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การดำเนินงานการประเมินการปฏิบัติงาน สถาบัน สำนัก ศูนย์และส่วนงานระดับกอง มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานสำหรับสถาบัน สำนัก ศูนย์และส่วนงานระดับกอง 
โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน และกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินเพิ่มเติมเฉพาะที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนงานมุ่งหวังให้ส่วนงานเชื่อมโยงการดำเนินงานของ
ส่วนงานเข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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

คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ
เผยแพร่ สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้เป็น
อย่างดี 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

 
 

คำนำ 



 

 
     

หน้า 
คำนำ     
บทที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 
 ๑.๒ หลักการและวธิีการประเมินการปฏิบัติงาน 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 การดำเนินการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน ๕ 
  ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมิน ๕ 
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินการปฏบิัติงาน ๖ 
  ปฏิทินขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ๗ 
บทที่ ๒ ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๐ 
 ๒.๑ ตัวบ่งช้ีการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๐ 
 ๒.๒ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๑๐ 
 ๒.๓ ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 
๑๐ 
๑๒ 

บทที่ ๓ ตัวบ่งช้ีเฉพาะและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน  ๒๓ 
 ๑. สถาบันภาษา ๒๓ 
 ๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๓๐ 
 ๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ ๓๗ 
 ๔. สำนักทะเบียนและวัดผล ๔๔ 
 ๕. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๕๒ 
 ๖. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๕๘ 
 ๗. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๖๔ 
 ๘. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
๖๙ 

 ๙. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ ๗๔ 
 ๑๐. ศูนย์อาเซียนศึกษา ๙๐ 

สารบัญ 



 ๑๑. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๙๗ 
 ๑๒. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑๐๕ 
 ๑๓. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ๑๑๒ 
 ๑๔. กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ๑๑๙ 
 ๑๕. กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ๑๒๔ 
 ๑๖. กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ๑๓๐ 
 ๑๗. กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ๑๓๕ 
 ๑๘. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ๑๔๑ 
 ๑๙. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ๑๔๗ 
 ๒๐. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ๑๕๕ 
 ๒๑. กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ๑๖๐ 
 ๒๒. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี ๑๖๖ 
 ๒๓. สำนักงานประกันคุณภาพ ๑๗๑ 
 ๒๔. สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑๗๘ 
 ๒๕. สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๑๘๓ 
 ๒๖. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๑๙๐ 
บทที่ ๔ ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๙๖ 
 ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ ๓ การดำเนินงานภารกิจพิเศษ 
๑๙๖ 

บทที่ ๕ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๑ 
 ๕.๑ ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๑ 
 ๕.๒ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง ๒๐๒ 
     

 
 
     

 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑ 

 

  
  
  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่ใช้สำหรับสถาบัน
สำนัก และส่วนงานระดับกอง ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนและทำหน้าที่ด้านการบริหารโดยกำหนดนโยบายส่งเสริมให้
ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจน
ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน   

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง ตามระบบการ
ประเมินการปฏิบัตงิานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น 

๒) เพื่อให้สถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนด 
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

๓) เพื่อให้สถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส่วนงานอย่าง
ต่อเนื่อง     

๔) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสถาบัน สำนักและส่วน
งานระดับกอง สามารถดำเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด     

๕) เพื่อให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม  

 

๑.๒  หลักการและวิธีการประเมินการปฏิบตัิงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีมาตรฐาน
เป็นตัวกำหนดในทุกด้าน มหาวิทยาลยัจึงกำหนดหลักการและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานไว้ดังน้ี 
 ๑.๒.๑  หลักการประเมนิการปฏิบัติงาน 

๑) ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง จะต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบการประเมินการปฏิบัติงานที่ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ตามคู่มือการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนที่กำหนด   

๒) สถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง กำหนดกลไกการประเมินการปฏิบัติงานเฉพาะ
สำหรับส่วนงาน 
 ๑.๒.๒  วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 
 วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน สถาบัน สำนักและส่วนงานระดับกอง ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน โดย

บทที่ ๑ 
การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒ 

มีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานกับส่วนงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๒) พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายและหลักการที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

  ๓) ดำเนินการตามระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ    
 ๑.๒.๓  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่สถาบัน สำนักและ
ส่วนงานระดับกอง ต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ส่วนงานต้องจัดทำรายงานการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจ
ประเมินประจำปี 

