
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน 
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การด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติงาน สถาบัน ส านัก ศูนย์และส่วนงานระดับกอง มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส าหรับสถาบัน ส านัก  ศูนย์และส่วนงานระดับกอง 
โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ิมเติมเฉพาะที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนงานมุ่งหวังให้ส่วนงานเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
ส่วนงานเข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  ได้อนุมัติตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา โดยให้เริ่มใช้
ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. 256๓ เล่มนี้จัดท าขึ้นมาเพ่ือ
เผยแพร่ สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. 256๓ เล่ม
นี้ จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้เป็นอย่าง
ดี 

 
 
 

 คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

ค ำน ำ 



 

 
     

หน้ำ 
ค ำน ำ     
บทที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน 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 ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๓ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการของส่วนงานก่อนการตรวจประเมิน ๓ 
  ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน ๕ 
  ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมิน ๕ 
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ๖ 
  ปฏิทินขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ๗ 
บทที่ ๒ ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๐ 
 ๒.๑ ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๐ 
 ๒.๒ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๑๐ 
 ๒.๓ ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 
๑๐ 
๑๒ 

บทที่ ๓ ตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน  ๒๓ 
 ๑. สถาบันภาษา ๒๓ 
 ๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๓๐ 
 ๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ ๔๐ 
 ๔. ส านักทะเบียนและวัดผล ๕๗ 
 ๕. ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๕๕ 
 ๖. ส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๖๑ 
 ๗. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๖๖ 
 ๘. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
๗๑ 

 ๙. ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๖ 
 ๑๐. ศูนย์อาเซียนศึกษา ๙๑ 

สำรบัญ 



 ๑๑. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๙๘ 
 ๑๒. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ๑๐๖ 
 ๑๓. กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ๑๑๓ 
 ๑๔. กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ๑๒๐ 
 ๑๕. กองกิจการวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี ๑๒๕ 
 ๑๖. กองคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี ๑๓๑ 
 ๑๗. กองนิติการ ส านักงานอธิการบดี ๑๓๖ 
 ๑๘. กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ๑๔๒ 
 ๑๙. กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ๑๔๘ 
 ๒๐. กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ๑๕๖ 
 ๒๑. กองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี ๑๖๑ 
 ๒๒. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี ๑๖๗ 
 ๒๓. ส านักงานประกันคุณภาพ ๑๗๒ 
 ๒๔. ส านักงานตรวจสอบภายใน ๑๗๙ 
 ๒๕. ส านักงานพระสอนศีลธรรม ๑๘๔ 
 ๒๖. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๑๙๑ 
บทที่ ๔ ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๙๗ 
 ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานภารกิจพิเศษ 
๑๙๗ 

บทที่ ๕ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๒ 
 ๕.๑ ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๒ 
 ๕.๒ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๓ 
     

 
 
     

 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑ 

 

  
  
  
 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยพัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ใช้ส ำหรับสถำบัน
ส ำนัก และส่วนงำนระดับกอง ซึ่งท ำหน้ำที่สนับสนุนและท ำหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรโดยก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้
ทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เกิดจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพ ตลอดจน
ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน   

๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง ตำมระบบกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น 

๒) เพ่ือให้สถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง ทรำบสถำนภำพของตนเองอันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด 
แนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง 

๓) เพ่ือให้สถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนำจุดที่ควรปรับปรุงของส่วนงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง     

๔) เพ่ือให้ข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท ำให้มั่นใจว่ำสถำบัน ส ำนักและส่วน
งำนระดับกอง สำมำรถด ำเนินงำนที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด     

๕) เพ่ือให้มหำวิทยำลัย และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรในแนวทำงที่เหมำะสม  

 

๑.๒  หลักการและวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุน จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ ซึ่งต้องมีมำตรฐำน
เป็นตัวก ำหนดในทุกด้ำน มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดหลักกำรและวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนไว้ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  หลักกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

๑) ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง จะต้องค ำนึงถึง
องค์ประกอบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ใช้ เป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรตรวจสอบและกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ตำมคู่มือกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนที่ก ำหนด   

๒) สถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง ก ำหนดกลไกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเฉพำะ
ส ำหรับส่วนงำน 
 ๑.๒.๒  วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน สถำบัน ส ำนักและส่วนงำนระดับกอง ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละส่วนงำน โดย

บทท่ี ๑ 
กำรประเมินกำรปฏิบัตงิำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒ 

มีหน้ำที่พัฒนำ บริหำรและติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประสำนกับส่วนงำนภำยนอก 
เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรในระดับต่ำง ๆ จะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

  ๒) พัฒนำระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพภำยใต้นโยบำยและหลักกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด     

  ๓) ด ำเนินกำรตำมระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรจัดกำร    
 ๑.๒.๓  กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

 ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรที่สถำบัน ส ำนักและ
ส่วนงำนระดับกอง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง ส่วนงำนต้องจัดท ำรำยงำนกำรป ระเมินกำร
ปฏิบัติงำน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับกำรตรวจ
ประเมินประจ ำปี 

 

๑.๓  กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ PDCA คือ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เพ่ือตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนตำม
ระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนงำนทรำบสถำนภำพที่แท้จริง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด
แนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ มี
ประสิทธิภำพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและส่วนงำนรับกำรประเมิน จ ำเป็นต้องก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
อย่ำงเหมำะสม 

Plan = กำรวำงแผน 
เริ่ ม ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ต้ั ง แ ต่ ต้ น ปี
กำรศึกษำโดยน ำผลกำรประเมินปี
ก่อนหน้ำน้ีมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
วำงแผน 

Check = กำรติดตำม  
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนัก สถำบัน และส่วนงำนระดับ
กอง แต่ละปีกำรศึกษำ 

Act = กำรด ำเนินกำร 
วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำร
ปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน 

Do = กำรน ำไปปฏิบัติ  
ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำร
ด ำ เนินงำน  ตำมรอบปี กำรศึ กษ ำ 
(เดือนมิถุนำยนของปีปัจจุบัน ถึง เดือน 
พฤษภำคม ของปีถัดไป)  
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ทั้งนี้ ส่วนงำนต้องวำงแผนจัดกระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมำณ ที่จะ
เริ่มวงรอบกำรประเมิน เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส่วนงำน ดังนี้      

๑) เพ่ือให้สำมำรถน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรได้ทัน
ในปีงบประมำณถัดไป และตั้งงบประมำณได้ทันก่อนเดือนตุลำคม      

๒) เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่งให้มหำวิทยำลัย และเผยแพร่ต่ อ
สำธำรณชนได้ภำยใน ๑๒๐ วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 

 

๑.๔  ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน 

 
  

กำรเตรียมกำรของส่วนงำนก่อนกำรตรวจประเมิน 
 

กำรด ำเนินกำร วิธีกำรปฏิบัติ 
1)  กำรเตรียม
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 

 

 (1) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยใช้รูปแบบที่ก ำหนด 
(2) จัดเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงในแต่ละองค์ประกอบกำรตรวจประเมิน 

(2.1) เอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลำ
เดียวกับที่น ำเสนอในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตลอดจนสำระในเอกสำรต้อง
ตรงกับชื่อเอกสำรที่ระบุในรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(๒.๒) กำรน ำเสนอเอกสำรในช่วงเวลำตรวจเยี่ยมสำมำรถบรรจุ หรือจัดเก็บ
หรือเชื่อมโยง ไว้บนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ซึ่งท ำให้กำรจัดเก็บเป็น
ระบบและง่ำยต่อกำรค้นหำของคณะกรรมกำรประเมิน และไม่เป็นภำระเรื่องกำร
จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนของส่วนงำน 

๒)  กำรเตรียม
บุคลำกร 

 (1) กำรเตรียมบุคลำกรในส่วนงำนควรมีควำมครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในประเด็นที่ส ำคัญๆ 
อำทิกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนคืออะไร มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงไร 
ขั้นตอนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเป็นเช่นไร  

(๑.๒) เน้นย้ ำกับบุคลำกรในกำรให้ควำมร่วมมือกำรตอบค ำถำมหรือกำร
สัมภำษณ์ โดยยึดหลักว่ำตอบตำมสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง     

(๑.๓) เปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำย ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือสร้ำง
ควำมกระจ่ำงในกำรด ำเนินงำนของทุกส่วนงำนในทุกประเด็น เพ่ือควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องของบุคลำกร  
(๒) กำรเตรียมบุคลำกรผู้ประสำนงำนในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมจ ำเป็นต้องมี
บุคลำกร จ ำนวน ๑ – ๓ คน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงคณะผู้ประเมินกับ
บุคคล หรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้ประสำนงำนควรเตรียมตัว ดังนี้     

ขั้นตอนที่ ๑ 
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กำรด ำเนินกำร วิธีกำรปฏิบัติ 
(๒.๑) ท ำควำมเข้ำใจทุกกิจกรรมของแผนกำรประเมินอย่ำงละเอียด  
(๒.๒) ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงดีกับภำรกิจของส่วนงำนและมหำวิทยำลัยเพ่ือ

สำมำรถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่ำจะต้องติดต่อกับใครหรือส่วนงำน
ใด หำกผู้ประเมินต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สำมำรถตอบได้ 

(๒.๓) มีรำยชื่อ สถำนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมกำรประเมินจะ
เชิญมำให้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน     

(๒.๔) ประสำนงำนล่วงหน้ำกับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลำกรภำยใน และ
ภำยนอกส่วนงำน ว่ำจะเชิญมำเวลำใด ห้องใด หรือพบกับใครตำมตำรำงกำร
ประเมินที่คณะกรรมกำรประเมินก ำหนด 

(๒.๕ ) เมื่อมีปัญหำในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้อง
สำมำรถประสำนงำนแก้ไขได้ทันที  

๓)  กำรเตรียม
สถำนที่ส ำหรับคณะ
ผู้ประเมิน 

 (๑) ห้องท ำงำนของคณะผู้ประเมิน   
(๑.๑) จัดเตรียมห้องท ำงำนและโต๊ะที่กว้ำงพอส ำหรับวำงเอกสำรจ ำนวนมำก

โดยเป็นห้องที่ปรำศจำกกำรรบกวนขณะท ำงำน เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของ
คณะกรรมกำร  

(๑ .๒ ) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องท ำงำนและ
อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมำยเลขที่จ ำเป็นไว้ในห้องท ำงำนหรือ
บริเวณใกล้เคียง  

(๑.๔) ห้องท ำงำนควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
ตลอดจนบริกำรสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ   

(๑.๕) ควรประสำนงำนกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทรำบควำมต้องกำรพิเศษอัน
ใด 
(๒) ห้องที่ใช้สัมภำษณ์ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ ฯลฯ ควรจัดไว้เป็น
กำรเฉพำะให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

๔)  คณะกรรมกำร
ประเมินกำร
ปฏิบัติงำน 

 (๑) มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำน
สนับสนุน จ ำนวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร ๑ รูป/คน และ
กรรมกำร อีก ๒ รูป/คน จำกภำยนอกส่วนงำนรับกำรตรวจประเมิน 

ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรตรวจประเมินต้องไม่เป็นบุคลำกรภำยในส่วนงำน  
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน คณบดี รองคณบดี  
 (๒) ส่วนงำนประสำนงำนกับประธำนหรือตัวแทนของคณะกรรมกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือร่วมเตรียมแผนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน อำทิ กำรจัด
ตำรำงเวลำเข้ำตรวจเยี่ยมกำรให้ข้อมูลที่คณะกรรมกำรประเมินฯ ต้องกำร
เพ่ิมเติมก่อนกำรตรวจเยี่ยม กำรนัดหมำยต่ำง ๆ  เป็นต้น 
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กำรด ำเนินกำรของส่วนงำนระหว่ำงกำรตรวจประเมิน 
 

กำรด ำเนินกำร วิธีกำรปฏิบัติ 
1)  บุคลำกรร่วม
รับฟัง 

 เปิดโอกำสให้บุคลำกรทั้งหมดได้เข้ำร่วมรับฟังคณะกรรมกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนฯ  ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีกำรประเมินในวันแรกของกำรตรวจ
ประเมินกำรปฏิบัติงำน 

๒) บุคลำกรพึง
ปฏิบัติ 

 บุคลำกรพึงปฏิบัติงำนตำมปกติระหว่ำงกำรตรวจประเมิน แต่เตรียมพร้อมส ำหรับ
กำรน ำเยี่ยมชม หรือตอบข้อซักถำม หรือรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนฯ 

3) จัดให้มีผู้
ประสำนงำน 

 จัดให้มีผู้ประสำนงำนท ำหน้ำที่ตลอดช่วงกำรตรวจประเมิน ทั้งนี้เพ่ือประสำนงำน
กับบุคคลหรือส่วนงำนที่คณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ต้องกำรข้อมูล
และเพ่ือน ำเยี่ยมชมส่วนงำนภำยในตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ 

4) อ ำนวยควำม
สะดวก 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนยังไม่แล้วเสร็จ
จ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนต่อหลังเวลำท ำกำร ควรให้มีผู้ประสำนงำนส่วนหนึ่งอยู่
อ ำนวยควำมสะดวก 

5) รับฟังข้อมูล
ป้อนกลับ และ
ซักถำมเพ่ิมเติม 

 บุคลำกรทั้งหมดควรได้มีโอกำสรับฟังกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ จำกคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ เมื่อสิ้นสุดกำรตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือข้อ
ควำมเห็นเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม  

 
 
  

กำรด ำเนินกำรของส่วนงำนหลังกำรตรวจประเมิน 
 

กำรด ำเนินกำร วิธีกำรปฏิบัติ 
1)  น ำผลกำร
ประเมิน วำงแผน
พัฒนำและ
ปรับปรุง 

 ผู้บริหำรส่วนงำนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะเข้ำสู่กำร
ประชุมหรือสัมมนำระดับต่ำง ๆ เพ่ือวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนิน
ภำรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอำจจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรแก้ไขจุด
ที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร
ก ำหนดเวลำเริ่มต้นจนถึงเวลำสิ้นสุดกิจกรรม งบประมำณส ำหรับแต่ละกิจกรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่ำนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

๒) พิจำรณำจัด
กิจกรรม 

 พิจำรณำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่ำ สถำบัน 
ส ำนักและส่วนงำนสนับสนุนระดับกองชื่นชมผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่ำ
ผลส ำเร็จทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย 

3) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพเพ่ือประโยชน์ในกำร
พัฒนำผู้ประเมินคุณภำพภำยในต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
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                                                                                                ไม่รับรอง 
 
     

 
 
 
  
          
            
  
 
 
 
 
       ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม 
         
 

        ข้อมูลครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ส านักงานตรวจสอบภายในน าส่งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนฯ 

ส่วนงานสนับสนุน 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

น าเสนอผลการ
ตรวจประเมินฯ 
ต่ออธิการบดี 

ส่วนงาน 
ตรวจสอบและส่ง

ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 
 

รับรอง 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ กิจกรรม ค ำอธิบำย 

๑. ภำยในวันที่  
๕ มิถุนำยน 

๒๕๖๓ 

 
 

 

ส่วนงำนสนับสนุนด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

ตำมตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
๒. จัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน ประกอบ

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 

๒. ภำยในวันที่  
๕ มิถุนำยน 

๒๕๖๓ 

 
 
 
 

หัวหน้ำส่วนงำนรับรองรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
(SAR)  ซึ่งจัดท ำเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

๓. ภำยในวันที่  
๕ มิถุนำยน 

๒๕๖๓ 

 
 
 

 

ส่วนงำนส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
จ ำนวน  ๕  ฉบับ  ไปยั งคณ ะกรรมกำรตรวจ
ประเมินกำรปฏิบัติงำน ก่อนกำรประเมินไม่น้อย
กว่ำ ๗ วัน 
 

๔. วันที่ 
๑ - ๑๕ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 

๑.  มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุน 
จ ำน วน  ๓  รูป /คน  ป ระกอบด้ วยป ระธำน
กรรมกำร ๑ รูป/คน และกรรมกำร อีก ๒ รูป/คน 
จำกภำยนอกส่วนงำนรับกำรตรวจประเมิน 

๒. ประธำนกรรมกำรตรวจประเมิน เป็น
บุคลำกรภำยนอกส่วนงำนผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. และด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 
คณบดี รองคณบดี  

๕. วันที่ ๑ – 
๑๗ 

กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 

 คณะอนุกรรมกำรตรวจประเมิน ประจ ำส่วน
งำน เข้ำตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละส่วน
งำนสนับสนุน ตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 

 

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

น าส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

ประจ าส่วนงาน 
 

ปฏิทินขั้นตอนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

คณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน เข้าท า

การตรวจแต่ละส่วนงาน 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ กิจกรรม ค ำอธิบำย 
๖. ภำยในวันที่ 

๒๕ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๓  

 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมกำรเสนอผลกำรประเมินต่อ
ส่วนงำนด้วยวำจำ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

๒. ส่วนงำน ถ้ำมีข้อโต้แย้งให้ด ำเนินกำร
ภำยใน ๗ วันนับจำกวันที่รับฟังผลกำรประเมิน
ด้วยวำจำ 

๓. คณะอนุกรรมกำร ส่งร่ำงรำยงำนผลกำร
ตรวจประเมินต่อส่วนงำนภำยใน ๗ วันนับจำกวัน
สุดท้ำยของกำรตรวจประเมิน 

๔. ส่วนงำนรับร่ำงรำยงำนผลกำรประเมิน
และพิจำรณำรับรอง  

 
 

๖ ภำยในวันที่ 
๓๐ 

กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมกำรตรวจประเมิน จัดส่ง
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินที่ส่วนงำนรับรอง
แล้วให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำน
ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ำยของกำรตรวจ
ประเมิน 

๒. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  ตรวจสอบ
และส่งผลกำรประเมินให้ส่วนงำน 

 
 

๗ เดือน 
สิงหำคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

๑. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในน ำผลกำร
ประเมินและข้อมูลจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของส่วนงำน 

๒. น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินตนเองต่อ
อธิกำรบดี 

 
 

 
 

 
 
 

รายงานผล 
การตรวจ
ประเมิน 

 

น าเสนอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

น าเสนอ 
ผลการตรวจต่อ

อธิการบดี 
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 

 พัฒนาจิตใจและสังคม 
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๒.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้แบ่งตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑)  ตัวบ่งชี้กลำง  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนกำร
บริหำรกำรจัดกำรภำยในส่วนงำนจ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ๑.๑  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
  ๑.๒  กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๑.๓  สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
  ๑.๔  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๑.๕  กำรควบคุมภำยใน 
  ๑.๖  กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 

 ๒)  ตัวบ่งชี้เฉพำะ  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนงำนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งภำรกิจอ่ืน  ๆ ที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย โดยแต่ละส่วนงำนจะมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เฉพำะแตกต่ำงกันไปตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยประกำศ
หรือมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 

 ๓) ตัวบ่งชี้พิเศษ จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๓ กำรด ำเนินงำนภำรกิจพิเศษ เป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลักตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
เรื่อง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้บริหำรมอบหมำย
ให้ด ำเนินกำร หรือส่วนงำนอื่นร้องขอให้ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ๓.๑ กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
  ๓.๒ กำรมีส่วนร่วมในงำนจิตอำสำ 
  ๓.๓ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส่วนงำน 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
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๒.๒  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

 เกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังนี้  
 คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง  
 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้  
 คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับดี  
 คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
 

๒.๓  ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส ำหรับส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใช้ตัวบ่งชี้กลำงใน
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
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หลักการ 

 ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติงำน
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดโดยใช้
ทรัพยำกรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องพัฒนำ
ควำมรู้และเทคนิควิธีในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส่วนงำนเพ่ือตอบสนองให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงภำยใน
องค์กรและควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอยู่เสมอ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  : กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้

 ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักของส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำและกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน ดังนั้นส่วนงำนระดับสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำจึ งต้องจัดท ำแผนพัฒนำระยะยำวที่มีกำร
ก ำหนดปรัชญำ ปณิธำนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนในขณะที่
ส่วนงำนระดับกองหรือเทียบเท่ำต้องน ำแผนพัฒนำระยะยำวนั้นไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ 
 แผนพัฒนำ หมำยถึง แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของส่วนงำนในระยะยำว โดยทั่วไปใช้เวลำ ๕ ปี 
ภำยในแผนจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส
และภัยคุกคำม กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ครอบคลุมทุกภำรกิจของส่วนงำน มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของ
แต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ำยทอดแผนพัฒนำลงสู่ภำคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำ
เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 
กำรบริหำรจัดกำร 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับสถำบัน 
ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 

ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือ
เทียบเท่ำ 

๑. มีแผนพัฒนำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำย
และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน 

 

๒ . มี แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ของส่ วน งำนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำของส่วนงำน โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน 

๑ . มี แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ของส่ วน งำนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำของส่วนงำน โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำน 

๓. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน 

๒.  มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน 

๔. มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของส่วนงำนไปสู่บุคลำกรภำยในส่วน
งำน 

๓.  มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของส่วนงำนไปสู่บุคลำกรภำยในส่วน
งำน 

๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนเพื่อพิจำรณำ 

๔.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนเพื่อพิจำรณำ 

๖. กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๕.  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๗. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณ ำ ข้อคิด เห็ น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

๖. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณ ำ ข้อคิด เห็ น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

 
  หมำยเหตุ 

๑. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในส านักงานอธิการบดีให้รายงานผล
การด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

๒. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
ให้รายงานผลการด าเนินการต่อรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
 ๓. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือเทียบเท่า ให้รายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔ 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 
 ๒. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือเทียบเท่ำ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ส่วนงานระดับสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือเทียบเท่าต้องมีแผนพัฒนาของส่วนงานระยะ ๕ ปี 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละส่วนงานในช่วงปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน 

๓. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ส่วนงานก าหนดไว้ ส าหรับวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานและมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ระบุไว้ในแผนฯ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ในการจัดท าหรือ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน เช่น การประชุม สัมมนา หรืออบรมหรือการประชุมประจ าเดือน
ของส่วนงาน 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า ส่วนงานมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  :  กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล       : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้แต่ละส่วนงำนสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ซึ่ง
ต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้ตำมภำรกิจของแต่ละส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรภำยในแต่ละส่วนงำนมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้ส่วนงำนมีควำมสำมำรถในเชิง
แข่งขันสูงสุด  
 กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วยกำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำร
จัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกส่วนงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศ
และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในส่วนงำน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนงำนให้ดียิ่งขึ้นจนเกิด “แนวปฏิบัติที่ดี” ซึ่งได้แก่ วิธีกำร
ท ำงำนที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำเป็นวิธีที่ดีที่สำมำรถท ำให้องค์กรประสบผลส ำเร็จได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำนที่สอดคล้องกับภำรกิจ
ของส่วนงำนอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
  ๒. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติ
ที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ในข้อ ๑ 
 ๓. มีกำรรวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกข้อ ๒ มำพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ และมีกำร
เผยแพร่ อย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๔. บุคลำกรของส่วนงำนน ำแนวปฏิบัติที่ดีได้ในข้อ ๓ มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำงส่วนงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. ค ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน 
 ๒. แผนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำนที่ระบุประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ 

 ๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน 
 ๔. บันทึกผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๕. หลักฐำนกำรเผยแพร่ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 ๖. หลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรน ำควำมรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ๗. หลักฐำนแสดงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำงส่วนงำน 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ : สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล      : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

  ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแต่ละแห่ง ต้องมีกำรพัฒนำสำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของ
ส่วนงำนเพ่ือกำรบริหำรกำรตัดสินใจกำรติดตำม กำรตรวจสอบและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำนอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๒. มีสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๓. มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบและเผยแพร่สำรสนเทศแก่สำธำรณะ 
 ๔. ผู้บริหำรและบุคลำกรของส่วนงำนอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศในกำรบริหำร
และปฏิบัติงำน 
 ๕. มีกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำปรับปรุงสำรสนเทศของส่วนงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ข้อ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. สำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำน 
 ๒. หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรและบุคลำกรน ำสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน 
 ๓. รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศของส่วนงำน 
 ๔. รำยงำนกำรปรับปรุงสำรสนเทศตำมผลกำรประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๔  :  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล     :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

 ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือบริหำรจัดกำรปัจจัยที่อำจเป็น
มูลเหตุของควำมเสียหำยทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง กำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลหรือควำมคุ้มค่ำ ที่ส่งผลให้ระดับควำมเสี่ยงและขนำด
ของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกัน
จำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำส่วนงำน 
 ๒. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบทของส่วนงำน 
  ๓. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ ๒ 
  ๔. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน ท ำให้ควำมเสี่ยง
ลดลงหรือหมดไป อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของปัจจัยควำมเสี่ยง 
  ๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ไปใช้ใน
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ข้อ 

 
  หมำยเหตุ 

๑. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือเทียบเท่ำภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๒. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือเทียบเท่ำภำยในสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 
ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 
 ๓. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ ให้รำยงำนผลกำร
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ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 
๔. คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ ๐ หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำม

ปลอดภัยของบุคลำกรหรือต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของส่วนงำน อันเนื่องมำจำก
ควำมบกพร่องของส่วนงำนในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ
ในรอบปีกำรประเมิน โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
  ๔.๑ ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น   
    ๔.๑.๑ มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของบุคลำกรภำยในส่วนงำน 
ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ส่วนงำนสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของส่วนงำนในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว     
    ๔.๑.๒ ส่วนงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น 
บุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนหรือกฎระเบียบต่ำงจนเกิดเป็นข่ำวปรำกฏตำม
สื่อต่ำงๆ 
  ๔.๒ กำรไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่  
    ๔.๒.๑ ส่วนงำนมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน     
    ๔.๒.๒ เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรควบคุมหรือกำรป้องกันของส่วนงำน    
    ๔.๒.๓ เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำส่วนงำน 
 ๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำส่วนงำน 
 ๓. แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนงำน (MCU RM๑, MCU RM๒) 
 ๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนงำน (MCU RM๓) 
 ๕. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนที่มีวำระกำรติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วน
งำน 
 ๖. รำยงำนผลกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำน (MCU RM๔) 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๕    : กำรควบคุมภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ประเมินและกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในทั้งองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยให้ถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐพ.ศ. 2561 ดังนั้น ส่วนงำนภำยในทุกระดับจึงต้องด ำเนินกำรให้มีกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้ผู้บริหำรที่
ก ำกับส่วนงำน ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
ส่วนงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลประสิทธิภำพประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงจำกกำรผิดพลำดควำมเสียหำยควำมสิ้นเปลืองควำมสูญเปล่ำของกำรใช้ทรัพย์สินหรือกำรกระท ำอันเป็นกำร
ทุจริต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำส่วนงำน 
 ๒. มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน (work flow) สอดคล้องกับภำระงำนของส่วนงำนครบทุกกลุ่มงำน 
 ๓. มีระบบกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบ ๕ องค์ประกอบ คือ สภำพแวดล้อมของกำร
ควบคุมกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรติดตำมผล 
และมีกำรด ำเนินกำรครบทุกองค์ประกอบ 
 ๔. มีกำรติดตำม กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้บริหำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ครั้ง 
ในรอบปีที่ประเมิน 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในไปปรับปรุงกำรควบคุมภำยในในรอบปีงบประมำณถัดไป 
   

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
  หมำยเหตุ 

๑. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือเทียบเท่ำภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๒. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับกองหรือเทียบเท่ำภำยในสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ 

ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ 
 ๓. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับสถำบัน ส ำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่ำ ให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำส่วนงำน 
 ๒. รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนที่พิจำรณำอนุมัติหรือเห็นชอบระบบกำร
ควบคุมภำยในของส่วนงำน 
 ๓. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (work flow) สอดคล้องกับภำระงำนของส่วนงำนครบทุกกลุ่มงำน 
 ๔. หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน ดังนี้ 
 ๔.๑ หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.มจร.1) 
 ๔.๒ รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.มจร.๒) 
 ๕. รำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 
 ๕.๑ หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.มจร.1) 
 ๕.๒ รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.มจร.4) 
 ๕.๓ รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.มจร.5) 
 ๕.๔ รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปค.มจร.5) 
 ๕.๕ แบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (แบบ CSA ปค.มจร.5) 
  ๕.๖ แบบกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบสอบถำมกำรประเมินผล ปค.มจร.) 
 ๖. หลักฐำนที่แสดงถึงกำรน ำผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในไปปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๖   : กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส่วนงำนต้องส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ส ำนึกในหน้ำที่  เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยว่ำด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักรำช ๒๕๕๕ 
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณและก ำกับให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
 ๒. มีแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีของส่วนงำน โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยบุคคล 
 ๓. บุคลำกรของส่วนงำนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้หรือทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 ๔. มีกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ปฏิบัติงำนพัฒนำดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ 
 ๕. แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี บรรลุเป้ำหมำยของแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓  หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

1. หลักฐำนแสดงกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณและก ำกับให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
2. แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีของส่วนงำน 
๓. รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำควำมรู้หรือทักษะของบุคลำกร  
๔. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

 

  เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 

    ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถำบันภำษำ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 
ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     
๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนภำษำ    
๒.๒ ประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดำ้นภำษำแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย    

๒.๓ ประสิทธิผลกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ    

๒.๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม    
๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำ    

 

บทท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ีเฉพำะและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

  ๑. สถาบันภาษา   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถำบันภำษำ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
 

 
 
 
 

หลักการ 

สถำบันภำษำมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและบริกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
แก่บุคคลของมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับชำติ ระดับอำเซียนและระดับนำนำชำติ ดังนั้น จึงต้องมีระบบกลไกและกำรด ำเนินงำน
พันธกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำนและวิสัยทัศน์ ของสถำบัน
ภำษำและมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับนำนำชำติ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก สถำบันภำษำ มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนภำษำ 
 ๒.๒ ประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๓ ประสิทธิผลกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
 ๒.๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
 ๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษามีวัตถุประสงค์ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม จึงควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอและพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
  ๒. มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรและประชาชนทั่ วไปเพ่ือประกอบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านภาษา 
 ๓. มีการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาทุกหลักสูตรและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ มาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา 
 ๕. มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาระหว่ างส่วนงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒    :   ประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำแก่บุคลำกรและนิสิตของ 
          มหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต 
ช่วงเวลำข้อมูล        :   ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ มีรูปแบบที่เหมำะสม
ด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรเรียนรู้และข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของผู้เรียน จะส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนภำษำแก่บุคลำกรและนิสิตประสบควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 สถำบันภำษำมีภำรกิจพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำแก่บุคลำกรและนิสิตทุกระดับกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับนำนำชำติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ทุกหลักสูตรและรำยวิชำฝึกอบรมด้ำนภำษำมีคู่มือกำรสอนหรือต ำรำหรือหนังสือประกอบกำรเรียน 
 ๒. มีแผนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญสอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนดในหลักสูตรและรำยวิชำ
ฝึกอบรมด้ำนภำษำ 
 ๓. มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 ๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ทุกหลักสูตรและรำยวิชำฝึกอบรมด้ำนภำษำ โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละหลักสูตรและ
รำยวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕  
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในข้อ ๔  มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 ๖. บุคลำกรและนิสิตของมหำวิทยำลัยผู้เข้ำอบรมในหลักสูตรและรำยวิชำด้ำนภำษำผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินผลอย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำอบรมทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ และ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓     : ประสิทธิผลกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : ผลผลิต 
ช่วงเวลำข้อมูล      : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี    

 ประสิทธิผลของกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำในหลักสูตรวุฒิบัตรภำษำต่ำงประเทศกำรเขียนบทควำม
ทำงวิชำกำรกำรแปลภำษำต่ำงประเทศและกำรจัดทดสอบภำษำต่ำงประเทศ เห็นได้จำกผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งสะท้อนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันภำษำ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมภำรกิจและควำมรับผิดชอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ๒. กำรบริกำรวิชำกำรภำษำในหลักสูตรวุฒิบัตรภำษำต่ำงประเทศ บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๔. กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรแปลภำษำต่ำงประเทศ บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๕. กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดทดสอบภำษำต่ำงประเทศ บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๘ 

ตัวบ่งชี ้ ๒.๔  : กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล   : ปีกำรศึกษำ  

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 เครือข่ำย หมำยถึง กำรรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เข้ำด้วยกันอย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่ำงฝ่ำยต่ำง
ยังคงมีควำมเป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม ช่วยขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำน สร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนควำมคิด ควำมรู้ วิธีกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญ ท ำให้บุคคลและองค์กร
เครือข่ำยมีกำรปรับตัวและพัฒนำในด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ วิธีกำรใหม่ รวมทั้ง กำรขยำยแนวร่วมใหม่อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
 ๒. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและวัฒนธรรมใน
ระดับชำติหรือระดับอำเซียนหรือระดับนำนำชำติ 
 ๓. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมและรำยงำนต่อผู้บริหำร 
 ๔. มีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนภำษำและวัฒนธรรมและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ๕. มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำด้ำนภำษำและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  :  กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ  

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำและกำรจัดระบบ
บริหำรงำนในสถำบันส ำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีกำรประชุม ให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำอย่ำงน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ๗ วัน
ท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำภำยใน ๗ วันท ำกำรนับจำกวัน
ประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและปฏิบัติ ภำยใน  
๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำเพ่ือลงนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 

 
 

   
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๐ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     
๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    
     ๒.๑ กำรจัดกำรงำนสำรบรรณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย    

๒.๒ กำรพัฒนำวำรสำรสู่ฐำน TCI    
๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์     

     ๒.๔ กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย    

     ๒.๕ เงินสนับสนุนงำนวิจยัที่จัดสรรให้แก่อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย    

      ๒.๖ ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่    
 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 ๒.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    
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หลักการ 

มหำวิทยำลัยต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพันธกิจด้ำนกำรวิจัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ กำรวิจัยจะประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ ๓ ประกำร 
คือ  

๑) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผน  

๒) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็ง โดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และพันธกิจด้ำนอ่ืน ๆ ของสถำบัน  

๓) ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มีจ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
๒.๑ กำรจัดกำรงำนสำรบรรณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย 
๒.๒ กำรพัฒนำวำรสำรสู่ฐำน TCI 
๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
๒.๔ กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย 
๒.๕ เงินสนับสนุนงำนวิจัยที่จดัสรรให้แก่อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
๒.๖ ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๑ :  กำรจัดกำรงำนสำรบรรณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 เพ่ือให้กำรจัดกำรงำนสำรบรรณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยเป็นระบบที่ให้ควำมสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำต้องมีคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณในส่วนงำนมี
ฐำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปีกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัยในระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กำรรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำเดือน ตลอดถึงกำรสรุปกำรรับ – 
ส่งเอกสำรและกำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณในส่วนงำนสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ 
 ๒. มีฐำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปี 
 ๓. มีกำรจัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัยในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔. มีกำรรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำเดือน เพ่ือรำยงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบ 
 ๕. มีกำรสรุปกำรรับ-ส่งเอกสำรและกำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ : กำรพัฒนำวำรสำรสู่ฐำนข้อมูล TCI 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 วำรสำร Journal of International Buddhist Studies เป็นวำรสำรที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันวิจัยพุทธ
ศำสตร์ รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรทำงด้ำนสังคมศำสตร์รวมทั้งสถำบันและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศ ก ำหนดตีพิมพ์เป็นรำยเดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) บทควำมที่ส่งมำเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรฯ 
จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวำร รำยงำน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนใดมำก่อน และไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำร
อ่ืน ทุกบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบเชิงวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
ที่กองบรรณำธิกำรเรียนเชิญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบวำรสำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 
 ๒. มีกองบรรณำธิกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 ๓. ได้รับกำรบรรจุเป็นวำรสำรระดับชำติในบัญชีรำยชื่อวำรสำรวิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ยอมรับเทียบเท่ำให้จบ
กำรศึกษำได ้
 ๔. มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกำและรูปแบบกำรตีพิมพ์ และมีกำรปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. ได้รับกำรบรรจุในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index 
Centre; TCI) 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณของสถำบันให้กับบุคลำกร  
ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่อำจำรย์และนักวิจัยกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล 
ทรัพยำกรกำรเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักวิจัย 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ 
  ๒. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
 - ห้องปฏิบัติกำรวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย 
 - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
 - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัด
ให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
  ๔. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  
  ๕. มีกำรพัฒนำสมรรถนะนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์
และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ : กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรติดตำมและประเมินผลหมำยถึง กระบวนกำรวัดและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแผนงำนหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  เพ่ือประเมินว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้
เป็นไปตำมพันธกิจ  เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัยเป็นกิจกรรมที่
ส ำคัญเพรำะสำมำรถน ำข้อมูลนั้นมำวิเครำะห์ติดตำม  ก ำกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ  
อีกท้ังยังเป็นข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือให้สำมำรถตัดสินใจในกำรบริหำรหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบงำนวิจัยประจ ำสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ 
 ๒. มีระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 ๓. มีกำรก ำหนดให้รำยงำนผลกำรวิจัยประจ ำเดือน 
 ๔. มีกำรติดตำมให้รำยงำนผลงำนวิจัยให้แล้วเสร็จตำมปีงบประมำณ 
 ๕. มีกำรน ำเสนออนุมัติจบโครงกำรวิจัยตำมปีงบประมำณ 
 ๖. มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกแหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ : เงินสนับสนุนงำนวิจัยท่ีจัดสรรให้แก่อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัย 
ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในมหำวิทยำลัยและที่ได้รับจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของมหำวิทยำลัย 
 นอกจำกนั้น เงินทุนวิจัยที่ได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ 
 

ตารางข้อมูลเงินวิจัยของส่วนงานจัดการศึกษา 

 

ที ่ ส่วนงำน 
จ ำนวนอำจำรย์

และนักวิจัย 
จ ำนวนเงิน

วิจัย 
จ ำนวนเงิน 
เฉลี่ยต่อคน 

๑ บัณฑิตวิทยำลัย    
๒ คณะพุทธศำสตร์    
๓ คณะครุศำสตร์    
๔ คณะมนุษยศำสตร์    
๕ คณะสังคมศำสตร์    
๖ วิทยำเขตหนองคำย    
๗ วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช    
๘ วิทยำเขตเชียงใหม่    
๙ วิทยำเขตขอนแก่น    

๑๐ วิทยำเขตนครรำชสีมำ    
๑๑ วิทยำเขตอุบลรำชธำนี    
๑๒ วิทยำเขตแพร่    
๑๓ วิทยำเขตสุรินทร์    
๑๔ วิทยำเขตพะเยำ    
๑๕ วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส    
๑๖ วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน    
๑๗ วิทยำลัยสงฆ์เลย    
๑๘ วิทยำลัยสงฆ์นครพนม    
๑๙ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์    
๒๐ วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช    
๒๑ วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์    
๒๒ วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี    
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ที ่ ส่วนงำน 
จ ำนวนอำจำรย์

