเมินระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ 

 ๔. มีจํานวนพระสอนศีลธรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ จากเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. มีฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีเปนปจจุบัน เช่ือมโยงผานระบบเครือขาย ท่ีศูนยอํานวยการพระสอน

ศีลธรรมทุกแหงสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๓ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีภารกิจจัดทําแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหเปนไปตามเปาหมาย ติดตาม

ประเมินผล ศึกษาวิเคราะหวจัิยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระ

สอนศีลธรรม นิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดตอประสานงานกับศูนยอํานวยการสวน

ภูมิภาคทุกหนวยดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับพระสอนศีลธรรม 

 ๒. มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน หรือการทํางานสอนศีลธรรม 

 ๓. มีกิจกรรมใหความรูและเสริมทักษะดานการปฏิบัติงานใหแกพระสอนศีลธรรมท่ีดําเนินงานโดย

สํานักงานพระสอนศีลธรรมและมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายรอยละ ๘๐ 

 ๔. พระสอนศีลธรรมบรรจุใหมไดรับการพัฒนาสมรรถนะไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๕. พระสอนศีลธรรมนําผลท่ีไดจากการพัฒนา สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๔ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 หลักการสําคัญของการติดตามและประเมินผลคือ ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย 

สํานักงานพระสอนศีลธรรมจึงจําเปนตองติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมเพื่อทราบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปล่ียนเปาหมายของกิจกรรม

ตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

เกณฑมาตรฐาน    

๑. มีระบบสารสนเทศดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

๒. มีการติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอยางเปนระบบ 

๓. มีสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมรายงานสรุปตอผูบริหารอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๔. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

 ๕. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมท่ีดีข้ึน 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมเปนโครงการท่ี 

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อพัฒนาสังคมหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอให เกิดการ 

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแกสังคมหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชน สังคมหรือองคกร 

ภายนอกพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. นักเรียนในโรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติหนาท่ีไดรับการยกยองดานคุณธรรมจรยิธรรม 

 ๒. โรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติหนาท่ีไดรับการยกยองดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ๓. โรงเรียนท่ีเขารวมในโครงการพระสอนศีลธรรมมีการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 ๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ๕. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานพระสอนศีลธรรมจะตองจัดทําหลักเกณฑจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ

ไดเพื่อใชจายงบประมาณของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการ

เงินอยางเปนระบบ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง

รายละเอียดการใชจายในทุกกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของโครงการได 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการใชจายงบประมาณตามท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 

 ๒. มีการถายทอดแผนการใชจายงบประมาณ ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

 ๓. มีการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 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 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.6 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสํานักงานพระสอนศีลธรรม สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการครอบคลุม ๒ กลุม (พระสอนศีลธรรม ผูมีสวน

เกี่ยวของ) 

๒. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอย

ปละ ๒ ครั้ง 

 ๓. มีการปรับปรุงตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๔. มีผลการปรับปรุงตามรายงานการประเมินความพึงพอใจในระดับท่ีดีข้ึน  

 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานพระสอนศีลธรรมประจําปท่ีประเมิน 
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3.๑  ตัวบงช้ีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช 11 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงช้ีกลาง     จํานวน 6 ตัวบงช้ี     

  ๒) ตัวบงช้ีเฉพาะ   จํานวน 5 ตัวบงช้ี    
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี 

ปจจัย

นําเขา

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต/

ผลกระทบ

Output/ 

Impact 

๑. ตัวบงช้ีกลาง    

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน  √  

๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู   √  

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  √  

๑.๔ การบริหารความเส่ียง  √  

1.5 การควบคุมภายใน  √  

๑.6 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  

๒. ตัวบงช้ีเฉพาะ    

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  √  

๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  √  

๒.๓ การดําเนินงานวางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศ ตาม
มติสภามหาวิทยาลัย 

 √  

๒.๔ การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย  √  

๒.5 ความพงึพอใจของผูรับบริการ   √ 

 

3.2  ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน จํานวน 5 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
 

 

  26. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑๙ 



 

 

 

 

 

หลักการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเปนเครื่องมือ

กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย งานพัฒนา

กิจการสภามหาวิทยาลัย งานติดตามการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ประสางานการประเมินสภา

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย แบงงานเปน ๓ กลุม คือ 

(๑) กลุมงานฐานขอมูลและสารสนเทศ 

(๒) กลุมงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(๓) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

 

 

ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน    

 องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานภารกิจหลัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี คือ 

 ๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.๓ การดําเนินงานออกระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย   