 

๑.๓  กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของส่วนงานตาม
ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนงานทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและส่วนงานรับการประเมิน จำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

Plan = การวางแผน 
เริ่ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั้ ง แ ต่ ต้ น ปี
การศึกษาโดยนำผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน 

Check = การติดตาม  
ประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนัก สถาบัน และส่วนงานระดับ
กอง แต่ละปีการศึกษา 

Act = การดำเนินการ 
วางแผนปรับปรุงและดำเนินการ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

Do = การนำไปปฏิบัติ  
ดำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการ
ดำเนิ น งาน  ตามรอบปี การศึ กษ า 
(เดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน ถึง เดือน 
พฤษภาคม ของปีถัดไป)  
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ทั้งนี้ ส่วนงานต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ที่จะ
เริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการของส่วนงาน ดังนี้      

๑) เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้ทัน
ในปีงบประมาณถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม      

๒) เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการประเมินการปฏิบัติงานส่งให้มหาวิทยาลัย และเผยแพ ร่ต่อ
สาธารณชนได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

๑.๔  ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนนุ 

 
  

การเตรียมการของส่วนงานก่อนการตรวจประเมนิ 
 

การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
1)  การเตรียม
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 

 (1) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้รูปแบบที่กำหนด 
(2) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบการตรวจประเมิน 

(2.1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่นำเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้อง
ตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

(๒.๒) การนำเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ
หรือเชื่อมโยง ไว้บนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งทำให้การจัดเก็บเป็น
ระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของส่วนงาน 

๒)  การเตรียม
บุคลากร 

 (1) การเตรียมบุคลากรในส่วนงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(๑.๑) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นที่สำคัญๆ 
อาทิการประเมินการปฏิบัติงานคืออะไร มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร  

(๑.๒) เน้นย้ำกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคำถามหรือการ
สัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง     

(๑.๓) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการดำเนินงานของทุกส่วนงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องของบุคลากร  
(๒) การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจำเป็นต้องมี
บุคลากร จำนวน ๑ – ๓ คน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับ
บุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้     

ขั้นตอนที่ ๑ 
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การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
(๒.๑) ทำความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด  
(๒.๒) ทำความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อ

สามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือส่วนงาน
ใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

(๒.๓) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะ
เชญิมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน     

(๒.๔) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายใน และ
ภายนอกส่วนงาน ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการ
ประเมินที่คณะกรรมการประเมินกำหนด 

(๒.๕) เมื่อมีปัญหาในการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้อง
สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที  

๓)  การเตรียม
สถานที่สำหรับคณะ
ผู้ประเมิน 

 (๑) ห้องทำงานของคณะผู้ประเมิน   
(๑.๑) จัดเตรียมห้องทำงานและโต๊ะที่กว้างพอสำหรับวางเอกสารจำนวนมาก

โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทำงาน เพื่ อความเป็นส่วนตัวของ
คณะกรรมการ  

(๑.๒ ) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องทำงานและ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จำเป็นไว้ในห้องทำงานหรือ
บริเวณใกล้เคียง  

(๑.๔) ห้องทำงานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ   

(๑.๕) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอัน
ใด 
(๒) ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็น
การเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

๔)  คณะกรรมการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 (๑) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน
สนับสนุน จำนวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ รูป/คน และ
กรรมการ อีก ๒ รูป/คน จากภายนอกส่วนงานรับการตรวจประเมิน 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมินต้องไม่เป็นบุคลากรภายในส่วนงาน  
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี รองคณบดี  
 (๒) ส่วนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมิน
การปฏิบัติงาน เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินการปฏิบัติงาน อาทิ การจัด
ตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการ
เพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ  เป็นต้น 
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การดำเนินการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน 
 

การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
1)  บคุลากรรว่ม
รับฟัง 

 เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้เข้าร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานฯ  ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

๒) บุคลากรพึง
ปฏิบัติ 

 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจประเมิน แต่เตรียมพร้อมสำหรับ
การนำเยี่ยมชม หรือตอบข้อซักถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานฯ 