และนักวิจัย 
จ ำนวนเงิน

วิจัย 
จ ำนวนเงิน 
เฉลี่ยต่อคน 

๒๓ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลิมพระเกียรติ    
๒๔ วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร    
๒๕ วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย    
๒๖ วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง    
๒๗ วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    
๒๘ วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ    

 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๑-๑๘  
ส่วนงำน 

ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๑๙-๒๐  
ส่วนงำน 

ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๒๑-๒๒  
ส่วนงำน 
 

ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๒๓-๒๔  
ส่วนงำน 

ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๒๕-๒๖  
ส่วนงำน 
 

ส่วนงำนได้รับ
กำรจัดสรร
งบประมำณวิจัย
มีค่ำเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน  
๒๗-๒๘  
ส่วนงำน 

 

  หมำยเหตุ  

 ๑. จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำ  
ศึกษำต่อ 
 ๒. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง 
 ๓. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือ
หลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐำน ให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ 
 ๔. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย  สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลงนำมในสัญญำ
รับทุนโดยอำจำรย์ประจ ำหรือนักวิจัย แต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 
 
 

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
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖ : ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ผลงำนวิจัยเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ  สมควร
ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของประเทศ    ผลงำนวิจัยอยู่ในรูป
ของบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือ ระดับนำนำชำติ  ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือ
เป็นผลงำนวิจัยรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กร
ระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
 อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยหมำยถึง อำจำรย์ประจ ำนักวิจัยและอำจำรย์อัตรำจ้ำงที่มีสัญญำจ้ำงรำยปี
ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ได้รับทุนวิจัยจำกสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ ทั้งนี้ไม่นับรวม
บุคลำกรสำยสนับสนุนและบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ได้รับทุนจำกสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน    

 แปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่ำง ๐-๕ ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
 

สูตรการค านวณ  

 ๑. ค ำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยตำมสูตร 
 
 
 
  
 ๒. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๘๐ 
X  ๕ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมดที่ไดร้ับทุนวิจัยในปีการศึกษาท่ีประเมิน 
X ๑๐๐ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้    

  

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
๐.๒๐ - บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

๐.๔๐ - บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกำศ  ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ 

๐.๖๐ - บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
- ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๘๐ - บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกลนอกเหนือจำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สภำสถำบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ . หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
๒๕๕๖  
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิจัยรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
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3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถำบันวิปัสสนำธุระ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     
๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลงำนบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน    

     ๒.๒ ประสิทธิผลงำนบริกำรฝึกอบรมคุณธรรม    

๒.๓ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์    
๒.๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรม

คุณธรรม 
   

     ๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระ    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถำบันวิปัสสนำธุระ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 

 
 

  ๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ     
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หลักการ 

สถำบันวิปัสสนำธุระ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรวำงแผน พัฒนำ ส่งเสริม เผยแผ่ และให้บริกำรด้ำนกำร
ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน และฝึกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งำนพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ งำนวิจัยพัฒนำ
รูปแบบและวิธีกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน สร้ำงเครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้
กว้ำงขวำง 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก สถำบันวิปัสสนำธุระ มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ ประสิทธิผลงำนบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน 
  ๒.๒ ประสิทธิผลงำนบริกำรฝึกอบรมคุณธรรม 
  ๒.๓ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ 
  ๒.๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรม 
  ๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลงำนบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย ชุมชน ภำครัฐ 
ภำคเอกชนและประชำชนทั่วไป จ ำเป็นต้องส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ือก ำหนดทิศทำงและวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ 
พร้อมทั้งติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน และน ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำ
แผนบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน 
  ๒. กำรบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในแผนบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน
ประจ ำปไีม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำนต่อองค์กร ชุมชน
หรือสังคม 
  ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรบริกำรด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน 
 ๕. มีกำรรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรวิปัสสนำกรรมฐำนอย่ำงเป็นระบบเผยแพร่แก่
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ประสิทธิผลงำนบริกำรฝึกอบรมคุณธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรบริกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย ชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชนทั่วไป จ ำเป็นต้องส ำรวจควำมต้องกำรเพื่อก ำหนดทิศทำงและวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน และน ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำ
แผนบริกำรฝึกอบรม 
  ๒. กำรบริกำรฝึกอบรมบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในแผนบริกำรฝึกอบรมประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรบริกำรฝึกอบรมต่อองค์กร ชุมชนหรือสังคม 
  ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรบริกำรฝึกอบรม 
 ๕. มีกำรรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ เผยแพร่แก่บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยและสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรส่งเสริมและพัฒนำให้วิปัสสนำจำรย์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรอบรมวิปัสสนำ
กรรมฐำน ตลอดจนมีคุณสมบัติของวิปัสสนำจำรย์ที่ดี จะส่งผลให้กำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำนมีประสิทธิภำพดี
ยิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ ทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นของ 
วิปัสสนำจำรย์ 
 ๒. กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรจัดท ำหลักสูตรและสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน 
 ๔. มีกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลวิปัสสนำจำรย์อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถสืบค้นน ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันวิปัสสนำธุระ 
 ๕. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพวิปัสสนำจำรย์ประจ ำปี และน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 เครือข่ำย หมำยถึง กำรรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เข้ำด้วยกันอย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่ำงฝ่ำยต่ำง
ยังคงมีควำมเป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมจะช่วยขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนและสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนควำมคิด ควำมรู้ วิธีกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญ ท ำให้บุคลำกร
ส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมในเครือข่ำย มีกำรปรับตัวและพัฒนำในด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ 
วิธีกำรใหม่ รวมทั้ง กำรขยำยแนวร่วมใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีแผนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรม 
  ๒. มีกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงส ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมใน
เครือข่ำย อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  ๓. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมที่จัดร่วมกันในเครือข่ำยและรำยงำนต่อผู้บริหำร 
 ๔. มีกำรรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมำชิกในเครือข่ำยอย่ำง
เป็นระบบและเผยแพร่แก่สมำชิกในเครือข่ำยเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 ๕. มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำจนมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ปีละ ๕ แห่ง โดยมี
หลักฐำนปรำกฏชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำและกำรจัดระบบ
บริหำรงำนในสถำบันส ำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีกำรประชุม ให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระอย่ำงน้อยปีละ ๒ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อย
กว่ำ๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระภำยใน ๗ วันท ำกำร นับ
จำกวันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิปัสสนำธุระให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและปฏิบัติ 
ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิปัสสนำธุระเพ่ือลงนำมรับรองรำยงำน
กำรประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักทะเบียนและวัดผล ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบง่ช้ีกลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     
๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกกำรรับนิสิต    

     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรศึกษำ    
๒.๓ กำรจัดกำรงำนทะเบียนนิสิต    
๒.๔ ประสิทธิผลกำรจัดกำรงำนข้อสอบกลำง    

     ๒.๕ กำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 
Service) 

   

     ๒.๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและวัดผล    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักทะเบียนและวัดผล มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 

 

  ๔. ส านักทะเบียนและวัดผล   
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หลักการ 

ส ำนักทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรศึกษำแบ่งเป็น ๒ ส่วนงำน คือ (๑) ส่วนทะเบียน
นิสิตมี ๓ งำนหลัก คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ และงำนทะเบียนและสถิติกำรศึกษำ (๒) ส่วน
ประเมินผลกำรศึกษำมี ๒ งำนหลัก คือ งำนกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ และงำนประมวลผลกำรศึกษำ
ด ำเนินงำนภำยใต้พันธกิจให้กำรสนับสนุนและสนองงำนตำมแผนงำนนโยบำย ปณิธำนและวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มีศักยภำพ มีคุณภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน ให้กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่นิสิต อำจำรย์และศิษย์เก่ำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักทะเบียนและวัดผล มีจ ำนวน ๖ ตัวบง่ชี้ คือ 
  ๒.๑ ระบบและกลไกกำรรับนิสิต 
  ๒.๒ ระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
     ๒.๓ กำรจัดกำรงำนทะเบียนนิสิต 
     ๒.๔ ประสิทธิผลกำรจัดกำรงำนข้อสอบกลำง 
     ๒.๕ กำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
     ๒.๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกกำรรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 นิสิตที่รับเข้ำศึกษำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับ
หรือคัดเลือกนิสิตเข้ำศึกษำ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำมโปร่งใส ชัดเจนสำมำรถคัดเลือกนิสิตที่มีควำม
พร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลำศึกษำเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกกำรรับนิสิตที่สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของมหำวิทยำลัยและ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

๒. มีแผนกำรรับนิสิตที่ก ำหนดเป้ำหมำยโดยผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกส่วนงำนจัดกำรศึกษำระดับคณะหรือ
เทียบเท่ำ 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตรที่เปิดกำรศึกษำตลอด
ภำคกำรศึกษำท่ี ๒ ของทุกปีกำรศึกษำ 
 ๔. มีกำรประเมินกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของระบบและกลไกกำรรับนิสิต 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ ๔ มำปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรรับนิสิต 
 ๖. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรรับนิสิต โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์และสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หมวดที่ ๓ กำร
วัดผลและกำรประเมินผลกำรศึกษำ ก ำหนดให้มีกำรวัดผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำ ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ โดยกำรวัดผลกำรศึกษำอำจท ำได้หลำยวิธี ดังนั้น ส ำนักทะเบียนและวัดผลควรจัดบริกำรต่ำงๆ  
ด้ำนกำรวัดผลและแจ้งผลกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 ๒. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลหลักสูตรและปริญญำของ มจร.ที่ ได้รับกำรรับรองทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  
 ๓. มีกำรจัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอนและตำรำงสอบออนไลน์ส ำหรับนิสิตและอำจำรย์ 
 ๔. มีกำรแจ้งผลกำรศึกษำแก่นิสิต ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วนัสิ้นสุดกำรสอบแต่ละภำคกำรศึกษำ  
 ๕. มีกำรออกเอกสำรใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษแก่ผู้ยื่นค ำร้อง 
ภำยใน ๓ วันท ำกำร นับจำกวันยื่นค ำร้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรจัดกำรงำนทะเบียนนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักทะเบียนและวัดผล ควรมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียนนิสิต ที่สอดรับกับนโยบำยและ
กำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สำมำรถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ ทั้งเพ่ือกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของบุคลำกร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดย
ประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
 นิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student: FTES) หมำยถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ตำมเกณฑ์จ ำนวนหน่วยกิตมำตรฐำนของกำรลงทะเบียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรจัดกำรงำนทะเบียนนิสิตที่ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำและทุกส่วนงำนและ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 ๒. มีกำรบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและมีกำรคิดจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
(Full Time Equivalent Student: FTES)  

๓. มีกำรจัดท ำรำยงำนสถิตินิสิตทุกระดับประจ ำปีกำรศึกษำน ำเสนอผู้บริหำรและสภำวิชำกำร 
๔. มีกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิตและอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร

แสดงข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง นับจำกปีท่ีรับประเมิน และรำยงำนต่อผู้บริหำร 
 ๕. มีกำรรำยงำนข้อมูลนิสิต และบัณฑิตทุกระดับให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางเป็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนิสิตโดยใช้ข้อสอบเดียวกันใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา น าไปสู่มาตรฐานทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. จ านวนข้อสอบกลางทุกรายวิชามีเพียงพอเพ่ือจัดการสอบ โดยอย่างน้อยรายวิชาละ ๓๐๐ ข้อ 
 ๒. การจัดส่งข้อสอบกลางไปส่วนจัดการศึกษาทุกแห่งถูกต้องและไปถึงส่วนจัดการศึกษาก่อนการสอบ
อย่างน้อย ๑ วัน 
 ๓. มีการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบกลางและจัดเก็บในคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๔. มีการแจ้งผลการสอบข้อสอบกลางแก่ส่วนงานจัดการศึกษาทุกแห่ง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การสอบด้วยข้อสอบกลางของแต่ละส่วนจัดการศึกษา 
 ๕. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลางประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามและประเมินผลการ
จัดการข้อสอบกลาง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
 ๖. มีการน าผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลางมาปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการข้อสอบกลาง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop  
   Service) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
โดยลดขั้นตอนของการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนให้สั้นลงรวมบริการหลายๆอย่างไว้ ณ ที่แห่งเดียว ผู้ใช้บริการไม่ต้อง
ไปติดต่อขอใช้บริการ ณ จุดบริการหลายแห่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
ขอรับบริการรวมทั้งเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ การบริการของส านักทะเบียนและวัดผลจะเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการ ได้แก่ การทบทวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอนการออกแบบระบบ
การท างานใหม่และการด าเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการทบทวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักทะเบียนและวัดผล 
๒. มีการออกแบบระบบการท างานใหม่ โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  
๓. มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวอย่างน้อย ๓ บริการตามบริบทของส านักทะเบียนและ

วัดผล 
๔. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการให้บริการที่ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๕. มีการประเมินการด าเนินงานตามระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยมีผลเชิง
ประจักษ์ของการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
 ๖. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๕ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและวัดผล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันส านัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและวัดผลอย่างน้อยปีละ๔ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าก่อนประชุมไม่
น้อยกว่า๗ วันท าการ 
 ๔. มีการท าค าสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและวัดผลภายใน ๗ วันท าการ 
นับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและวัดผลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและ
ปฏิบัติ ภายใน๗ วันท าการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการท ารายงานการประชุมและเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล เพ่ือลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 
   

 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งช้ีกลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา    

     ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจ าส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จ านวน ๔ ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
 

 

  ๕. ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสงัคม   
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หลักการ 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ (๑) การบริการวิชาการแก่สังคม (๒) การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึง
ต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มีจ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจ าส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ 
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ โดยมีจ านวนอาจารย์จากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งเข้าร่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ประสิทธิผลของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิจารณาได้จากการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจ าปี กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออ่ืนๆที่ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ๒. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีในข้อ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
 ๓. มีการประเมินกระบวนการท างานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์  
 ๔. มีการประเมินกระบวนการท างานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
วิทยุกระจายเสียง 
 ๕. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ และ ข้อ ๔ มาปรับปรุงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ๖. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
รายงานต่อผู้บริหาร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ 
   บริการสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันส านัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าอย่างน้อย 
ปีละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
 ๔. มีการท าค าสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและปฏิบัติ ภายใน๗ วันท าการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการท ารายงานการประชุมและเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
เพ่ือลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลติ/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งช้ีกลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนากรรมฐานของ
ส่วนธรรมนิเทศ 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จ านวน ๓ ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
 

 
 

  ๖. ส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม    
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หลักการ 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแก่สังคม  
(๒) การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส่วนธรรมนิเทศ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำร
สังคม มีจ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธิผลของกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำนของส่วนธรรมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรค ำนึงถึงกระบวนกำร
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร 
ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่สถำบันจัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะ วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 ๒. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งท่ีมีหลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 ๓. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 ๗. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ หรือ ๗ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส่วนธรรมนิเทศ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย เป็นส่วนงำนในก ำกับของส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มีภำรกิจให้บริกำรฝึกอบรม
วิปัสสนำกรรมฐำน แก่นิสิต คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ตลอดถึงพระสั งฆำธิ
กำร พระภิกษุ สำมเณร นิสิต นักศึกษำ นักเรียน เยำวชน ข้ำรำชกำรและประชำชนทั่วไป รวมทั้งจัดกิจกรรม 
สนับสนุนส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำน แก่
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
 ๒. มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำนทุกโครงกำร 
 ๓. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำกรรมฐำนทุกโครงกำร  บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
ของโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ ๒ มำปรับปรุงโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนำ
กรรมฐำน 
 ๕. มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รำยงำนต่อผู้บริหำรและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม ด ำเนินกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนอภิธรรมโชติกะวิทยำลัย    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน 
จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

 ๗. อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย ส านักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม    
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หลักการ 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมเป็นส่วนงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ๒ 
ประกำร คือ  

(๑) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
(๒) กำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยรวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสำน พัฒนำ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม มีจ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธิผลของด ำเนินงำนอภิธรรมโชติกะวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรค ำนึงถึงกระบวนกำร
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร 
ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่สถำบันจัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะ วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 ๒. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งท่ีมีหลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำย 
 ๖. คณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของสถำบันตำมข้อ ๒ โดยมีจ ำนวนอำจำรย์จำกคณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทุกแห่งเข้ำร่วม ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๕ ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 ๓. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 ๗. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ หรือ ๗ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนอภิธรรมโชติกะวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นส่วนงำนในก ำกับของส ำนัก
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำพระอภิธรรม มีหน่วยจัดกำรศึกษำที่เป็นสำขำ
ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด มีบทบำทเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำพระ
อภิธรรมปิฎก อรรถกถำและฎีกำ เพ่ือพัฒนำบุคคลให้สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีสันติสุข เกื้อกูลต่อกำรพัฒนำ
ประเทศและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. นักศึกษำอภิธรรมผู้เข้ำสอบในปีกำรศึกษำที่ประเมิน สอบผ่ำนอย่ำงน้อยร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้ำสอบ
ทั้งหมด 
 ๒. อำจำรย์ผู้สอนมีคุณวุฒิอภิธรรมบัณฑิต ร้อยละ ๙๐ 
 ๓. มีกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศกำรจัดกำรเรียนสอนและกำรประเมินผลของหน่วยจัดกำรศึกษำอภิธรรม
ในสังกัดทั่วประเทศ 
 ๔. มีฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรงำนอภิธรรมโชติกะวิทยำลัย เช่น หน่วยที่เปิด ผู้บริหำรหน่วย 
อำจำรย์ นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น 
 ๕. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของอภิธรรมโชติกะวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม ด ำเนินกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน 
จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

 ๘. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   
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หลักการ 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมเป็นส่วนงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ๒ 
ประกำร คือ  

(๑) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
(๒) กำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยรวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสำน พัฒนำ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำร
สังคม มีจ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรค ำนึงถึงกระบวนกำร
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร 
ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่สถำบันจัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเ กิด
ผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะ วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
 ๒. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งท่ีมีหลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำย 
 ๖. คณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมของสถำบันตำมข้อ ๒ โดยมีจ ำนวนอำจำรย์จำกคณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทุกแห่งเข้ำร่วม ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๕ ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 ๓. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 ๗. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ หรือ ๗ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เปิดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำร
ด้ำนพระพุทธศำสนำ แก่เด็กและเยำวชน รับชั้นอนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอบรมธรรมศึกษำเพ่ือให้
กำรศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นศูนย์กลำงเผยแผ่แก่เด็กและเยำวชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 
 ๓. มีกำรประเมินและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงพระพุทธศำสนำและ
สังคม ทุกปี 
 ๔. จ ำนวนโรงเรียน/ชุมชน/เครือข่ำยเพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรในปีที่ประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 
ของนักเรียนที่เข้ำเรียนทั้งหมด 
 ๖. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์สู่สำธำรณชน 
 ๗. โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ หรือ ๗ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง    จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้    ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๑๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 
ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     
๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

๒.๒ กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม    

๒.๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด    

๒.๔ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์    

๒.๕ ห้องสมุดและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้    

๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด    

๒.๗ ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย    

๒.๘ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัย    

๒.๙ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร    

๒.๑๐ กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกรและนิสิต    

๒.๑๑ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

๒.๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์    

๒.๑๓ กำรพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย    

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

  ๙. ส านักหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ     



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๗ 

 
 
 
 

 