 ๒.๔ การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

๒.5 ความพงึพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 
การดําเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๑ :   การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการบริหาร

จัดการท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑   

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาท่ีจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายบริหาร ซึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติของสภาวิทยาลัย 

 ๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการกําหนดข้ันตอนและลักษณะงานท่ีเกี่ยวของในการจัดประชุม 

 ๔. มีการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

 ๕. มีการแจงมติสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันประชุม เพื่อใหสวนงานท่ีเกี่ยวของ

ทราบและปฏิบัติ  

 ๖. มีการทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามรับรอง

รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทําการนับจากวันประชุม 

 ๗. นําสรุปมติสภามหาวิทยาลัยข้ึนเว็บไซตเพื่อการสืบคน 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 

 ๓. คําส่ัง/ประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. หนังสือแจงมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. เว็ปไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๑ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.2 :   การดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจประสานงานและอํานวยความสะดวกในการประชุมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานของมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ และรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยตาม

รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. มีการดําเนินการ ตามมติสภามหาวิทยาลัย เชน ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน 

 ๓. มีการส่ือสารประชาสัมพันธใหสวนงานท่ีเกี่ยวของและสวนงานท่ัวไป รับทราบและมีผลบังคับใช 

 ๔. มีการประสานงานกับสวนงานท่ีเกี่ยวของและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ๖. ความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. คูมือ/ข้ันตอน/แนวปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 3. หนังสือแจงมติสภามหาวิทยาลัย 
 4. รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๒ 



ตัวบงช้ีท่ี  ๒.3 :   การจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีวางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศของ

มหาวิทยาลัย และอนุมัติตามท่ีสวนงานของมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศมหาวิทยาลัย 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแลว สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับงานวางระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ

อนุมัติ 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทําฐานขอมูลไปสูระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย

 ๒. มีการจัดทําฐานขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. มีการตรวจสอบ กล่ันกรอง ฐานขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการพัฒนารูปแบบ

การประชุมและกล่ันกรองขอมูลสภามหาวิทยาลัย กอนจัดทําระบบสารสนเทศตอไป 

 ๔. มีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแผขอมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีสามารถเปดเผยไดไปสู

สาธารณะ เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือออนไลน เปนตน 

 ๕. มีการประเมินผลความสําเร็จของการเผยแผระบบสารสนเทศและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

ตอไป 

 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๒. (ราง) ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศ 

 ๓. ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๓ 



 ๔. บันทึกของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒.4 :   การรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลยั 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกรอบ

ทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี กําหนดทิศทาง กํากับ

ดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามหนาท่ีและบทบาทท่ีกฎหมายกําหนด การบริหารและการจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน    

 ๑. มีการกําหนดกระบวนการและข้ันตอนจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย  

 ๒. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารูปเลมรายงานตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนด 

 ๓. มีการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ป

การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. มกีารแจงผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ 

 ๑. ข้ันตอน/แนวปฏิบัติ/ประกาศ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย  

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๔ 



 ๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. รายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๖. รายช่ือและประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.5 :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 

ชวงเวลาขอมูล    :  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

คุณภาพการบริการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถประเมินไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนน

เต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี ้

 ๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 ๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ๔. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
 

เกณฑการประเมิน    

 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นขางตน โดยมีคะแนนเต็ม 

๕ คะแนน 

 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการ  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยประจําปท่ีประเมิน 

 
 
 
 

   
 
 
 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศนของมหาวทิยาลัย 

 

 

 " มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก " 

World University of Buddhism 
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 มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกอง เปนไปในแนวทางเดียวกันและนําไปสูการ

รวบรวม จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

4.๑  สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง   

 รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและสวนงานสนบัสนุนระดับกอง ประกอบดวยสวนตางๆ 

ดังนี ้

 ๑) ปก 

 ๒) คํานํา  

 ๓) บทสรุปผูบริหาร 

 ๔) สารบัญ 

 ๕) บทท่ี ๑  บทนํา 

   ๑.๑ ช่ือสวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

   ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

   ๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

   ๑.๔ รายช่ือผูบริหาร และบุคลากรภายในสวนงาน 

   ๑.๕ ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและสถานท่ี 

   ๑.๖ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

 ๖) บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  

   ๒.๑ ตัวบงช้ีกลาง  

    องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ     

   ๒.๒ ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน  

      องคประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก 

 ๗) บทท่ี ๓  สรุปผลการประเมิน 

   ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     

         ตาราง ส.๑  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

  ๓.๒ วิธีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน (ถามี) 