3) จัดใหม้ีผู้
ประสานงาน 

 จัดให้มีผู้ประสานงานทำหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อประสานงาน
กับบุคคลหรือส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ต้องการข้อมูล
และเพื่อนำเยี่ยมชมส่วนงานภายในตลอดจนอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

4) อำนวยความ
สะดวก 

 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานยังไม่แล้วเสร็จ
จำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อหลังเวลาทำการ ควรให้มีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่
อำนวยความสะดวก 

5) รับฟังข้อมลู
ป้อนกลับ และ
ซักถามเพิ่มเตมิ 

 บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อ
ความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  

 
 
  

การดำเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมนิ 
 

การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
1)  นำผลการ
ประเมิน วางแผน
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

 ผู้บริหารส่วนงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การ
ประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนิน
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุด
ที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
กำหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสำหรับแต่ละกิจกรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒) พิจารณาจดั
กิจกรรม 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่า สถาบัน 
สำนักและส่วนงานสนับสนุนระดับกองชื่นชมผลสำเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่า
ผลสำเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
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       ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
         
 

        ข้อมูลครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สำนักงานตรวจสอบภายในนำส่งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมนิการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนกุรรมการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนฯ 

ส่วนงานสนับสนุน 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

นำเสนอผลการ
ตรวจประเมนิฯ 
ต่ออธิการบด ี

ส่วนงาน 
ตรวจสอบและส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

นำเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 
 

รับรอง 

แผนภูมแิสดงขั้นตอนการประเมินการปฏบิัติงาน 
ส่วนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
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ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม คำอธบิาย 

๑. ภายในวันที ่ 
๕ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 

 
 

 

ส่วนงานสนับสนุนดำเนินการ ดังนี ้
๑. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๒. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง 
 

๒. ภายในวันที ่ 
๕ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 

 
 
 
 

หัวหน้าส่วนงานรับรองรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  ซึ่งจัดทำเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

๓. ภายในวันที ่ 
๕ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 

 
 
 

 

ส่วนงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จำนวน ๕  ฉบับ  ไปยั งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน ก่อนการประเมินไม่น้อย
กว่า ๗ วัน 
 

๔. วันที ่
๑ - ๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 

๑.  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน 
จำนวน  ๓  รูป /คน  ป ระกอบด้ วยประธาน
กรรมการ ๑ รูป/คน และกรรมการ อีก ๒ รูป/คน 
จากภายนอกส่วนงานรับการตรวจประเมิน 

๒. ประธานกรรมการตรวจประเมินเป็น
บุคลากรภายนอกส่วนงานผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. และดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 
คณบดี รองคณบดี  

๕. วันที่ ๑ – 
๑๗ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน ประจำส่วน
งาน เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
งานสนับสนุน ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 

 

จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

นำส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

ประจำส่วนงาน 
 

ปฏิทินขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

คณะอนกุรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน เข้าทำ

การตรวจแต่ละส่วนงาน 
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ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม คำอธบิาย 
๖. ภายในวันที ่

๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔  

 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมการเสนอผลการประเมินต่อ
ส่วนงานด้วยวาจา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

๒. ส่วนงาน ถ้ามีข้อโต้แย้งให้ดำเนินการ
ภายใน ๗ วันนับจากวันที่รับฟังผลการประเมิน
ด้วยวาจา 

๓. คณะอนุกรรมการ ส่งร่างรายงานผลการ
ตรวจประเมินต่อส่วนงานภายใน ๗ วันนับจากวัน
สุดท้ายของการตรวจประเมิน 

๔. ส่วนงานรับร่างรายงานผลการประเมิน
และพิจารณารับรอง  

 
 

๖ ภายในวันที ่
๓๐ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน จัดส่ง
รายงานผลการตรวจประเมินที่ส่วนงานรับรอง
แล้วให้คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของการตรวจ
ประเมนิ 

๒. สำนักงานตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบ
และส่งผลการประเมินให้ส่วนงาน 

 
 

๗ เดือน 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

๑. สำนักงานตรวจสอบภายในนำผลการ
ประเมินและข้อมูลจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของส่วนงาน 

๒. นำเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อ
อธิการบดี 

 
 

 
 

 
 
 

รายงานผล 
การตรวจ
ประเมิน 

 

นำเสนอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

นำเสนอ 
ผลการตรวจตอ่

อธิการบด ี
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตรส์มัยใหม ่

 พัฒนาจิตใจและสังคม 
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๒.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 ในการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาได้แบ่งตัวบ่งช้ีเป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑)  ตัวบ่งชี้กลาง  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการจัดการภายในส่วนงานจำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
  ๑.๒  การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๓  สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  ๑.๔  การบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕  การควบคุมภายใน 
  ๑.๖  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 ๒)  ตัวบ่งชี้เฉพาะ  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภารกิจ 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งภารกิจอื่น  ๆ ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย โดยแต่ละส่วนงานจะมีการกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะแตกต่างกันไปตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยประกาศ
หรือมอบหมายให้ดำเนินการ 

 ๓) ตัวบ่งชี้พิเศษ จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๓ การดำเนินงานภารกิจพิเศษ เป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
ให้ดำเนินการ หรือส่วนงานอื่นร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ๓.๑ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
  ๓.๒ การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 
  ๓.๓ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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๒.๒  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือ
ดำเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
 คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดำเนินงานต้องปรับปรุง  
 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดำเนินงานระดับพอใช้  
 คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดำเนินงานระดับดี  
 คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดำเนินงานระดับดีมาก 
 

๒.๓  ตัวบ่งชีก้ลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

 การดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาใช้ตัวบ่งชี้กลางใน
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
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หลักการ 

 ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษามีภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดโดยใช้
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงต้อ งพัฒนา
ความรู้และเทคนิควิธีในการบริหารจัดการภายในส่วนงานเพื่อตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอยู่เสมอ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ในการดำเนินพันธกิจหลักของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้นส่วนงานระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่าจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวที่มีการ
กำหนดปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในขณะที่
ส่วนงานระดับกองหรือเทียบเท่าต้องนำแผนพัฒนาระยะยาวนั้นไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว ้
 แผนพัฒนา หมายถึง แผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของส่วนงานในระยะยาว โดยทั่วไปใช้เวลา ๕ ปี 
ภายในแผนจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธ์การดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส่วนงาน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
แต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน  
  แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ส่วนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาระดับสถาบนั 
สำนัก ศูนย์หรอืเทียบเท่า 

ส่วนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาระดับกองหรือ
เทียบเท่า 

๑. มีแผนพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 

 

๒ . มี แผนปฏิบั ติ การประจำปี ขอ งส่ วนงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของส่วนงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 

๑ . มี แผนปฏิบั ติ การประจำปี ของส่ วนงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของส่วนงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 

๓. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน 

๒.  มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน 

๔. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วน
งาน 

๓.  มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วน
งาน 

๕. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพ่ือพิจารณา 

๔.  มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพ่ือพิจารณา 

๖. การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕.  การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๗. มีการนำผลการพิ จารณา ข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

๖. มีการนำผลการพิ จารณา ข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

 
❑  หมายเหต ุ

๑. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสำนักงานอธิการบดีให้รายงานผล
การดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

๒. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
ให้รายงานผลการดำเนินการต่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
 ๓. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า ให้รายงานผลการ
ดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔ 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 ๒. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่า 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ส่วนงานระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่าต้องมีแผนพัฒนาของส่วนงานระยะ ๕ ปี 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจำปขีองแต่ละส่วนงานในช่วงปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน 

๓. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ส่วนงานกำหนดไว้ สำหรับวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานและมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่ระบุไว้ในแผนฯ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ในการจัดทำหรือ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน เช่น การประชุม สัมมนา หรืออบรมหรือการประชุมประจำเดือน
ของส่วนงาน 
 ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจำป ี
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า ส่วนงานมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำป ี
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  :  การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล       : ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละส่วนงานสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่ง
ต้องมีการจัดการความรู้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารภายในแต่ละส่วนงานมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนงานมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด  
 กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในส่วนงาน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงานให้ดียิ่งขึ้นจนเกิด “แนวปฏิบัติที่ดี” ซึ่งได้แก่ วิธีการ
ทำงานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นวิธีที่ดีที่สามารถทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงานที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนงานอย่างนอ้ยปีละ ๒ เรื่อง 
  ๒. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ในข้อ ๑ 
 ๓. มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากข้อ ๒ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีการ
เผยแพร่ อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๔. บุคลากรของส่วนงานนำแนวปฏิบัติที่ดีได้ในข้อ ๓ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดการความรู้ของส่วนงาน 
 ๒. แผนจัดการความรู้ของส่วนงานที่ระบุประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ 