หลักการ 

ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีภำรกิจ ๒ 
ประกำร คือ 

(๑) ภำรกิจด้ำนห้องสมุด 
(๒) ภำรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมทั้งฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ 
และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีข้ึน 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีจ ำนวน ๑๓ ตัว
บ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๒.๒ กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
        ๒.๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
        ๒.๔ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
        ๒.๕ ห้องสมุดและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
   ๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด 
        ๒.๗ ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย 

๒.๘ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัย 
๒.๙ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร 
๒.๑๐ กำรจัดกำรหรือจดับริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกรและนิสิต 
๒.๑๑ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒.๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
๒.๑๓ กำรพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำและกำรจัดระบบ
บริหำรงำนในสถำบันส ำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอย่ำงน้อย 
ปีละ ๖ ครั้ง วิธีกำรประชุม ให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
น้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ล่วงหน้ำ
ก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ภำยใน ๗ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทรำบและปฏิบัติ ภำยใน  ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
   ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอประธำนคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สรสนเทศเพ่ือลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ปฏิทินก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๒. เอกสำรประกอบกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมรำยงำนกำรประชุม 
 ๓. ค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๔. หนังสือแจ้งมติคณะกรรมกำร 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมให้บรรยำกำศกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ควรมีกำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมให้มีกำรใช้
อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกำรควบคุมดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ให้มีควำมแข็งแรง คงทน 
สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ ร่มรื่น น่ำอยู่ และมีกำรจัดแต่งให้สวยงำมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนบริหำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ในอำคำรสถำนที ่
 ๒. มีคณะท ำงำนหรือบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ 
สิ่งแวดล้อม  
 ๓. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
 ๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในข้อ ๓ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. นโยบำยและแผนงำนบริหำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในอำคำร
สถำนที่ เช่น แผนสุขอนำมัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ประกำศ ค ำสั่ง หรือ บันทึกมอบหมำยภำระงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อมของส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศเช่น ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ภำระงำน 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของอำคำร
สถำนที่เช่น โครงกำร/กิจกรรม ๕ ส  เครื่องดับเพลิง  ป้ำยเตือน รำยงำนผลกำรตรวจประเมินกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม   
 ๔. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนิสิตเกี่ยวกับประเด็นในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๓ 
 ๕. รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนิสิต 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศมำจำกกำรคัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอทั้งใน
เชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ กำรลงรำยกำร
กำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำและเข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ห้องสมุดให้บริกำร  

ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมำยถึง สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือวำรสำร/นิตยสำร) สื่อโสตทัศน์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำรเรียนรู้ทุกประเภท 
 ครอบคลุม  หมำยถึง  มีส่วนเกี่ยวข้องถึง รวมถึง รวมอยู่ด้วย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์และส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
๒. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศและมีกำรประชุมด ำเนินกำร 
๓. มีกำรมีส่วนร่วมของคณะและภำควิชำในกำรเสนอจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด 

 ๔. มีกำรจัดหำหรือจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนใน
มหำวิทยำลัย 
 ๕. มีสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปีกำรศึกษำ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 ๒. แผนใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
 ๓. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ เอกสำรประกอบกำรประชุม
และรำยงำนกำรประชุม 
 ๔. รำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่คณะและภำควิชำเสนอเพ่ือจัดซื้อเข้ำห้องสมุดประจ ำปี 
 ๕. รำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อประจ ำปีแยกประเภทตำมหลักสูตร 
 ๖. รำยงำนจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศในปีประเมินเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศสู่ผู้ใช้บริกำรเป็นกิจกรรมหลักของห้องสมุด เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด รวมทั้งกำรพัฒนำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้และ
ทักษะในกำรแสวงหำและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 ๒. มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศต่อผู้ใช้บริกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
 ๓. มีกำรอบรม กำรแนะน ำกำรใช้หรือกำรแนะน ำกำรสืบค้นสำรสนเทศของห้องสมุดแก่นิสิตทุกปี
กำรศึกษำ 

๔. มีกำรบริกำรฐำนข้อมูลหรือทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ฐำน 
 ๕. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. เอกสำร หลักฐำนที่แสดงระบบกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด เช่น แผนกำรจัดบริกำร
ห้องสมุด คู่มือกำรปฏิบัติงำน  ขั้นตอนกำรใช้ห้องสมุด ประกำศ ระเบียบ  
 ๒. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงกลไกกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด ได้แก่ โครงสร้ำงกำรบริหำร
ส่วนหอสมุดกลำง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ผู้รับผิดชอบ รำยงำนกำรประชุม ภำระงำนบุคลำกร  
 ๓. เอกสำร เว็บไซต์แนะน ำห้องสมุดและคู่มือกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
 ๔. ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
 ๕. รำยงำนจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศต่อผู้ใช้บริกำร 
 ๖. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรหรือกิจกรรมแนะน ำกำรใช้และกำรสืบค้นสำรสนเทศของ
ห้องสมุดแก่นิสิต เช่น โครงกำร/กิจกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยชื่อผู้เข้ำร่วม แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 ๗. รำยกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสรุปจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
 ๘. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 ๙. รำยงำนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประเมิน 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   ห้องสมุดและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรได้รับกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมมำตรฐำนมีอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกภำยในตัวอำคำร เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ควำมชื้น กำรระบำยอำกำศ แสงสว่ำงและระบบป้องกันสำธำรณภัยที่ได้มำตรฐำนเพ่ือป้องกันและบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรห้องสมุดมิให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำยก่อนเวลำอันสมควร นอกจำกนั้น ยังจ ำเป็นต้องมีมุมศึกษำเรียนรู้
ตำมอัธยำศัยหลำกหลำยรูปแบบ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีสถำนที่ท่ีเป็นสัดส่วนส ำหรับให้ผู้ใช้บริกำรศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและกลุ่ม 
๒. มีแสงสว่ำงพอเพียงต่อกำรศึกษำเรียนรู้ตำมมำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลักซ ์
๓. มีกำรจัดกำรให้มีอุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ อำทิกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ หรือมีกำรถ่ำยเท 

อำกำศที่ดีตำมธรรมชำติ  
๔. มีป้ำยบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่และกำรให้บริกำรที่ชัดเจน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
๕. มีกำรจัดสถำนที่ให้สวยงำมและเหมำะสมกับกำรศึกษำค้นคว้ำ 
๖. มีมุมศึกษำเรียนรู้แบบสบำย ๆ  
๗. มีมุมศึกษำค้นคว้ำวิจัยส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  

 ๘. มีสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยหลำกหลำยรูปแบบ เช่น ชุด 
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย และปลั๊กไฟส ำหรับคอมพิวเตอร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
  ๑. ภำพแสดงกำรจัดสภำพแวดล้อมและสถำนที่ให้บริกำรของส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๒. ผลกำรตรวจวัดแสงสว่ำงภำยในอำคำร ในส่วนบริกำรแต่ละชั้น  
  ๓. กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียงพ.ศ. ๒๕๔๙ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖ :   ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรห้องสมุด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพและเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรและกำร
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศที่เพียงพอ ส่งผลให้กำรเข้ำถึงและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
และคุ้มค่ำ 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมำยถึง ระบบกำรท ำงำนที่น ำมำใช้เพ่ือกำรจัดกำรงำนมีกำรท ำงำนร่วมกัน
หรือเชื่อมโยงกันระหว่ำงระบบงำนต่ำง ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนบริกำร  
ยืม-คืน และงำนสืบค้นข้อมูล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีแผนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด 
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด ที่ตอบสนองพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดย
อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  
 ๓. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สำมำรถด ำเนินงำน อย่ำงน้อย ๓ ระบบได้แก่ งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ งำนยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และงำนสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 ๔. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ทุกข้อ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 ๖. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด เป็นระบบเดียวกันทุกห้องสมุด ในทุกส่วนจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยและสำมำรถใช้บริกำรเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด 
 ๒. หลักฐำนแสดงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด โดยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และใช้ได้จริง 
 ๓. คู่มือกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ๔. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 ๕. รำยงำนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรตำมผลกำรประเมิน 
 ๖. เอกสำรหลักฐำนแสดงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรห้องสมุด ของคณะ วิทยำเขต 
วิทยำลัยสงฆ์ โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๗ :   ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ
ระดับนำนำชำติโดยมีกำรขยำยกำรเรียนกำรสอนไปยังวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ โครงกำรห้องเรียน และหน่วย  
วิทยบริกำร ทั่วประเทศ ๕๑ แห่ง  
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรรวบรวม จัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศ ด้ำนพระพุทธศำสนำและ
ศำสตร์สมัยใหม่ คือควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุดส่วนกลำงกับห้องสมุดในวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ 
โครงกำรห้องเรียนและหน่วยวิทยบริกำรของมหำวิทยำลัยที่กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำ จัดเก็บ เผยแพร่ สืบค้นและเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยทั้งส่วนกลำงและ
ภูมิภำค 
 ๒. มีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดร่วมกันภำยใน
เครือข่ำย 
 ๓. มีกระบวนกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำนห้องสมุด 
 ๔. มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำนห้องสมุด ให้กับบุคลำกรห้องสมุดภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. มีกำรวิจัยสถำบันด้ำนห้องสมุดและน ำผลไปพัฒนำงำนด้ำนห้องสมุด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. โครงกำรหรือกิจกรรม ที่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำย 
 ๒. รำยงำนผลโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำย 
 ๓. เอกสำรหลักฐำนแสดงขั้นตอน วิธีกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดและ
คณะท ำงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๔. คู่มือ/แผ่นพับ/เว็บไซต์ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
 ๕. รำยงำนวิจัยสถำบันด้ำนห้องสมุด 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๘ :   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศควรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพ่ือกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร เพ่ือกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำว ต้องมีควำม
สะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
 ๒. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยโดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 ๓. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
 ๕. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของส่วนงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. แผนแม่บทระบบสำรสนเทศ หรือ แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 ๒. คู่มือกำรใช้ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น คู่มือกำรใช้ระบบกำรเงิน ระบบพัสดุ  
 ๓. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนิสิตผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 ๔. รำยงำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ๕. รำยกำรข้อมูลที่ส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยพร้อมทั้งหลักฐำนกำรส่งเข้ำเครือข่ำย 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๙ :   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 ส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีภำรกิจในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับระบบเครือข่ำย
และกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยซึ่งมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำก ตลอดจนภัยคุกคำมระบบเครือข่ำยจำกภำยนอกมี
เพ่ิมมำกขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยให้มี
ควำมทันสมัย มีประสิทธิภำพ และเพ่ิมระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยและข้อมูลสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัยให้มีมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบสถำนะและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเครือข่ำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งรองรับกำรขยำยตัวของกำรใช้งำนในอนำคตได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่แสดงให้เห็นถึงกำรวำงแผนในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี บรรลุเป้ำหมำย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๔. มีระบบส ำรองและกู้ข้อมูลในยำมฉุกเฉิน (Backup and Recovery) 
 ๕. มีระบบเฝ้ำระวังระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 
 ๖. มีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนแม่บทระบบสำรสนเทศ หรือ แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรที่
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๔. ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ 
 ๕. เอกสำรหลักฐำนแสดงระบบส ำรองและกู้ข้อมูลในยำมฉุกเฉินเช่น คู่มือปฏิบัติงำน แผนกำรส ำรอง
ข้อมูล ภำระงำนบุคลำกรรับผิดชอบ 
 ๖. เอกสำรหลักฐำนแสดงระบบเฝ้ำระวังระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เช่น คู่มือปฏิบัติงำน ภำระงำน
บุคลำกรรับผิดชอบ 
 ๗. แผนและรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๐ :   กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกรและนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ของงำนและสืบค้นข้อมูลได้ทันตำมเวลำที่ต้องกำรดังนั้น ควำมเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพต่อ
จ ำนวนบุคลำกรและนิสิต เป็นส่วนส ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมในกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้บุคลำกรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำ ๑ คนต่อเครื่อง 
 ๒. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ ๘ FTES ต่อเครื่อง 
 ๓. มีกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกรและด ำเนินกำรภำยใน ๓ วันท ำกำร นับ
แต่วันรับแจ้ง 
 ๔. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  หมำยเหตุ  
 ๑. ในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๒ ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่ำง ๆ ของนิสิตที่มีกำร
ลงทะเบียนกำรใช้ wifi กับมหำวิทยำลัยด้วย 
 ๒. กำรคิดจ ำนวน FTES ให้น ำจ ำนวน FTES ของแต่ละระดับกำรศึกษำรวมเข้ำด้วยกัน โดยต้อง เทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญำตรี 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
๑.ข้อมูลสถิติจ ำนวนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
๒. ข้อมูลจ ำนวนนิสิตและจ ำนวน FTES ของนิสิตแต่ละระดับกำรศึกษำ 
๓. เอกสำรหลักฐำนแสดงจ ำนวนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ รำยงำนจ ำนวนคอมพิวเตอร์บุคลำกร รำยงำน

จ ำนวนคอมพิวเตอร์ส ำหรับนิสิต รำยกำรลงทะเบียนกำรใช้ wifi ส ำหรับ notebook และ mobile device ของ
นิสิต 
 ๔. บัญชีกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกร 
 ๕. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนิสิตผู้ใช้บริกำร 
 ๖. รำยงำนกำรปรับปรุงกำรบริกำรตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๑ :   กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญของอำจำรย์และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำย
สนับสนุน จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองพันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๒. มีแผนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๓. มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในข้อ ๒ 
 ๔. มีระบบกำรติดตำมให้อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของอำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. รำยงำนกำรส ำรวจควำมต้องกำรของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๒. แผนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จัดท ำโดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๓. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
รำยงำนผลโครงกำร แบบประเมินโครงกำร รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ รำยชื่อบุคลำกรที่ร่วมโครงกำร 
 ๔. ข้อมูลสถิติจ ำนวนบุคลำกรทั้งอำจำรย์และสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย 
 ๕. เอกสำร หลักฐำนที่แสดงขั้นตอน วิธีกำรและผู้รับผิดชอบติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
 ๖. รำยงำนผลกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจ ำป ี



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๒ :   กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-learning) เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บและ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีสภำวะแวดล้อมที่สนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงมีชีวิตชี วำ และกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจใหม่ ๆ ด้วยตนเอง สำมำรถ
เชื่อมโยงกระบวนกำรเรียนรู้ให้เข้ำกับชีวิตจริง ครอบคลุมกำรเรียนทุกรูปแบบ ทั้งกำรเรียนทำงไกลและกำรเรียน
ผ่ำนเครือข่ำยระบบต่ำง ๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 ๒. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learningแก่อำจำรย์ 
 ๓. มีกำรเข้ำใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรำยวิชำรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ ๑,๐๐๐ ครั้ง 
 ๔. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรำยวิชำรวมกัน 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning มำปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. มีแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 ๒. โครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learningแก่
อำจำรย์และรำยงำนผลโครงกำรหรือกิจกรรม 
 ๓. เอกสำร หลักฐำนแสดงสถิติกำรเข้ำใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรำยวิชำ 
 ๔. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรำยวิชำ 
 ๕. รำยงำนกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๓ :   กำรพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีบทบำทในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สำรสนเทศควรพัฒนำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน กิจกรรม และข่ำว
ต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน และกำรให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพ่ิมมำกขึ้น  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตรงวัตถุประสงค์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัยและมีข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่เป็น
ปัจจุบัน ตอบสนองพันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงครบถ้วน 
 ๓. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและแม่แบบ (Template) ส ำหรับเว็บไซต์ของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย 

๔. มีกำรส่งเสริมให้ส่วนงำนจัดกำรศึกษำและส่วนงำนสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่ำทุกแห่งมีเว็บไซต์
ประจ ำส่วนงำนและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ๕. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ มำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
๑.แผนพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
๒. เว็บไซต์และข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๓. ประกำศหรือแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บไซต์ของส่วนงำน 
๔. เว็บไซต์ของส่วนงำนจัดกำรศึกษำและส่วนงำนสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่ำ 
๕. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ 

 ๖. รำยงำนกำรปรับปรุงกำรบริกำรตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ศูนย์อำเซียนศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน    

     ๒.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำ    

๒.๓ กำรพัฒนำงำนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน    

     ๒.๔ กำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน    

     ๒.๕ ระบบสำรสนเทศเก่ียวกับประชำคมอำเซียน    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ศูนย์อำเซียนศึกษำ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 

 
 

  ๑๐. ศูนย์อาเซียนศึกษา   
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หลักการ 

ศูนย์อำเซียนศึกษำเป็นส่วนงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ๒ ประกำร คือ  
(๑) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
(๒) วิจัยและพัฒนำ 
มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน กำรวำงแผนงำน กำรพัฒนำเครือข่ำย กำรศึกษำวิจัย กำรจัดระบบ

สำรสนเทศและกำรให้บริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรงำนอำเซียน ประสำนควำมร่วมมือกับ
ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืนๆ ในประชำคมอำเซียน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ศูนย์อำเซียนศึกษำ มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
๒.๑ กำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน 
๒.๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำ 
๒.๓ กำรพัฒนำงำนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน 
๒.๔ กำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
๒.๕ ระบบสำรสนเทศเก่ียวกับประชำคมอำเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 เครือข่ำย หมำยถึง กำรรวมตัวของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เข้ำด้วยกัน
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่ำงฝ่ำยต่ำงยังคงมีควำม
เป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียนมีจุดประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนกำรบริหำร งำนวิจัย 
วิชำกำร และนิสิตนักศึกษำ เป็นหนทำงในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำในประชำคมอำเซียนให้สอดรับกันและ
เจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมกัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน 
๒. มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิจัยและ/หรือวิชำกำรใน

ประชำคมอำเซียนตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
๓. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิจัยและ/หรือวิชำกำรใน

ประชำคมอำเซียน และรำยงำนต่อผู้บริหำร 
๔. มีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิจัยและวิชำกำรในประชำคมอำเซียน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
๕. มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและวิชำกำรในประชำคม

อำเซียนต่อสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำและกำรจัดระบบ
บริหำรงำนในสถำบันส ำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีกำรประชุม ให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ
๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำก
วันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์อำเซียนศึกษำให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทรำบและปฏิบัติ 
ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ เพ่ือลงนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรพัฒนำงำนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรพัฒนำงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ของประชำคมอำเซียนที่มีคุณภำพจะต้องมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  รวมทั้งมีกำร
สนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณของสถำบันให้กับบุคลำกร  ส่งเสริม
พัฒนำโครงกำรวิจัยหรือจัดประชุมเพ่ือน ำเสนอเผยแพร่งำนวิจัยร่วมกัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกกำรสร้ำงงำนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน 
  ๒. มีกำรจัดกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร 
กำรจัดเวทีเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
  ๓. มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเกี่ยวกับอำเซียนให้กับส่วนงำนภำยในของมหำวิทยำลัย 
 ๔. มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นทุนวิจัยองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียน 
  ๕. ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจำกส่วนงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
 ๖. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 