 ๘) ภาคผนวก     

 รายช่ือคณะกรรมการ/คณะทํางานประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน  

 

บทที่ 4 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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4.๒  ตัวอยางรายงานการประเมินตนเอง 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

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

 

 
 

เพื่อรบัการประเมนิการปฏบิัตงิาน 

วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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คํานํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ลายเซ็น - 

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

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

 

 

 

 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒๙ 



บทสรุปผูบริหาร 

 

 รูปแบบบทสรุปสําหรับผูบริหาร ความยาวประมาณ ๑-๕ หนา โดยมีโครงสรางและแนวทาง ในการเขียน 

ดังนี้  

 ๑. ขอมูลท่ัวไป (๔-๕ บรรทัด)  

  ประกอบดวย ช่ือหนวยงาน จุดประสงคของการกอต้ัง และผลการดําเนินงานตามพันธกิจ พรอม

พัฒนาการ  

 ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

  ๑)  ผลการประเมินรายองคประกอบการปฏิบัติงาน 

  ๒) จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง (๓-๕ ขอ) 

  ๓) จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (๓-๕ ขอ) 

  ๔) วิธีปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรม (ถามี) 
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สารบัญ 

 
    หนา 

คํานํา    ก 

บทสรุปผูบริหาร  ข 

สารบัญ  ค 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ช่ือสวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ ๑ 

 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ  

 ๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร  

 ๑.๔ รายช่ือผูบริหาร และบุคลากรภายในสวนงาน  

 1.5 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและสถานท่ี  

 1.6 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  

บทท่ี ๒ ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  

 ๒.๑ ตัวบงช้ีกลาง  

  องคประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ  

 ๒.๒ ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน  

  องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก  

บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน  

 ๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน  

  ตาราง ส. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน  

 3.2 วิธีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน 

(ถามี) 

 

ภาคผนวก  

 รายช่ือคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน  
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ช่ือสวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๓ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร  
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

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

๑.๕  ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานท่ี 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

๒.๑ ตัวบงช้ีกลาง 

องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
ชวงเวลาขอมูล  :  ปการศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  

ขอท่ี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑ มีแผนพัฒนาท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบายและ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน 

  

๒ มีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานท่ีสอดคลอง

กับแผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน 

  

๓ มี ตัว ช้ีวัดของแผนปฏิ บั ติการประจําป  และคา

เปาหมายของแตละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

  

๔ มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิ บัติการ

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 การดําเนิน งานบรรลุเป าหมายของตัว ช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติการประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  

๗ มี ก ารนํ า ผ ลก ารพิ จ า รณ า ข อ คิ ด เห็ น  แ ล 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 

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๓๓ 



การประเมินตนเอง 

 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

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

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

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

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา(ใหระบุกรอบเวลา บุคคลหรือสวนงานท่ีรับผิดชอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ฯลฯ 

 

๒.๒ ตัวบงช้ีเฉพาะสวนงาน 

      องคประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก 

ฯลฯ 
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บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบท่ี ๑     
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑    
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒    
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓    
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔    
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕    
ตัวบงช้ีท่ี ๑.6    
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๑    
องคประกอบท่ี ๒    
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑    
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒    
ฯลฯ    
    
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๒    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี    
    

    

  
๓.๒ วิธีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน (ถามี) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
 (ตัวอยาง) 

คําสั่ง (ช่ือสํานักฯ ของสวนงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ......../๒๕๖๓ 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ช่ือสวนงาน 

 

 เพื่อใหการประเมินการปฏิบัติงาน ช่ือสวนงาน   ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ังใหผูมีรายนามดังตอไปนี้  เปนคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน  ช่ือสวนงาน    

ประกอบดวย :- 

 

1. ............................................................ ประธานกรรมการ 

2. ............................................................ กรรมการ 

3. ............................................................ กรรมการ 

4. ............................................................ กรรมการ 

5. ............................................................ กรรมการ 

6. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ 

7. ............................................................ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. วิเคราะหองคประกอบตัวช้ีวัดและรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานตามตัวช้ีวัดการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการดําเนินการประเมินการปฏิ บัติงาน

มหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

  ท้ังนี้   ใหมีผลต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี....... เดือน.......................  พ.ศ. ............ 

 

 

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

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

 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๓๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณของบัณฑิต 

 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

คูมอืประเมนิการปฏบิัตงิาน สวนงานสนับสนุนการจัดการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๓๗ 
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