เกณฑ์การประเมนิ  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน เป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของศูนย์อำเซียน
ศึกษำที่มีควำมส ำคัญอันจะเป็นก้ำวแรกของกำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน ศูนย์อำเซียนศึกษำควรจัดท ำแผ น
บริกำรวิชำกำรและส่งเสริมกระบวนกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียนแก่สังคม โดยเริ่มต้น
ท ำกิจกรรมตั้งแต่ภำยในมหำวิทยำลัยขยำยไปสู่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนบริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียนโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะ วิทยำเขต 
วิทยำลัย หรือส่วนงำนเทียบเท่ำ 
  ๒. กำรบริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ประชำคมอำเซียนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในแผนบริกำร
วิชำกำรประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรวิชำกำร 
  ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร 
 ๕. มีกำรรวบรวม จัดเก็บองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบและเผยแพร่แก่บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยและสำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในประชมคมอำเซียนจะด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีระบบ
สำรสนเทศเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน ส ำหรับนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ หรือบุคคลภำยนอกผู้มีควำมสนใจ
กำรศึกษำเก่ียวกับประชำคมอำเซียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้ำ ส ำหรับศึกษำหำควำมรู้  ซึ่งกำรจัดสำรสนเทศ
ควรครอบคลุมนิสิตนักศึกษำทุกประเทศให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบสำรสนเทศเก่ียวกับประชำคมอำเซียน 
๒. จ ำนวนสำรสนเทศเก่ียวกับประชำคมอำเซียนเพิ่มขึ้น อย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
๓.  มีกำรเผยแพร่สำรสนเทศเก่ียวกับประชำคมอำเซียนด้วยภำษำ อย่ำงน้อย ๓ ภำษำ 
๔.  มีกำรประเมนิควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
๕.  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำปรับปรุงสำรสนเทศของส่วนงำน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๘ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรรวบรวมและอนุรักษ์ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ    

๒.๒ กำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ    

๒.๓ กำรพัฒนำงำนวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ    

๒.๔ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ    

๒.๕ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ 

   

๒.๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 

 

  ๑๑. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๙ 

 
 
 

 

หลักการ 

สถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรวำงแผน พัฒนำ ส่งเสริม อนุรักษ์ วิจัย เผยแพร่ และ
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศำสน์ ประกอบด้วย ๒ ส่วนงำน ได้แก่  

(๑) ส่วนงำนบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนนโยบำยและ
แผนพัฒนำ งำนบุคลำกร งำนงบประมำณ งำนทะเบียนและสำรสนเทศของสถำบัน  

(๒) ส่วนวิชำกำรและวิจัย มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำและวิจัยคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถำ ปริวรรตคัมภีร์โบรำณ ฝึกอบรมด้ำนคัมภีร์และบริกำรวิชำกำร 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก สถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ มีจ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ กำรรวบรวมและอนุรักษ์ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒.๒ กำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 

 ๒.๓ กำรพัฒนำงำนวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒.๔ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒.๕ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒.๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำรและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำที่มีคุณภำพ จ ำเป็นต้องมีกำร
วำงแผน กระบวนกำรท ำงำน ผู้รับผิดชอบและทรัพยำกรสนับสนุนรวมทั้งมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนและน ำมำปรับปรุงกำรรวมรวมและอนุรักษ์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้ำงคุณค่ำต่อพระพุทธศำสนำอย่ำงยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒. มีกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ ๑ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อกรรมกำรประจ ำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
 ๓. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ 
 ๔. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จกำรรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำระยะ ๕ ปีของสถำบัน น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันเพ่ือพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ 
 ๕. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ ๔ มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรรวบรวมและอนุรักษ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำรและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำต้องมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุน กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปริวรรตและแปลกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่
จ ำเป็น ซึ่งรวมถึงบุคลำกร งบประมำณและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒. มีกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ ๑และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อกรรมกำรประจ ำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
 ๓. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จกำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำระยะ ๕ ปี ของสถำบัน น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันเพ่ือพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ 
 ๔. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ ๔ มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรพัฒนำงำนวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำรและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 พันธกิจของสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำด้ำนกำรวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำที่มี
ประสิทธิภำพและคุณภำพ จ ำเป็นต้องมีระบบและกลไก ตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมระบบ บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็ง มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน องค์กร
และบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ และผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มี
ประโยชน์ ตอบสนองวิสัยทัศน์และปณิธำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยแก่บุคลำกร 
 ๓. จัดหำงบประมำณเพ่ือเป็นทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 ๔. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน องค์กรและบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัย
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๕. ผลงำนวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำระยะ ๕ ปี ของสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำรและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งของ
สถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ จึงควรค ำนึงถึงกระบวนกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำรและให้บริกำรวิชำกำรใน
หลำกหลำยรูปแบบ รวมทั้งประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรและเป็นที่พ่ึงของคณะสงฆ์และสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๒. ด ำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 
 ๓. เผยแพร่ข้อมูลควำมรู้พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำต่อสำธำรณชน โดยใช้ช่องทำงที่
หลำกหลำย 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 ๕. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จกำรบริกำรวิชำกำรพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำระยะ ๕ ปี ของสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ 
 ๖. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรวิชำกำรพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำง 
   พระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำรและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรรวบรวมข้อมูลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำมำจัดท ำเป็นสำรสนเทศที่ง่ำยต่อกำร
สืบค้นและใช้งำนได้สะดวก เป็นกำรบริกำรวิชำกำรต่อสำธำรณชนของสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำดังนั้น จึงควร
พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศให้มีคุณภำพ ถูกต้องและเพียงพอ โดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้และพัฒนำ
ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำที่สำมำรถน ำไปเผยแพร่และ
ให้บริกำรต่อสำธำรณชน 
 ๒. ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำเพ่ิมขึ้นบรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำระยะ ๕ ปีของส่วนงำน 
 ๓. มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกรในส่วนงำนเพื่อกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
 ๔. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำไมน่้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพระไตรปิฎกและคัมภีร์
ทำงพระพุทธศำสนำ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖ :   กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำและกำรจัดระบบ
บริหำรงำนในสถำบันส ำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีกำรประชุม ให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำ อย่ำงน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำล่วงหน้ำก่อนประชุม  
ไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำภำยใน ๗ วันท ำกำร
นับจำกวันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและ
ปฏิบัติ ภำยใน  ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบันพระไตรปิฎกศึกษำเพ่ือลงนำมรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 

 
 

   
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๖ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ กำรจัดกำรงำนสำรบรรณ    

     ๒.๒ กำรจัดกำรงำนพิธีกำรและงำนประชุม    

๒.๓ ระบบและกลไกกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกร    

๒.๔ ระบบและกลไกกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกร    

๒.๕ กำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

  ๑๒. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแล
กำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนงำนสนับสนุนหลักในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ เช่น งำนสำรบรรณ งำนพิธีกำรและงำนประชุม งำนบริหำรงำนบุคคล 
งำนพัฒนำบุคคล งำนสวัสดิกำร และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้สัมฤทธิผลตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
๒.๑ กำรจัดกำรงำนสำรบรรณ 
๒.๒ กำรจัดกำรงำนพิธีกำรและงำนประชุม 
๒.๓ ระบบและกลไกกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกร 
๒.๔ ระบบและกลไกกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกร 
๒.๕ กำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรจัดกำรงำนสำรบรรณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 งำนสำรบรรณ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับงำนบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่ กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ 
กำรยืม จนถึงกำรท ำลำย ซึ่งเป็นเรื่องของกำรก ำหนดขั้นตอนและขอบข่ำยของงำนสำรบรรณ  ทั้งนี้ ต้องเป็น
ระบบที่ให้ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพ่ือประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรจัดท ำขั้นตอน วิธีกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่แก่บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย 
 ๒. หนังสือรับภำยในและหนังสือรับภำยนอก ร้อยละ ๙๐ ส่งออกจำกส่วนงำนเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำร 
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๖ ชั่วโมง/วัน 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และเสริมทักษะกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลำกร
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณของมหำวิทยำลัย  โดยใช้เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ (Social Network) 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรจัดกำรงำนพิธีกำรและงำนประชุม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 งำนพิธีกำรและงำนประชุม หมำยถึง งำนรัฐพิธี รำชพิธี ศำสนพิธี ที่ทุกส่วนงำนจัดขึ้น ให้เป็นไปตำม
จำรีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และกำรประชุมของมหำวิทยำลัยที่ไม่เก่ียวกับกำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงำนพิธีกำรและงำนประชุม 
๒. มีกำรติดต่อประสำนงำนและประชำสัมพันธ์แก่ผู้เข้ำร่วมงำน ผ่ำนช่องทำงอย่ำงน้อย ๒ ช่องทำง 
๓. มีกำรจัดท ำข้ันตอน วิธีกำรหรือแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนพิธีกำรและงำนประชุม เผยแพร่แก่

บุคลำกรของส่วนงำน 
๔. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงำนพิธีกำรและงำนประชุม เสนอต่อผู้บริหำรปีละ ๑ ครั้ง 
๕. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรงำนพิธีและงำนประชุมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

ร้อยละ  ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรสรรหำคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพมำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด กระบวนกำรสรรหำคัดเลือกจึงต้องสำมำรถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำคัดเลือกให้มำกที่สุด และกำรด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือกต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรมกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรรวมถึงกำรย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่งด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
ประกำศฯ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยพิจำรณำถึงอัตรำก ำลังที่พอเหมำะและภำยใต้งบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนอัตรำก ำลังบุคลำกรประจ ำปีระยะสั้นและระยะยำวที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย 

๒. กำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำยและเปลี่ยนต ำแหน่งบุคลำกรประจ ำปีตำมแผนในข้อ ๑  
บรรลุตำมเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๓. มีกำรเผยแพร่กระบวนกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกรต่อสำธำรณะ 
๔. มีฐำนข้อมูลบุคลำกรทั้งอัตรำประจ ำ และอัตรำจ้ำงของมหำวิทยำลัยที่เป็นปัจจุบัน 
๕. มีกำรส่งข้อมูลบุคลำกรของมหำวิทยำลัยต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   ระบบและกลไกกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัยจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่บุคลำกร เพ่ือประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพ กำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้ำง
แรงจูงใจ สนับสนุน และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีคุณภำพให้คงอยู่กับมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีด้ำนสวัสดิกำรครอบคลุมสวัสดิกำรทั้งที่รัฐก ำหนดและมหำวิทยำลัยจัดให้ 
๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนในข้อ ๑ บรรลุตำมเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
๓. บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
๔. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
๕. มีกำรสรุป ประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำร และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัด

สวัสดิกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   กำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจสนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มี
ศักยภำพสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตอบสนองพันธกิจของมหำวิทยำลัย รวมทั้ง จัดสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และปลูกฝังจรรยำบรรณแก่บุคลำกร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม แผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีระบบกำรติดตำมผลกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนมำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 
๔. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน 
๕. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำปี และน ำผลกำรประเมิน

ไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๓ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกิจกำรนิสิต ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี    

     ๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี    
๒.๓ ระบบกำรจัดสวัสดิกำรแก่นิสิต    

๒.๔ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต    

     ๒.๕ ควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกิจกำรนิสิต ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

  ๑๓. กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๔ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองกิจกำรนิสิต ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจในกำรส่งเสริมนิสิตให้ได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม 
อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย โดย
ด ำเนินงำนส่งเสริมกิจกำรนิสิต งำนติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบริกำรสังคมของนิสิต งำนสวัสดิกำรนิสิต 
งำนวินัยนิสิต งำนบริกำรนิสิต งำนประสำนงำนพระธรรมจำริก งำนบรรพชำและอบรมเยำวชนภำคฤดูร้อน 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองกิจกำรนิสิต ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

๒.๑ กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี 
๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี 
๒.๓ ระบบกำรจัดสวัสดิกำรแก่นิสิต 
๒.๔ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต 
๒.๕ ควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นิสิตอย่ำงครบถ้วนตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร
และกำรใช้ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำร
จัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกสถำบันที่จ ำเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่ำ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นิสิตในมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นิสิต 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นิสิต 
 ๔. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ ๔ มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนิสิต 
 ๖. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต 
หมำยถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยสถำบันและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมี
โอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตในภำพรวมของสถำบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
และกำรจัดกิจกรรม 
  ๒. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
  - กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
  - กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต  
  ๔. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
  ๕. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 

๖. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบกำรจัดสวัสดิกำรแก่นิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองกิจกำรนิสิตควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นิสิต โดยอย่ำงน้อยครอบคลุมด้ำนหอพัก ลำนกีฬำ อำหำร  
อนำมัยและทุนกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตมั่นคง พร้อมที่จะศึกษำเล่ำเรียนใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีด้ำนสวัสดิกำรนิสิตและด ำเนินกำรตำมแผนบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีกำรจัดสวัสดิกำรพื้นฐำนแก่นิสิตที่ครอบคลุมอย่ำงน้อยในด้ำนหอพัก ลำนกีฬำ อำหำรอนำมัย และ 
ทุนกำรศึกษำ 
 ๓. มีกำรเปิดโอกำสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
 ๔. มีกำรจัดทุนกำรศึกษำแก่นิสิตและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนทุนกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกแก่
นิสิต 
 ๕. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรจัดสวัสดิกำรในข้อ ๒ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดสวัสดิกำรแก่นิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ในกำรศึกษำระดับปริญญำตรี นิสิตบรรพชิตของมหำวิทยำลัย เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในรำยวิชำจะต้อง
ปฏิบัติศำสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลำ ๒ ภำคกำรศึกษำ ยกเว้นนิสิตชำวต่ำงประเทศไม่ต้องปฏิบัติศำสนกิจ 
นิสิตคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงำนบริกำรสังคมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง กองกิจกำรนิสิตควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตสำมำรถปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ โดยกำรเตรียม
ควำมพร้อม กำรให้ค ำปรึกษำแนะแนว รวมทั้งด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูล ติดตำมประเมินผลและรับ รองกำร
ปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต และ
ด ำเนินกำรตำมแผนบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อม กำรให้ค ำปรึกษำและแนะแนวแก่นิสิตในกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำร
สังคม 
 ๓. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิตและรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต 
 ๕. มีกำรคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติศำสนกิจและบริกำรสังคมของนิสิต เผยแพร่สู่สำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   ควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส ำคัญของคุณภำพ
บัณฑิตของมหำวิทยำลัย รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น กองกิจกำรนิสิตจึงควรมีกำรวัด
ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่วินัยและพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริม
ในปีกำรศึกษำ ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำวินัยและพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องกำร
ส่งเสริมในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 
 ๓. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ ๒ โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้ 
 ๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณ ด้ำนวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยกองกิจกำรนิสิตหรือส่วนงำนในมหำวิทยำลัย 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณ ด้ำนวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 
 

   
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๘ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนนุพันธกิจที่เก่ียวข้อง    

     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกจิกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 

  ๑๕. กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแล
กำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  กองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนงำนสนับสนุน
หลักในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ เช่น งำนส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์ งำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ งำนอันเนื่องด้วยสวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำรและสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัย งำนประสำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) งำน
ประสำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และองค์กรควำมร่วมมืออ่ืน ๆ งำน
โครงกำรพิเศษในกำรก่อสร้ำงศูนย์วิปัสสนำนำนำชำติ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ฝึกอบรม อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก และปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้สัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้
หลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

 ๒.๑ กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๒ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ระบบสำรสนเทศ (Information system) หมำยถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งฮำร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่ำย  ฐำนข้อมูล  ผู้พัฒนำระบบ ผู้ใช้ระบบ  เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ  ทุกองค์ประกอบนี้ท ำงำนร่วมกันเพ่ือก ำหนด  รวบรวม  จัดเก็บข้อมูล  
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้ำงสำรสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสำรสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรท ำงำน 
กำรตัดสินใจ  กำรวำงแผน  กำรบริหำร กำรควบคุม  กำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของส่วนงำน โดยกอง
กิจกำรพิเศษได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 
  - ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมบุคลำกรกองกิจกำรพิเศษ โดยมีระเบียบกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรวำง
แผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ทั้งนี้มติที่ประชุมให้ด ำเนินกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำระบบ
สำรสนเทศหรือพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำนต่อไป 
  - มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน โดยมีระบบ
สำรสนเทศของกองกิจกำรพิเศษ งำนส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์ งำนที่เกี่ยวข้องกับงำนวันองค์ผู้
สถำปนำมหำวิทยำลัย งำนวันบุรพำจำรย์ งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ งำนสนับสนุนสวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำรและ
งำนออมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน เช่น จัดอบรมระบบ
สำรสนเทศให้กับเจ้ำหน้ำที่กองกิจกำรพิเศษ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมอบรมกับวิทยำกร เพ่ือน ำไป
ปรับปรุงและพัฒนำศักยภำพระบบสำรสนเทศ 
 ๓. ระบบสำรสนเทศมีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อกำรสืบค้นเผยแพร่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ facebook และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถ
เข้ำไปติดตำม สืบค้นข้อมูลและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมต้องกำร 
 ๔. มีระบบสำรสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เพ่ือ
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - สำมำรถเข้ำถึงหน้ำเว็บไชต์กองกิจกำรพิเศษ ได้โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย www.mcu.ac.th เพรำะได้มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของกองกิจกำรพิเศษไว้กับฐำนข้อมูล
กลำงของมหำวิทยำลัย 
  - หน้ำเว็บไซต์ของกองกิจกำรพิเศษ ได้มีกำรเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook  ของกอง
กิจกำรพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วและ
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ก ำลังจะด ำเนินกำรบุคลำกรในสังกัดและบุคคลทั่วไปสำมำรถติดตำมกองกิจกำรพิเศษ เพ่ือรับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึง  
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบสำรสนเทศไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ และน ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุงระบบ 
 ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงอย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศของกองกิจกำรพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุม
คณะกรรมกกำรประจ ำส่วนงำน 
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คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. บันทึกเชิญประชุม, รำยงำนกำรประชุม และเว็บไซต์กองกิจกำรพิเศษ 
 ๒. บันทึกข้อควำมอนุมัติเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศของกองกิจกำร
พิเศษ , เอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระสำรสนเทศ , สรุปผลกำรอบรม ภำพถ่ำย 
 ๓. สื่อสังคมออนไลน์ facebook งำนส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์ งำนที่เก่ียวข้องกับงำนวันองค์
ผู้สถำปนำมหำวิทยำลัย งำนวันบุรพำจำรย์ งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ งำนสนับสนุนสวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำรและ
งำนออมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย เว็บไซต์กองกิจกำรพิเศษ 
 ๔. ขั้นตอนกำรเข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์กองกิจกำรพิเศษ โดยผ่ำยทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย www.mcu.ac.th , ขั้นตอนกำรเชื่อมโยงหน้ำเว็บไซต์กองกิจกำรพิเศษ กับ สื่อสังคมออนไลน์ 
facebook กองกิจกำรพิเศษ 
 ๕. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ กองกิจกำรพิเศษ , บันทึกข้อควำมเรื่องส่ง
รำยงำนสรุปผลแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ , สรุประดับควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 ๖. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำ ส่วนงำนมีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในปีถัดไป 
 

 
 
 
 
 

http://www.mcu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองกิจกำรพิเศษ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกิจกำรพิเศษของมหำวิทยำลัย งำน
ส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์ งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ งำนอันเนื่องด้วยสวัสดิกำร
เงินกู้ธนำคำรและสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย งำนประสำยควำมร่วมมือกับส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) งำนประสำยควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) และองค์กรควำมร่วมมืออ่ืน ๆ งำนโครงกำรพิเศษในกำรก่อสร้ำงศูนย์วิปัสสนำนำนำชำติ โครงกำร
ก่อสร้ำงศูนย์ฝึกอบรม อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก และปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำน 
 กองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรมอบหมำยงำนและกระจำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

บุคลำกรของแต่ละกลุ่มงำน สังกัดกองกิจกำรพิเศษ โดยกำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำง ๆ อำทิ 

 - คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
๒. มีคู่มือหรือแนวทำงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนและมีกำรเผยแพร่ภำยในหน่วยงำน 
๓. มีกำรจัดท ำขั้นตอน วิธีกำรหรือแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนพิธีกำรและงำนประชุม เผยแพร่แก่

บุคลำกรของส่วนงำน 
๔. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงำนพิธีกำรและงำนประชุม เสนอต่อผู้บริหำรปีละ ๑ ครั้ง 
๕. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรงำนพิธีและงำนประชุมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

ร้อยละ  ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกิจกำรวิทยำเขต ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของกำรประสำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ    

     ๒.๒ กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ    

๒.๓ กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ    

๒.๔ ประสิทธิผลของกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำร    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกจิกำรวิทยำเขต ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 

 
 

  ๑๕. กองกิจการวิทยาเขต ส านักงานอธกิารบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๖ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองกิจกำรวิทยำเขต ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจในกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรและวิชำกำร 
จัดท ำแผนงำนโครงกำร ติดตำมประเมินผลและช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำเขต วิทยำลัย 
และส่วนงำนที่เกี่ยวข้องแบ่งงำนเป็น ๒ กลุ่มงำน คือ  

(๑) กลุ่มงำนประสำนงำนและสำรสนเทศ      
(๒) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองกิจกำรวิทยำเขต ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีจ ำนวน ๔ 
ตัวบ่งชี้ คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของกำรประสำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 ๒.๒ กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ 
 ๒.๓ กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ 

๒.๔ ประสิทธิผลของกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของกำรประสำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ประสิทธิผลของกำรประสำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ ประเมินได้จำกข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและ
วิชำกำรที่จ ำเป็นในแต่ละปีกำรศึกษำ ที่กองกิจกำรวิทยำเขตได้รับจำกวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำย
ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริกำร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหำวิทยำลัยมีวิทยำเขต ๑๑ แห่ง วิทยำลัย ๑๘ แห่ง 
โครงกำรขยำยห้องเรียน ๓ แห่ง และหน่วยวิทบริกำร ๑๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔๖ แห่ง 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ร้อยละของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำรที่ได้จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและวิชำกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ร้อยละ ๒๐ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ร้อยละ ๔๐ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ร้อยละ ๖๐  
มีกำรด ำเนินกำร 

ร้อยละ ๘๐ 
มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมมั่นใจได้
ว่ำ กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้องและสำมำรถสร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมำยที่วำงเอำไว้  กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหำและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลในกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนนี้หมำยควำมรวมถึงกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำของกิจกรรม งำน 
โครงกำรต่ำง ๆ สอดคล้องตำมตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีแผนในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและวิชำกำรของวิทยำ
เขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
  ๒. มีข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรและสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและวิชำกำรของวิทยำเขต วิทยำลัย 
โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
  ๓. มีผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน 
และหน่วยวิทยบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
  ๔. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศเสนอต่อผู้บริหำรปีละ ๒ ครั้ง 

๕. มีกำรประเมินแผนและกระบวนกำรติดตำม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรติดตำม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและข้อมูลสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  เสนอให้ผู้บริหำรและ
ผู้รับผิดชอบงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ทรำบเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้สำมำรถน ำผลของกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไปได้  
ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมกับทรั พยำกรหรือ
สภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงปีงบประมำณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีแผน ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำร
ขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
  ๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ขั้นตอนและกระบวนกำรที่ก ำหนดในข้อ ๑ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำร
และวิชำกำร 
  ๓. มีผลประเมินกำรด ำเนินงำนของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
  ๔. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลประเมินกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๕. มีกำรประเมินแผน ขั้นตอน และกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   ประสิทธิผลของกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

  ประสิทธิผลของกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำย
ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริกำรประเมินได้จำกขั้นตอน กระบวนกำรและผลกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องที่ด ำเนินกำร
จนประสบผลส ำเร็จในทำงทีดีขึ้น โดยมีกองกิจกำรวิทยำเขตเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น จนเมื่อปัญหำ
ได้รับกำรแก้ไขแล้ว ได้เก็บรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้อง เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีกำรก ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำ
เขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
  ๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและกระบวนกำรที่ก ำหนดในข้อ ๑ 
  ๓. มีผลกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำเขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน 
และหน่วยวิทยบริกำร ประสบควำมส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ ๑ เรื่อง 
  ๔. มีกำรประเมินขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำ
เขต วิทยำลัย โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วยวิทยบริกำร 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๑ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองคลังและทรัพย์สิน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและบัญชี    
     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง    

๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรพัสดุ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองคลังและทรัพย์สิน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

  16. กองคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๒ 

 
 
 

 

หลักการ 

กำรเงินและงบประมำณเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำแหล่งเงินทุนของมหำวิทยำลัย
จะได้มำจำกงบประมำณแผ่นดิน หรือเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยจะต้องมีแผนกำรใช้เงินที่
สะท้อนควำมต้องกำรใช้เงินเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำควำมเข้ำใจกับกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน แสดงศักยภำพเชิงกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินของมหำวิทยำลัยที่เน้นถึงควำมโปร่งใส ควำมถูกต้องและใช้เม็ดเงินอย่ำงคุ้มค่ำ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองคลังและทรัพย์สิน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๓ 
ตัวบ่งชี้ คือ 

  ๒.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและบัญชี 
  ๒.๒ ระบบและกลไกกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง 

๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกกำรเงินและบัญชี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองคลังและทรัพย์สินจะต้องสร้ำงระบบในกำรจัดกำรกำรเงินและบัญชีอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส่วนกลำงและภูมิภำคจะเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จ ำเป็นต้องมีคู่ มือกำรปฏิบัติงำน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และเสริมทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินที่แสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยทุกพันธกิจ อันสำมำรถใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนะกำรเงินและควำม
มั่นคงของมหำวิทยำลัยได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
๒ . มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีแก่บุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
๓. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 

และสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี   ภำยใน ๖๐ วัน นับจำกวันสิ้นปงีบประมำณ 

 ๕. มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ ครอบคลุมองค์ประกอบส ำคัญของกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เช่น ควำมจ ำเป็นของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุมัติ กำรตรวจสอบสินค้ำคงเหลือ วิธีกำรคัดเลือกและขั้นตอน
ผู้ผลิต กำรจัดท ำสัญญำ ขั้นตอนกำรจ่ำยเงิน เป็นต้น มีขั้นตอนที่รัดกุม มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของกำรซื้อสินค้ำ 
มีควำมรับผิดชอบในขั้นตอนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ ในกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงที่เป็นกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
จดัซื้อและจัดจ้ำงที่สอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

๒. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
๓. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยร้อยละ ๑๐๐ 

ตำมท่ีระบุในปีงบประมำณ 
๔. มีกำรประเมินกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกกำรบริหำรพัสดุ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริหำรพัสดุ เป็นวงจรกำรบริหำรที่มีกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน และต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่ม
ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรประมำณควำมต้องกำร กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำย กำรควบคุม กำร
บ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้ำย และสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือ
เริ่มต้นวงจรใหม่ในกำรจัด หำพัสดุทดแทน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยพร้อมมูลค่ำ  
  ๒. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรพัสดุที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรตำม
แผน 
  ๓. มีระบบกำรควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน กำรตรวจสอบครุภัณฑ์ เบิกจ่ำย โอน ยืม ซ่อมแซม บ ำรุง 
รักษำ และกำรจ ำหน่ำย โดยปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศมหำวิทยำลัย  
  ๔. มีกำรใช้พัสดุร่วมกันของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย 

๕. มีรำยงำนผลกำรประหยัดงบประมำณที่เกิดจำกกำรใช้พัสดุร่วมกันในมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๖ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ กำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำ    
     ๒.๒ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม    
     ๒.๓ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์    

     ๒.๔ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
และค ำสั่ง 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

  ๑๗. กองนิติการ ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๗ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองนิติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจในงำนด้ำนกฎหมำย งำนนิติกรรมและสัญญำของมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ งำนจัดท ำนิติกรรมหรือสัญญำทุกประเภทที่มหำวิทยำลัยจัดท ำกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ติดตำม 
เร่งรัดผู้กระท ำผิดสัญญำให้ชดใช้เงินแก่มหำวิทยำลัย ตีตรำบังคับให้ด ำเนินไปตำมสัญญำ งำนด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย งำนคดีควำมที่มหำวิทยำลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้องทั้งคดีเพ่ง คดีอำญำ คดี
ปกครอง งำนบริหำรงำนบุคคลในส่วนของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ กำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำ 
 ๒.๒ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม 
 ๒.๓ ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัยและอุทธรณ์ 

๒.๔ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 นิติกรรม คือ กำรกระท ำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมำยและมุ่งต่อผลในกฎหมำยที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ 
กำรเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีกำรก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญำซื้อ
ขำยสัญญำกู้เงินสัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำให้และพินัยกรรมเป็นต้นนิติกรรมและสัญญำ ต้องมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เหมำะสม และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญดังนั้น กองนิติกำรจึงต้องมี
กระบวนกำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำประจ ำปี 
๒. มีกำรจัดท ำกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำนิติกรรมและสัญญำ 
๓. มีกำรประเมินกระบวนกำรและข้ันตอนกำรท ำนิติกรรมและสัญญำและน ำผลประเมินไปปรับปรุง 
๔. มีกำรจัดท ำนิติกรรมและสัญญำโดยกำรมีส่วนร่วมของส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
๕. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๙ 

ตวับ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 งำนเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย งำนคดีควำมท่ีมหำวิทยำลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้
ฟ้องทั้งคดีเพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง ต้องมีกระบวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลอย่ำง
สูงต่อมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกำรจัดท ำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม 
๒. มีกำรเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด ประกำศและค ำสั่งแก่ส่วนงำนของมหำวิทยำลัย 
๓. มีกำรประเมินกระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม 
๔. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีควำม 
๕. งำนคดีควำมของมหำวิทยำลัย ประสบผลส ำเร็จในทำงที่ดี อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 มหำวิทยำลัยออกประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ๓ ฉบับ คือ  
 (๑) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่องวินัย กำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓   
 (๒) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์ของ
บุคลำกร พ.ศ. ๒๕๔๓  
 (๓) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ของ
บุคลำกร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกำรจัดท ำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๒. มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๓. มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
๔. มีกำรประเมินกระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๕. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ 
   ค ำสั่ง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่ง แก่บุคลำกรและส่วน
งำนภำยในมหำวิทยำลัย เป็นภำรกิจอีกอย่ำงหนึ่งของกองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมพระธรรมวินัยและกฎหมำยของประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกำรจัดท ำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่ง 

๒. มีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งผ่ำนระบบเว็บไซต์ของ
ส่วนงำน 

๓. มีกำรตรวจสอบและตรวจทำนควำมถูกต้องของ (ร่ำง)ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และประกำศ ใน
เบื้องต้น 

๔. มีกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกำศแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้ค ำปรึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้อง  

ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ ตำมผลกำรประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 

 
   

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๒ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย    

     ๒.๒ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
มหำวิทยำลัย 

   

๒.๓ ระบบและกลไกกำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย    

๒.๔ งำนวิจัยสถำบันที่น ำไปใช้ประโยชน์    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

  ๑๘. กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๓ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ที่
มหำวิทยำลัยจะก ำหนดวิสัยทัศน์ แผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญำ 
ปณิธำน กฎหมำย และจุดเน้นของมหำวิทยำลัย ที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำมหลักกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ  ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนงำนสนับสนุนในด้ำนบริหำรจัดกำรแผนของมหำวิทยำลัยให้มี
คุณภำพ ครอบคลุมกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย งำนนโยบำยและแผนงบประมำณ 
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๒ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๓ ระบบและกลไกกำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย 

๒.๔ งำนวิจัยสถำบันที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย สำมำรถสะท้อนได้ว่ำ มหำวิทยำลัยมี
กำรก ำกับติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ โดยใช้แผนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและ
กำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีกำรพัฒนำแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยโดยใช้ผลกำรวิเครำะห์ SWOT สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย และพัฒนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยตำมกรอบ
เวลำ 

  ๒. มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำระดับมหำวิทยำลัยไปสู่ทุกส่วนงำนภำยใน 
  ๓. มีกำรก ำกับติดตำม และส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทุกแห่ง ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ให้
ประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน   

  ๔. แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยได้รับกำรประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตำมตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ และรำยงำนผลต่อสภำมหำวิทยำลัย 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยไปปรับปรุงแผนพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๕ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ 
   มหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย สะท้อนภำพกำร
ด ำเนินงำนและท ำให้ทรำบถึงศักยภำพของมหำวิทยำลัย เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ แผนงบประมำณ กลยุทธ์ ผลผลิตโครงกำรกิจกรรม  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในกำร
ปรับทิศทำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยในอนำคต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกระบวนกำรแปลงแผนพัฒนำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ ๔ พันธกิจ โดยแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของมหำวิทยำลัยส ำเร็จก่อนเริ่มปีงบประมำณ 
 ๒. มีตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
 ๓. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  
 ๔. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยได้รับกำรประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตำมตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 

๕. รำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดท ำและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนภำยใน ๓ เดือนนับจำก
วันสิ้นปีงบประมำณ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   ระบบและกลไกกำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ระบบงบประมำณเป็นกระบวนกำรวำงแผนเกี่ยวกับตัวเลขทำงกำรเงินอย่ำงมีระเบียบ ในระยะเวลำหนึ่ง 
เป็นเครื่องมือในกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เหมำะสมโดยค ำนึงถึงล ำดับควำมส ำคัญที่สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้มหำวิทยำลัยได้รับผลตอบแทนกลับคืนมำตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้และพัฒนำมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและแผนใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำเร็จก่อนขึ้นปีงบประมำณถัดไป 

๒. มีกำรน ำเครื่องมือและเทคนิคด้ำนงบประมำณมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดท ำงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัย 

๓. มีกำรจัดท ำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณเผยแพร่แก่ส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย 

๔. มีกำรก ำกับติดตำม และตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ให้เป็นไปตำมแผนใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของมหำวิทยำลัยโดยบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๕. มีกำรน ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สินมำ
ด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   งำนวิจัยสถำบันที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรวิจัยสถำบันเป็นกำรด ำเนินงำนวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพ่ือใช้ผลกำรวิจัยเชิงประเมินนั้น มำ
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดท ำนโยบำยและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ขององค์กร รวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนกำรวิจัยสถำบันที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
๒. มีผลงำนวิจัยสถำบันอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง   
๓. มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยสถำบันต่อส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัย 
๔. มีกำรติดตำมกำรน ำผลงำนวิจัยสถำบันไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำน และ

รำยงำนต่อผู้บริหำร 
๕. มีกำรน ำผลงำนวิจัยสถำบันไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรที่สอดคล้องต่อ

นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๘ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรงำนประชุมสภำวิชำกำร    

๒.๒ ประสิทธิผลของกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำร    

๒.๓ กำรจัดท ำและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำ    

๒.๔ ระบบและกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร    

๒.๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์    

๒.๖ ระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 

  ๑๙. กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๙ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรศึกษำ ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ๓ ด้ำนคือ 
(๑)  พัฒนำและส่งเสริมกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษให้มีคุณภำพ 
(๒) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรทุกระดับของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม เน้นศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำจิตใจ
และสังคม 

(๓) พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้ได้มำตรฐำน  โดยบูรณำกำรวิชำกำรด้ำน
พระพุทธศำสนำเข้ำกับศำสตร์สมัยใหม่ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
๒.๑ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรงำนประชุมสภำวิชำกำร 

 ๒.๒ ประสิทธิผลของกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๒.๓ กำรจัดท ำและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำ 
 ๒.๔ ระบบและกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
 ๒.๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ 
 ๒.๖ ระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของกำรจัดกำรงำนประชุมสภำวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรประชุมสภำวิชำกำรเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๔๑  โดยอนุโลม 
 สภำวิชำกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ควบคุมดูแลทำงด้ำนวิชำกำร เช่น หลักสูตรกำรสอน กำรวัดผล กำรให้
ปริญญำ กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จัดหำวิธีกำรท ำให้กำรศึกษ ำ 
กำรวิจัย กำรบริหำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น 
 กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่เป็นคณะท ำงำนจัดกำรงำนประชุมสภำวิชำกำร ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ซึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมสภำวิชำกำรประจ ำปี 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรสภำวิชำกำรล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติสภำวิชำกำร ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติสภำวิชำกำรให้ส่วนงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือทรำบและปฏิบัติ ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวัน
ประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมสภำวิชำกำรและเสนอกรรมกำรและเลขำนุกำรสภำวิชำกำรเพ่ือลงนำม
รับรอง ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 ๗. น ำสรุปมติสภำวิชำกำรข้ึนเว็บไซต์เพ่ือกำรสืบค้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ สะท้อนถึงสมรรถนะในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
วิจัย กำรปฏิบัติจริงและได้น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนในหน้ำที่จนเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ และเป็นประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
 กองวิชำกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้มีคุณภำพ เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๒. มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรแต่งต ำรำและผลงำนทำงวิชำกำรแก่อำจำรย์ไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ ๘๐ ของแผนในข้อ ๑ 
 ๓. มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ต ำรำ หนังสืองำนแปล หรือบทควำมทำงวิชำกำรที่มี
คุณภำพและเผยแพร่ 
 ๔. มีต ำรำ หนังสืองำนแปล หรือบทควำมทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ ๘๐ 
ของแผนในข้อ ๑  

๕. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรจัดท ำและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรผลิต โดยกำรช ำระ ปริวรรต แปลและจัดพิมพ์หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำจ ำเป็นที่จะต้องมีให้
พร้อมและเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำอ้ำงอิง เพ่ือตอบสนองต่อปณิธำนที่ให้ศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำกำร
ชั้นสูง ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรจัดท ำและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำ 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีระบบกำรจัดเก็บรักษำจ ำหน่ำยและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศำสนำ 
 ๔. มีกำรส ำรวจท ำบัญชีและจัดท ำฐำนข้อมูลคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถำ ฎีกำ อนุฎีกำ ปกรณ์วิเสส  
สัททำวิเสส และคัมภีร์โบรำณอ่ืน ๆ 

๕. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกคัมภีร์พระพุทธศำสนำสู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   ระบบและกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองวิชำกำรมีหน้ำที่ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจและควำมพร้อมของมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร มีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
 ๒. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 ๓. ทุกหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ) 
รับทรำบและองคก์รวิชำชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒิ 
 ๔. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(กคศ.) รับรองคุณวุฒิและก ำหนดอัตรำเงินเดือน 
 ๕. มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
 ๖. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงส่วนงำนภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

๗. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยและเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ส่วนงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕ :   กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรสอนที่มีประสิทธิภำพ จะท ำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง
ทำงด้ำนวิชำกำรและบุคลิกลักษณะโดยอำจำรย์เป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม
และยืดหยุ่น จำกกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล สถำบัน หรือชุมชนภำยนอก  รวมทั้งมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของผู้เรียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำ มคอ.๓ –มคอ.๗ ให้มีคุณภำพโดยใช้ข้อมูล
จำกกำรส ำรวจหรือกำรวิจัย 
  ๒. รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.๓) ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและวิชำแกนพระพุทธศำสนำ ได้รับกำร
พัฒนำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน  เผยแพร่แก่คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 

  ๓. มีกำรรวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเครำะห์เป็นภำพรวมของทุก
หลักสูตรที่จัดกำรศึกษำรำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะต้นสังกัดของหลักสูตร ทุกปีกำรศึกษำ 
 ๔. มีกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะด้ำนเทคนิควิธีกำรสอน กำรวัดประเมินผลที่
ทันสมัยแก่คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 

๕. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖ :   ระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จ
ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ เพ่ือให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล คุณภำพอำจำรย์พิ จำรณำจำก
คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับเกณฑ์คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร  
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 ๒. มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ๓. มีกระบวนกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำร ภำยใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สภำวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบ 
 ๔. มีฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เป็นปัจจุบัน
เผยแพร่ทำงเว็บไซต ์
 ๕. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 

   
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๖ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

     ๒.๑  ประสิทธิผลของงำนพิธีกำรและสำรนิเทศ    

     ๒.๒  กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันสมทบ    

     ๒.๓  กำรประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 

  ๒๐. กองวิเทศสมัพันธ์ ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๗ 

 
 
 
 

 

หลักการ 

กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรศึกษำ แบ่งงำนเป็น ๒ งำนหลัก คือ  
 (๑) งำนพิธีกำรและสำรนิเทศ  

(๒) งำนประสำนงำนระหว่ำงประเทศ   
ด ำเนินงำนภำยใต้พันธกิจให้กำรสนับสนุนและสนองงำนตำมแผนงำน นโยบำย ปณิธำนและ

วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ในงำนด้ำนกำรติดต่อประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
สร้ำงและด ำเนินกำรเครือข่ำยพระธรรมทูตในต่ำงประเทศ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

 ๒.๑ ประสิทธิผลของงำนพิธีกำรและสำรนิเทศ 
 ๒.๒ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันสมทบ 
 ๒.๓ กำรประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของงำนพิธีกำรและสำรนิเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนพิธีกำรและสำรนิเทศในด้ำนกำรจัดท ำแผน ส่งเสริม ให้ควำม
ช่วยเหลือ ติดต่อประสำนงำน ร่วมมือกับองค์กรทำงกำรศึกษำระดับนำนำชำติ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
ทุนกำรศึกษำ งำนวิจัย ฝึกอบรมและแหล่งศึกษำดูงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนงำนพิธีกำรและสำรนิเทศ 
 ๒. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เช่น 
ทุนกำรศึกษำ งำนวิจัย กำรฝึกอบรมและแหล่งศึกษำดูงำนของบุคลำกร 
 ๔. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือของส่วนงำนและมหำวิทยำลัย เผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 ๕. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนพิธีกำรและสำรนิเทศประจ ำปี และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันสมทบ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สถำบันสมทบ หมำยควำมว่ำ สถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยด้ำนพระพุทธศำสนำอ่ืน  ที่เข้ำ
สมทบในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เพ่ือรับปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรชั้นใด
ชั้นหนึ่ง เพื่อเรียนหรือสอนร่วม 
 ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยได้รับสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศเข้ำเป็นสถำบันสมทบ 
จ ำนวน ๗ แห่ง ดังนี้ 
  ๑) วิทยำลัยพระพุทธศำสนำดองกุก ชอนบอบ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  
  ๒) มหำปัญญำวิทยำลัย วัดถำวรวรำรำม อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  
  ๓) มหำวิทยำลัยสงฆ์ซิน จู๋ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ไต้หวัน)  
  ๔) สถำบันพระพุทธศำสนำนำนำชำติศรีลังกำ  ประเทศศรีลังกำ 
  ๕) วิทยำลัยพระพุทธศำสนำ ประเทศสิงคโปร์ 
  ๖) ศูนย์กำรศึกษำพระอำจำรย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์  
    ๗) มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ ธรรมะ เกท บูดำเปสท์ ประเทศฮังกำรี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันสมทบของมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรประสำนงำนและด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงทุกหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำใน
สถำบันสมทบให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำบันสมทบกับมหำวิทยำลัย 
 ๔. มีกำรด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันสมทบแต่ละแห่ง อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕. มีกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันสมทบ ตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่ก ำหนด ปีละ ๑ ครั้ง 

๖. มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีของสถำบันสมทบต่อสภำวิชำกำรและ
สภำมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนงำนสนับสนุนงำนของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อใน
ต่ำงประเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเผยแผ่ธรรมะแก่ชำวต่ำงชำติทั้งในและ
นอกประเทศ สนับสนุนชำวต่ำงชำติให้เข้ำมำศึกษำวิปัสสนำกรรมฐำนในประเทศไทย แสวงหำและสร้ำงเครือข่ำย
กับพระธรรมทูตที่ส่งออกไปประกำศพุทธศำสนำยังต่ำงประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรรวบรวมและจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และชำว
ต่ำงประเทศ ด้วยภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 ๒. มีกำรบริกำรจัดท ำหนังสือรับรองค ำร้องขอต่อวีซ่ำให้กับนิสิตชำวต่ำงประเทศ ภำยใน ๗ วันนับแต่วัน
ยื่นค ำร้อง 
 ๓. มีระบบแลกเปลี่ยนครู อำจำรย์ นิสิต กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ และมีกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบ 
 ๔. มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ 

๕. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับองค์กรในต่ำงประเทศ
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย    

๒.๒ ระบบและกลไกงำนสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในองค์กร    

๒.๓ กำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกร    

๒.๔ กำรบริกำรข้อมูลกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 
 

 
 

  ๒๒. กองสือ่สารองค์กร ส านักงานอธิการบดี   
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หลักการ 

กองสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีภำรกิจเกี่ยวกับงำนสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์
งำนของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและบุคคลภำยนอก โดยกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ทั้งสื่อพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แบ่งงำนเป็น ๓ กลุ่มงำน คือ  

(๑) กลุ่มงำนฐำนข้อมูลสื่อสำรองค์กร  
(๒) กลุ่มงำนสื่อสิ่งพิมพ์  
(๓) กลุ่มงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

 ๒.๑ ระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย 
 ๒.๒ ระบบและกลไกงำนสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในองค์กร 
 ๒.๓ กำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกร 

๒.๔ กำรบริกำรข้อมูลกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย แสดงให้เห็นกิจกรรมและข่ำวสำรของทุกส่วนงำนทั้งส่วน
งำนสนับสนุนและส่วนงำนจัดกำรศึกษำระดับคณะ  วิทยำเขต  วิทยำลัย  โครงกำรขยำยห้องเรียน และหน่วย
วิทยบริกำร โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและข่ำวสำรครอบคลุมส่วนงำนทั่วประเทศ จัดท ำเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นแหล่งข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็วและผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกำรพัฒนำจัดท ำระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัยที่เข้ำถึงได้และทันเหตุกำรณ์ 
 ๒. มีระบบสำรสนเทศกิจกรรมภำยในครอบคลุมทุกส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยและสำมำรถสืบค้นได้ 
 ๓. มีกำรเผยแพร่สำรสนเทศกิจกรรมของมหำวิทยำลัยให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนอื่นน ำไปใช้ประโยชน์และ

เผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในและบุคลำกรภำยนอกได้ทรำบ 
 ๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้อง

ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
๖. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัยครอบคลุมทุกส่วนงำน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ :   ระบบและกลไกงำนสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในองค์กร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อที่ใช้กำรพิมพ์เป็นหลักเพ่ือติดต่อสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจกันด้วยภำษำเขียนโดยใช้วัสดุ 
กระดำษ หรือวัสดุอ่ืนใดที่พิมพ์ได้หลำยส ำเนำ เช่น ผ้ำ แผ่นพลำสติก แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ 
(newspaper) นิตยสำรและวำรสำร ( magazine/journal) หนังสือเล่ม (book) และสิ่งพิมพ์เฉพำะกิจ         
 กองสื่อสำรองค์กรควรสร้ำงระบบและกลไกจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่กิ จกรรมและข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัยแก่บุคลำกรภำยในและภำยนอกได้อย่ำงกว้ำงขวำงและประหยัดค่ำใช้จ่ำย ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
เน้นควำมรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เผยแพร่ในหลำยช่องทำงอย่ำงต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนำงำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกงำนสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในเป็นกระดำนข่ำวสื่อสำรภำยในเผยแพร่ทำง
ช่องทำงสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อเฉพำะกิจตลอดปี 
 ๓. มีกำรบริกำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เช่น ไวนิลเพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย 
 ๔. มีกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์กระดำนข่ำวสื่อสำรองค์กรและสื่อฌฉพำะกิจผ่ำนระบบหลำกหลำย
ช่องทำงอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. มีกำรรวบรวมกระดำนข่ำวหรือสื่อเฉพำะกิจเสนอต่อผู้บริหำรปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ :   กำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ในปัจจุบัน กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกิจกรรม ผ่ำนเว็บไซต์ ถือเป็นแนวทำงที่ง่ำยที่สุด ประหยัดที่สุดและ
เข้ำถึงผู้รับข่ำวสำรได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้น กองสื่อสำรองค์กรซึ่งมีภำระหน้ำที่เผยแพร่ข่ำวสำรและกิจกรรมแก่
บุคลำกรภำยใน ควรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข่ำวสำรภำยในมหำวิทยำลัย ให้มีควำมทันสมัย 
โดยใช้รูปแบบกำรน ำเสนอที่ทันสมัยและน่ำสนใจ ใส่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงระบบต่ำงๆ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกร 
 ๒. มีรูปแบบเว็บไซต์และกำรน ำเสนอท่ีทันสมัยและน่ำสนใจ 
 ๓. มีข้อมูลกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัยในเว็บไซต์และสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว 
 ๔. มีกำรเชื่อมโยงเว็บไซต์กับช่องทำงให้บริกำรสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือกำรสื่อสำรสองทำงส ำหรับตอบ
ค ำถำมและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและข่ำวสำรภำยในองค์กร 
   ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔ :   กำรบริกำรข้อมูลกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริกำรช่องทำงสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนงำนได้ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและข่ำวสำรภำยในพร้อมกับกำรตอบค ำถำมไข
ข้อสงสัยด้วยกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือให้บริกำรในกำรติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัยโดยตรงโดยช่องทำง
ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเป็นเครื่องช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ที่สนใจศึกษำต่อหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูล
เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย และรำยงำนออกมำเป็นสถิติเพ่ือเสนอต่อผู้บริหำรและได้น ำไปวิเครำะห์ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลต่ำงๆต่อไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องทันเหตุกำรณ์และต้องมี
ช่องทำงกำรกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ช่องทำง  

2. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและข่ำวสำรในองค์กรโดยกำรมีส่วนร่วมของส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้อง 

 ๓.  มีกำรรำยงำนผลกำรตอบรับของกำรประชำสัมพันธ์ของกำรบริกำรทุกช่องทำงต่อผู้บริหำรปีละ ๑ 
ครั้ง ทุกช่องทำงที่ให้บริกำร 

๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและ
ข่ำวสำรภำยในองค์กร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 
 

   
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๗ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๘ 
ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งช้ีกลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    

๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรบริกำรยำนพำหนะ    

๒.๒ กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
 
 
 

 
 

  ๒๒. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๘ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนดูแลสำธำรณูปโภค 
ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ งำนภูมิทัศน์ งำนสถำปัตยกรรม งำนแบบรูปรำยกำรอำคำรสถำนที่ งำนผังแม่บท งำน
ระบบสุขำภิบำลและโยธำ งำนระบบเครื่องปรับอำกำศ งำนดูแลควำมสะอำด งำนบริกำรยำนพำหนะเพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย งำนบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มี
จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

  ๒.๑ กำรบริกำรยำนพำหนะ 
  ๒.๒ กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรบริกำรยำนพำหนะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะจัดให้บริกำรยำนพำหนะเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัย โดยกำรจัดยำนพำหนะประเภทต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎเกณฑ์ ควำมเหมำะสม ดูแล บ ำรุง 
รักษำยำนพำหนะที่มีอยู่ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงปลอดภัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 1. มีกำรดูแลรักษำ ซ่อม บ ำรุง และตรวจสอบสภำพยำนพำหนะของมหำวิทยำลัย ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดของยำนพำหนะแต่ละประเภทและจัดให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 ๒. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ กำรใช้ยำนพำหนะที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และ
ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด 
 ๓. มีรำยงำนสรุปกำรใช้ยำนพำหนะของมหำวิทยำลัย เพ่ือวิเครำะห์กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรยำนพำหนะไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของกำรขอใช้บริกำร โดย
มีผลกำรประเมินในภำพรวมไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปปรับปรุงกำรบริกำรยำนพำหนะ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนยำนพำหนะ กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ เรื่องกำรซ่อม
บ ำรุงและกำรตรวจสอบยำนพำหนะของมหำวิทยำลัย 
 ๒. ระเบียบ ประกำศ เรื่องกำรขอใช้ยำนพำหนะของมหำวิทยำลัย 
 ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนยำนพำหนะ กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ เรื่องกำรใช้
ยำนพำหนะประจ ำปี 
 ๔. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ กลุ่มงำนยำนพำหนะ กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ  
 ๕. รำยงำนกำรปรับปรุงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มงำนยำนพำหนะ  เรื่องประวัติกำรซ่อม
บ ำรุง 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2 :   กำรบริหำรและจัดกำรอำคำรสถำนที่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ครอบคลุมกำรดูแลอำคำรสถำนที่ให้เหมำะกับกำรใช้งำน กำรดูแลงำน
สำธำรณูปโภค งำนภูมิทัศน์ งำนสถำปัตยกรรม งำนแบบแปลนอำคำรสถำนที่ งำนผังแม่บท ระบบสุขำภิบำลและ
โยธำ ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอำกำศ และงำนดูแลควำมสะอำด เพ่ือตอบสนองต่อกำรใช้งำนอำคำร
สถำนที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมำะสมและสอดคล้องต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัยให้มำกท่ีสุด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรให้บริกำรงำนอำคำรสถำนที่อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ กำรใช้อำคำรสถำนที่ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และ
ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด 
 ๓. มีกำรดูแลรักษำ ซ่อม บ ำรุง และตรวจสอบสภำพอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน 
 ๔. มีรำยงำนสรุปกำรใช้อำคำรสถำนที่ของมหำวิทยำลัย เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำร
ใช้งำนอำคำรสถำนที ่
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจบุคลำกรและนิสิตในกำรใช้อำคำรสถำนที่ โดยมีผลกำรประเมินไม่ 
น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปปรุงกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. แผนกำรใช้อำคำรสถำนที่ประจ ำปี , ปฏิทินกำรปฏิบัติ งำนประจ ำปี , รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้สอยอำคำรสถำนที่, เอกสำรประกอบกำรประชุมจัดสอบวัดผลประเมินผลประจ ำปี 
 ๒. ระเบียบมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรใช้ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ อัตรำค่ำบ ำรุงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน พ.ศ. 
๒๕๕๗, หนังสือเวียนเรื่องกำรใช้สอยอำคำรของมหำวิทยำลัยจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้สอย
อำคำรสถำนที่, ประกำศมหำวิทยำลัยเรื่องกำรใช้สอยลิฟต์และกำรเปิดปิดประตูอำคำรเรียนรวม 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๑ 

 ๓. คู่มือกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง (Work Flow) , สรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงำนซ่อมบ ำรุงและตรวจสภำพ
อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน, ภำพประกอบงำนดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุง
และตรวจสอบสภำพอำคำรสถำนที่ 
 ๔.  แบบประเมินและสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 ๕.  แบบติดตำมกำรด ำเนินผลกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๒ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ 1๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

1.5 กำรควบคุมภำยใน    

๑.6 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ระบบกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย    

๒.๒ ระบบก ำกับกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย    

๒.๓ ประสิทธิผลของกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

   

๒.๔ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ    

๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 

 

  23. ส านักงานประกันคุณภาพ   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๓ 

 
 
 

 

หลักการ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มีอ ำนำจหน้ำที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งระดับส่วนงำนและระดับมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมนโยบำย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพ่ือให้คุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องและได้ผลผลิตของกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ ระบบกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
  ๒.๒ ระบบก ำกับกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัยสงฆ์ 
  ๒.๓ ประสิทธิผลของกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
  ๒.๔ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๒.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรประกันคุณภำพหมำยถึง กระบวนกำรในกำรควบคุมคุณภำพ ตรวจสอบคุณภำพ และประเมิน
คุณภำพอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ คุณภำพกำรศึกษำได้รับกำรรักษำหรือได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ส่งเสริมเพ่ิมพูน เพ่ือให้ผลผลิตของกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมลักษณะที่พึงประสงค์ 
 กำรควบคุมคุณภำพ หมำยถึง กระบวนที่ใช้ควบคุมองค์ประกอบต่ำง ๆ ในสถำบันกำรศึกษำที่จะมีผลต่อ
คุณภำพแลผลผลิตคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรด ำเนินกำรทั้งระบบและปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ บุคลำกร แผนยุทธศำสตร์   งบประมำณงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
เกณฑ์มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑.จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT 
และน ำมำจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมกรอบเวลำ โดยบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีกำรพัฒนำเกณฑ์และตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้งส่วนงำนจัดกำรศึกษำและส่วน
งำนสนับสนุน ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 ๓. มีกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่ผู้บริหำร
คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 ๔. มีกำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยหรือนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ส่ วนงำนพัฒนำขึ้น
และเผยแพร่ให้ส่วนงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2 :   ระบบก ำกับกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ วิทยำเขต 
และวิทยำลัย โดยมีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและกำรพัฒนำ
คุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำร
ประเมินคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขตและ
วิทยำลัย ให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย  
  ๒. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ ๑ และรำยงำนผล
กำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
  ๓. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย ให้
เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย 
  ๔. น ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร
ระดับสถำบันเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
  ๕. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3 :   ประสิทธิผลของกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรตรวจสอบคุณภำพ หมำยถึง กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรของระบบและกลไกควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในที่มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีขึ้นโดยจะเป็นกำรตรวจสอบเชิงระบบและด ำเนินกำรตรวจสอบด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงำน กำรด ำเนินงำนตรวจสอบคุณภำพ
ของส่วนงำน และกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปพัฒนำกำรเนินงำน  
 กำรประเมินคุณภำพ หมำยถึง กระบวนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยในภำพรวม เป็น
กระบวนกำรต่อเนื่องจำกกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ แต่เน้นกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรของ
มหำวิทยำลัย กับดัชนีบ่งชี้คุณภำพในทุกองค์ประกอบของคุณภำพ ว่ำด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำน
กำรศึกษำที่ก ำหนดเพียงใด โดยวัดเป็นระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กรรมกำรตรวจประเมิน จ ำนวน
วันและจ ำนวนของกรรมกำรตรวจประเมิน และกำรเตรียมรับกำรตรวจประเมิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ส่วนงำนจัดกำรศึกษำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองและส่งต่อมหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ร้อยละ ๙๐ 
 ๓. กำรส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในแก่ส่วนงำนรับกำรตรวจประเมินและ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร นับแต่วันสิ้นสุดกำรตรวจ
ประเมิน 
 ๔. มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพจำกผลกำรตรวจประเมินของทุกส่วนจัดกำรศึกษำ 
ได้ครบถ้วนภำยใน ๓๐ กันยำยนของทุกปี 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ และน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.4 :   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนประกันคุณภำพมีภำรกิจรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของส่วนงำนต่ำงๆ  จัดท ำเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรและกำรประกันคุณภำพ เชื่อมโยงกับทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค  
เพ่ือกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในส่วนงำนทุกระดับ และเพ่ือกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำน ทั้งนี้ ต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำก
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในทัง้ระดับหลักสูตร คณะ วิทยำเขต วิทยำลัย และระดับสถำบัน  
 ๒. มีกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 ๓. มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำครอบคลุมทุกส่วนงำนจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 ๔. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.5 :   กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยอนุโลม  
 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
วำงระเบียบ ข้อบังคับ ก ำกับดูแลงำนประกันคุณภำพ ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ อนุมัติรำยงำนกำรประเมินตนเองและพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะต่อผลกำรประเมิน
ภำยในและผลกำรประเมินภำยนอก รวมทั้งก ำกับติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพตำมแผนพัฒนำคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัย 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่เป็นคณะท ำงำนจัดกำรงำนประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ซึ่งเป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรก ำหนดแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำปีละ ๔ ครั้ง 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐ 
 ๓. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ
๗ วันท ำกำร 
 ๔. มีกำรท ำค ำสั่ง/ประกำศตำมมติคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำก
วันประชุม 
 ๕. มีกำรแจ้งมติคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและปฏิบัติ 
ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม 
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเสนอประธำนกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุม 
 ๗. น ำสรุปมติคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นเว็บไซต์เพ่ือกำรสืบค้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 
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3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

1.5 กำรควบคุมภำยใน    

๑.6 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกกำรควบคุมภำยใน    

๒.๒ ระบบและกลไกกำรตรวจสอบและประมวลผล    

๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 
 
 

 
 

  24. ส านักงานตรวจสอบภายใน   
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หลักการ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนของมหำวิทยำลัย โดย
เฉพำะงำนตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล กำรวิเครำะห์ด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ 
กำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงของทุกส่วนงำนและปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีจ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ ระบบและกลไกกำรควบคุมภำยใน 
 ๒.๒ ระบบและกลไกกำรตรวจสอบและประมวลผล 
 ๒.๓ ระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกกำรควบคุมภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรให้มีกำรจัดวำงระบบและกลไกกำรควบคุมภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในพร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะด ำเนินงำนซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย 

2. มีแผนกำรควบคุมภำยในที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของอธิกำรบดีหรือที่ประชุมฝ่ำยบริหำรที่มีอธิกำรบดี
เป็นประธำน 

3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยในไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 4. มีกำรติดตำม กำรประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรต่ออธิกำรบดีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนและปรับปรุงแผนกำรควบคุมภำยในในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2 :   ระบบและกลไกกำรตรวจสอบและประมวลผล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องมีระบบและกลไกในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรบริหำร กำรจัดกำร และด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนดและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย รวมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบ พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อส่วนงำนผู้รับตรวจ 
อธิกำรบดี คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบครั้งก่อน 
 5. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรตรวจสอบ และน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนและปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3 :   ระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรให้มีกำรจัดวำงระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัยมีที่ชัดเจน กำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง รวมทั้งกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดและก ำจัดควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงและผู้รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบทของมหำวิทยำลัย  

 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2 

 4. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงระดับมหำวิทยำลัย 
 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 6. มีกำรติดตำม กำรประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
มหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ 1๑ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

1.5 กำรควบคุมภำยใน    

๑.6 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกกำรสรรหำพระสอนศีลธรรม    

๒.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม    

๒.๓ กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรม    

๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม    

๒.๕ กำรบริหำรงบประมำณโครงกำรพระสอนศีลธรรม    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 
 

 

  25. ส านักงานพระสอนศีลธรรม   
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หลักการ 

มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำร
ท ำงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนสรรหำพระสอนศีลธรรม ส่งเสริมสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งำนติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำรงบประมำณโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้สัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้
ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ ระบบและกลไกกำรสรรหำพระสอนศีลธรรม 
 ๒.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
   ๒.๓ กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรม 
 ๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
 ๒.๕ กำรบริหำรงบประมำณโครงกำรพระสอนศีลธรรม 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   ระบบและกลไกกำรสรรหำพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 พระสอนศีลธรรมที่มีคุณภำพ เป็นเงื่อนไขส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของตำมภำรกิจดังนั้น 
กระบวนกำรสรรหำจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำร่วมงำนมำกท่ีสุด พร้อมกันนี้ กำร
ด ำเนินกำรสรรหำต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดภำยใต้งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกกำรสรรหำพระสอนศีลธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
 ๒. มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนสรรหำพระสอนศีลธรรมของศูนย์อ ำนวยกำรทุกแห่ง ให้เป็นไปตำม
ระบบและกลไกท่ีก ำหนด 
 ๓. มีกำรประเมินระบบและกลไกกำรสรรหำพระสอนศีลธรรม และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและ
พัฒนำระบบ 
 ๔. มีจ ำนวนพระสอนศีลธรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ จำกเป้ำหมำยในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

๕. มีฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรมที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงผ่ำนระบบเครือข่ำย ที่ศูนย์อ ำนวยกำรพระสอน
ศีลธรรมทุกแห่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2 :   กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม มีภำรกิจจัดท ำแผนพัฒนำพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ติดตำม
ประเมินผล ศึกษำวิเครำะห์วิจัยเพ่ือพัฒนำพระสอนศีลธรรม พัฒนำหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระ
สอนศีลธรรม นิเทศติดตำมประเมินผลกำรสอนของพระสอนศีลธรรม ติดต่อประสำนงำนกับศูนย์อ ำนวยกำรส่วน
ภูมิภำคทุกหน่วยด้ำนกำรพัฒนำพระสอนศีลธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนำสมรรถนะพระสอนศีลธรรมโดยกระบวนกำรวิเครำะห์อย่ำงมีส่วนร่วม 
 ๒. มีกำรสื่อสำรแผนพัฒนำพระสอนศีลธรรมไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง 
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๔. มีกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรติดตำมต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 
อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๕. น ำผลกำรติดตำมประเมินผล ค ำแนะน ำ ไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3 :   กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 หลักกำรส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลคือ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและ
ประเมินผลควำมส ำเร็จของงำน อันจะน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรมจึงจ ำเป็นต้องติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรมเพ่ือทรำบ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล น ำไปปรับปรุงและพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรม 

๒. มีกำรติดตำมและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรมอย่ำงเป็นระบบ 

๓. มีสำรสนเทศผลกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรมรำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรม 

 ๕. มีผลกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของพระสอนศีลธรรมที่ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.4 :   ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 โครงกำรพระสอนศีลธรรมมีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมเป็นโครงกำรที่  
มหำวิทยำลัยจัดขึ้นเพ่ือพัฒนำสังคมหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อ ด ำเนินกำรแล้วมีผลก่อให้ เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่สังคมหรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำง ๆ หรือท ำให้ชุมชน สังคมหรือองค์กร  
ภำยนอกพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. นักเรียนในโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้ำที่ได้รับกำรยกย่องด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้ำที่ได้รับกำรยกย่องด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. โรงเรียนที่เข้ำร่วมในโครงกำรพระสอนศีลธรรมมีกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 ๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.5 :   กำรบริหำรงบประมำณโครงกำรพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรมจะต้องจัดท ำหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เพ่ือใช้จ่ำยงบประมำณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงินอย่ำงเป็นระบบ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดง
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกกิจกรรมของโครงกำร เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคง
ของโครงกำรได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ๒. มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 ๓. มีกำรตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ๔. มีกำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมต่อผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร อย่ำงน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
 ๕. มีกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร อย่ำงน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๑ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยใช้ 1๐ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลำง     จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพำะ   จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลำง    

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    

๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้     

๑.๓ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    

1.5 กำรควบคุมภำยใน    

๑.6 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

๒. ตัวบ่งช้ีเฉพำะ    

องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก    

๒.๑ กำรจัดกำรงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย    

๒.๒ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย    

๒.๓ กำรด ำเนินงำนวำงระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อก ำหนดและประกำศ ตำม
มติสภำมหำวิทยำลัย 

   

๒.๔ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสภำมหำวิทยำลัย    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
 

 
 

  26. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   
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หลักการ 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นส่วนงำนในกำรสนับสนุนภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัยและเป็นเครื่องมือ
กลไกของสภำมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมีอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย งำนพัฒนำ
กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย งำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย ประสำงำนกำรประเมินสภำ
มหำวิทยำลัย ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย แบ่งงำนเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

(๑) กลุ่มงำนฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ 
(๒) กลุ่มงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
(๓) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีจ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ กำรจัดกำรงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

  ๒.๒ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
  ๒.๓ กำรด ำเนินงำนออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดและประกำศตำมมติสภำมหำวิทยำลัย   

 ๒.๔ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสภำมหำวิทยำลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ :   กำรจัดกำรงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัย ครอบคลุมกำรศึกษำ 

กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรพระพุทธศำสนำแก่สังคมและกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
  กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วย
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๔๑   
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่จัดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ซึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีกำรก ำหนดแผน/ปฏิทินกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย โดยกำรอนุมัติของสภำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรประชุมตำมแผน/ปฏิทินกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรก ำหนดขั้นตอนและลักษณะงำนที่เก่ียวข้องในกำรจัดประชุม 
 ๔. มีกำรส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยล่วงหน้ำก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท ำกำร 
 ๕. มีกำรแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับจำกวันประชุม (เฉพำะมติที่ไม่ต้องรอรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ) เพ่ือให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและปฏิบัติ  
 ๖. มีกำรท ำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยและเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือลงนำมรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ภำยใน ๑๐ วันท ำกำรนับจำกวันประชุมที่คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มีมติรับรอง
รำยงำนกำรประชุมแล้ว 

 ๗. น ำสรุปมติสภำมหำวิทยำลัยขึ้นเว็บไซต์เพ่ือกำรสืบค้น 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. ปฏิทินกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 ๒. เอกสำรประกอบกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมรำยงำนกำรประชุม 
 ๓. ค ำสั่ง/ประกำศตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
 ๔. หนังสือแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย 
 ๕. เว็ปไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2 :   กำรด ำเนินงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีภำรกิจประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัยที่มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยหรือส่วน
งำนของมหำวิทยำลัยน ำไปปฏิบัติ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยตำมรอบ
ระยะเวลำที่เหมำะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำร ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย เช่น ประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
 ๓. มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องและส่วนงำนทั่วไป รับทรำบและมีผลบังคับใช้ 
 ๔. มีกำรประสำนงำนกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้องและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
 ๕. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัยปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 ๖. ควำมส ำเร็จของกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
 ๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
 3. หนังสือแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย 
 4. รำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3 :   การจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อก าหนดและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอนุมัติตามที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดและประกาศมหาวิทยาลัย 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแล้ว ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับงานวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดและประกาศ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัต ิ
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าฐานข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย
 ๒. มีการจัดท าฐานข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. มีการตรวจสอบ กลั่นกรอง ฐานข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนารูปแบบ
การประชุมและกลั่นกรองข้อมูลสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจัดท าระบบสารสนเทศต่อไป 
 ๔. มีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือเผยแผ่ข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยที่สามารถเปิดเผยได้ไปสู่
สาธารณะ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 ๕. มีการประเมินผลความส าเร็จของการเผยแผ่ระบบสารสนเทศและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
ต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ 
 ๓. ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. บันทึกของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.4 :   การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    :  ปีกำรศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ก าหนดทิศทาง ก ากับ
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายก าหนด การบริหารและการจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมจึงมีความส าคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการก าหนดกระบวนการและข้ันตอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารูปเล่มรายงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนด 
 ๓. มีการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. มีการแจ้งผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ/ประกาศ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. รายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๖. รายชื่อและประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  :  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมูล       : ปีการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจอ่ืนใดที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภารกิจหลักตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ด าเนินการ หรือส่วนงานอื่นร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการเสนอต่อส่วนงานอ่ืน ผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๒. มีการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๓. มีการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๔. มีการรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอ่ืนหรือการมอบหมาย
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๕. บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจพิเศษ 

บทท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ีกลำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนนุ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๘ 

  เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องกำร  

  ๑. หลักฐำนกำรเสนอต่อส่วนงำนอ่ืน ผู้บริหำร หรือมหำวิทยำลัยเพ่ือขอรับมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนที่
ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๒. หลักฐำนแสดงกำรร้องขอให้ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนงำนอ่ืนหรือกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๓. หลักฐำนแสดงกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนส่วนงำนอ่ืนหรืองำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจ
หลัก 
 ๔. รำยงำนผลพร้อมข้อเสนแนะกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนงำนอ่ืนหรือกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๕. รำยงำนสรุปจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  :  การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมูล       : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

 การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา หมายถึง การช่วยเหลืองานกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นโดย
ส่วนงานหรือโดยมหาวิทยาลัย  
  

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 
  ๒. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20-40 
 ๓. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัยร้ อยละ 41-60 
 ๔. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61-80 
 ๕. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 81-100 
 

เกณฑ์การประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานการส่งเสริมการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
 ๒. หลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  :  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมูล       : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของผู้รับบริการที่มีต่อการตอบสนองความต้องการ
ภายในขอบข่ายงานของส่วนงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ด าเนินการจัดให้บริการโดยบุคคล ระบบ หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดของส่วนงานผู้ให้บริการ  
 ความพึงพอใจเป็นตัวบ่งขี้ถึงระดับประสิทธิภาพที่เกิดจากกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ส่วนงานซึ่งต้องมีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจที่สอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละ
ด้าน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุมให้บริการของส่วนงาน 
  ๒. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     
 ๓. มีการรายงานผลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อผู้บริหารส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   
 ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ .๐๐ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุม
ให้บริการของส่วนงาน 
 ๒. แบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุมให้บริการของส่วนงาน 
 ๓. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้บริหารส่วนงาน 
 ๔. หลักฐานการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๕. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ข้อ ๔ 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 " มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก " 

World University of Buddhism 
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 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำบัน ส ำนักและส่วนงำนสนับสนุนระดับกอง เป็นไปในแนวทำงเดียวกันและน ำไปสู่กำร
รวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 

๕.๑  ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง   

 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน ส ำนักและส่วนงำนสนับสนุนระดับกอง ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ 
ดังนี้ 
 ๑) ปก 
 ๒) ค ำน ำ  
 ๓) บทสรุปผู้บริหำร 
 ๔) สำรบัญ 
 ๕) บทที่ ๑  บทน ำ 
   ๑.๑ ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
   ๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
   ๑.๓ โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
   ๑.๔ รำยชื่อผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส่วนงำน 
   ๑.๕ ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณและสถำนที่ 
   ๑.๖ ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 ๖) บทที่ ๒  ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้  
   ๒.๑ ตัวบ่งชี้กลำง  
    องค์ประกอบที่ ๑  กำรบริหำรจัดกำร     
   ๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน  
      องค์ประกอบที่ ๒  กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
 ๗) บทที่ ๓  สรุปผลกำรประเมิน 
   ๓.๑ ตำรำงสรุปกำรประเมิน     
         ตำรำง ส.๑  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบประเมินกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๒ วธิีปฏิบัติที่ดีและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้น (ถ้ำมี) 
 ๘) ภำคผนวก     

 รำยชื่อคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนประเมินกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน  
 

บทท่ี ๕ 
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
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4.๒  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 

 

(ชื่อส่วนงาน)........................................................ 

 
 

 
เพ่ือรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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ค าน า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ลายเซ็น - 

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

ต าแหน่ง ............................................. 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 รูปแบบบทสรุปส าหรับผู้บริหำร ควำมยำวประมำณ ๑-๕ หน้ำ โดยมีโครงสร้ำงและแนวทำง ในกำรเขียน 
ดังนี้  

 ๑. ข้อมูลทั่วไป (๔-๕ บรรทัด)  
  ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงำน จุดประสงค์ของกำรก่อตั้ง และผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ พร้อม
พัฒนำกำร  

 ๒. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
  ๑)  ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบกำรปฏิบัติงำน 
  ๒) จุดแข็งและแนวทำงเสริมจุดแข็ง (๓-๕ ข้อ) 
  ๓) จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง (๓-๕ ข้อ) 
  ๔) วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม (ถ้ามี) 
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สำรบัญ 
 

    หน้ำ 
ค ำน ำ    ก 
บทสรุปผู้บริหำร  ข 
สำรบัญ  ค 
บทที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑ 
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน  
 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่  
 1.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
บทที่ ๒ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้  
 ๒.๑ ตัวบ่งชี้กลำง  
  องค์ประกอบที่ 1  กำรบริหำรจัดกำร  
 ๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพำะส่วนงำน  
  องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก  
บทที่ ๓ สรุปผลกำรประเมิน  
 ๓.๑ ตำรำงสรุปผลกำรประเมิน  
  ตำรำง ส. 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบประเมินกำรปฏิบัติงำน  
 3.2 วิธีปฏิบัติที่ดีและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้น 

(ถ้ำมี) 
 

ภำคผนวก  
 รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน  
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 ........................................................................................................................... ........................................... 
.............................................................................. ......................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................... .............................. 
......................................................................................................... ........................................................................ 

๑.๓ โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................ ................................. 

๑.๔  รำยชื่อผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส่วนงำน 
 .................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

๑.๕  ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเก่ียวกับงบประมำณ และสถำนที่ 
 ............................................................................................................................................. ......................... 
.......................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 

๑.๖  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................... .............................................................. 
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บทที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 

๒.๑ ตัวบ่งชี้กลำง 

องค์ประกอบที่ ๑  กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  :  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มำตรฐำน  

ข้อที่ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๑ มีแผนพัฒนำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยและ

วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในส่วนงำน 

  

๒ มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส่วนงำนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนำของส่วนงำน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในส่วนงำน 

  

๓ มีตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

  

๔ มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของส่วนงำนไปสู่บุคลำกรภำยในส่วนงำน 

  

๕ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 
๒  ค รั้ ง  แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ผ ล ต่ อ ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนเพื่อพิจำรณำ 

  

๖ กำรด ำเนินงำนบรรลุ เป้ ำหมำยของตัวชี้ วัด ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

  

๗ มี ก ำรน ำ ผ ล ก ำร พิ จ ำ รณ ำ  ข้ อ คิ ด เห็ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำ
ส่วนงำน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐๙ 

กำรประเมินตนเอง 

 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 

    

 

 
วิเครำะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๑ 
จุดแข็ง 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ(ให้ระบุกรอบเวลำ บุคคลหรือส่วนงำนที่รับผิดชอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ฯลฯ 

 

๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพำะส่วนงำน 

      องค์ประกอบท่ี ๒  กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑๐ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลกำรประเมิน 

๓.๑ ตำรำงสรุปผลกำรประเมิน 
ตำรำง ส.๑ ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบประเมินกำรปฏิบัติงำน 

 

องค์ประกอบคุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี ๑     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.6    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑    
องค์ประกอบท่ี ๒    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒    
ฯลฯ    
    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    
    

    

  
๓.๒ วธิีปฏิบัติที่ดีและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้น (ถ้ำมี) 

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

ฯลฯ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑๑ 

ภำคผนวก 
 (ตัวอย่ำง) 

ค ำสั่ง (ชื่อส ำนักฯ ของส่วนงำน) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ที่ ......../๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ชื่อส่วนงำน 

 

 เพ่ือให้กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ชื่อส่วนงำน   ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  ชื่อส่วนงำน    
ประกอบด้วย :- 
 

1. ............................................................ ประธำนกรรมกำร 
2. ............................................................ กรรมกำร 
3. ............................................................ กรรมกำร 
4. ............................................................ กรรมกำร 
5. ............................................................ กรรมกำร 
6. ............................................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. ............................................................ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเครำะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน 
 2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
มหำวิทยำลัยฯ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

  ทั้งนี้   ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่....... เดือน.......................  พ.ศ. ............  
 
 
       (................................) 
                               ต ำแหน่ง....................................................... 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณ์ของบณัฑิต 

 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 