 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรอืคณะทำงานจัดการความรู้ของส่วนงาน 
 ๔. บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๕. หลักฐานการเผยแพร่ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๖. หลักฐานแสดงให้เห็นว่าบุคลากรนำความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๗. หลักฐานแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ : สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล      : ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

  ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแต่ละแห่ง ต้องมีการพัฒนาสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนงานเพื่อการบริหารการตัดสินใจการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้บริการสารสนเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๒. มีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๓. มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่สารสนเทศแก่สาธารณะ 
 ๔. ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหาร
และปฏิบัติงาน 
 ๕. มีการประเมินและนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงสารสนเทศของส่วนงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ข้อ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. สารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน 
 ๒. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
 ๓. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของส่วนงาน 
 ๔. รายงานการปรับปรุงสารสนเทศตามผลการประเมิน 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  :  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล     :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการปัจจัยที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า ที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส่วนงาน 
  ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ ๒ 
  ๔. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ทำให้ความเสี่ยง
ลดลงหรือหมดไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของปัจจยัความเสี่ยง 
  ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ข้อ 

 
❑  หมายเหต ุ

๑. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสำนักงานอธิการบดีให้รายงานผล
การดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

๒. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
ให้รายงานผลการดำเนินการต่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘ 

 ๓. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า ให้รายงานผลการ
ดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

๔. คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ
ปลอดภัยของบุคลากรหรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของส่วนงาน อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของส่วนงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในรอบปีการประเมิน โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
  ๔.๑ ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น   
    ๔.๑.๑ มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรภายในส่วนงาน 
ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ส่วนงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของส่วนงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว     
    ๔.๑.๒ ส่วนงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างจนเกิดเป็นข่าวปรากฏตาม
สื่อต่างๆ 
  ๔.๒ การไม่เข้าข่ายที่ทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่  
    ๔.๒.๑ ส่วนงานมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน     
    ๔.๒.๒ เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการป้องกันของส่วนงาน    
    ๔.๒.๓ เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กำหนดไว้ล่วงหน้า 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน 
 ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน 
 ๓. แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน (MCU RM๑, MCU RM๒) 
 ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน (MCU RM๓) 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานที่มีวาระการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
งาน 
 ๖. รายงานผลการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน (MCU RM๔) 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕    : การควบคุมภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    : ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินและการรายงานผลการควบคุมภายในทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐพ.ศ. 2561 ดังนั้น ส่วนงานภายในทุกระดับจึงต้องดำเนินการให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหารที่
กำกับส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหายความสิ้นเปลืองความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการ
ทุจริต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานการควบคุมภายในประจำส่วนงาน 
 ๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานครบทุกกลุ่มงาน 
 ๓. มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบ ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมการประเมินความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล 
และมีการดำเนินการครบทุกองค์ประกอบ 
 ๔. มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
ในรอบปีที่ประเมิน 
 ๕. มีการนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปีงบประมาณถัดไป 
   

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
❑  หมายเหต ุ

๑. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสำนักงานอธิการบดีให้รายงานผล
การดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ 

๒. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเท่าภายในสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
ให้รายงานผลการดำเนินการต่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า 
 ๓. ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่า ให้รายงานผลการ
ดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานการควบคุมภายในประจำส่วนงาน 
 ๒. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนงาน 
 ๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานครบทุกกลุ่มงาน 
 ๔. หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน ดังนี้ 
 ๔.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.1) 
 ๔.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.๒) 
 ๕. รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 ๕.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.1) 
 ๕.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.4) 
 ๕.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.5) 
 ๕.๔ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.มจร.5) 
 ๕.๕ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA ปค.มจร.5) 
  ๕.๖ แบบการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (แบบสอบถามการประเมินผล ปค.มจร.) 
 ๖. หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖   : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ส่วนงานต้องส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกำกับให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของส่วนงาน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล 
 ๓. บุคลากรของส่วนงานได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี
 ๔. มีการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบั ติงานและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ 
 ๕. แผนพัฒนาบคุลากรประจำปี บรรลุเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๖. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓  หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

1. หลักฐานแสดงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกำกบัให้บุคลากรถอืปฏิบัติ 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของส่วนงาน 
๓. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้หรือทักษะของบุคลากร  
๔. รายงานผลการติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

 

  เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 

    สำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ ์



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ 

 

 

 

 

 

 
         

 

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันภาษา ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    
๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    
๑.๕ การควบคุมภายใน    
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    
องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา    
๒.๒ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย    

๒.๓ ประสิทธผิลการบริการวิชาการด้านภาษา    

๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม    
๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถาบันภาษา มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

บทที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 

ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

❖  ๑. สถาบันภาษา  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ 

 
 
 
 

หลักการ 

สถาบันภาษามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการด้านภาษาต่างประเทศ 
แก่บุคคลของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงต้องมีระบบกลไกและการดำเนินงาน
พันธกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ ของสถาบัน
ภาษาและมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สถาบันภาษา มีจำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี คือ 
 ๒.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา 
 ๒.๒ ประสิทธผิลการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๓ ประสิทธผิลการบริการวิชาการด้านภาษา 
 ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๑ :   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษามีวัตถุประสงค์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม จึงควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด  
  ๒. มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านภาษา 
 ๓. มีการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาทุกหลักสูตรและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการนำผลการประเมินในข้อ ๓ มาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา 
 ๕. มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาระหว่างส่วนงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒    :   ประสิทธผิลการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาแก่บุคลากรและนสิิตของ 
          มหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู        :   ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้านภาษา มีรูปแบบที่เหมาะสม
ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
ด้านภาษาแก่บุคลากรและนิสิตประสบความสำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 สถาบันภาษามีภารกิจพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาแก่บุคลากรและนิสิตทุกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝึกอบรมด้านภาษามีคู่มือการสอนหรือตำราหรือหนังสือประกอบการเรียน 
 ๒. มีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรและรายวิชา
ฝึกอบรมด้านภาษา 
 ๓. มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทุกหลักสูตรและรายวิชาฝึกอบรมด้านภาษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละหลักสูตรและ
รายวิชา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
 ๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจในข้อ ๔  มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
 ๖. บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาด้านภาษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ และ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓     : ประสิทธิผลการบริการวิชาการด้านภาษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้    : ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู      : ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี้    

 ประสิทธิผลของการบริการวิชาการด้านภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาต่างประเทศการเขียนบทความ
ทางวิชาการการแปลภาษาต่างประเทศและการจัดทดสอบภาษาต่างประเทศเห็นได้จากผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งสะท้อนคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันภาษา 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ๒. การบริการวิชาการภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาต่างประเทศ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. การบริการวิชาการด้านการเขียนบทความทางวิชาการ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๔. การบริการวิชาการด้านการแปลภาษาต่างประเทศ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕. การบริการวิชาการด้านการจัดทดสอบภาษาต่างประเทศ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๘ 

ตัวบ่งชี้  ๒.๔  : การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู   : ปีการศึกษา  

คำอธบิายตัวบ่งชี ้

 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่าง
ยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม ช่วยขยายขอบเขตการดำเนินงาน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ วิธีการทำงานและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทำให้บุคคลและองค์กร
เครือข่ายมีการปรับตัวและพัฒนาในด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ รวมทั้ง การขยายแนวร่วมใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ 
 ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและ
วัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหาร 
 ๔. มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านภาษาและวัฒนธรรมและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ๕. มีการเผยแพรผ่ลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕  :  การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

คำอธบิายตัวบ่งชี ้

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า๗ วัน
ทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาภายใน ๗ วันทำการนับจากวัน
ประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน  
๗ วันทำการ นบัจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษาเพื่อลงนามรับรองรายงานการ
ประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 

 
 

   
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๐ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบง่ช้ีเฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    
๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องคก์รแห่งการเรยีนรู้     
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    
๑.๕ การควบคุมภายใน    
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    
องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    
     ๒.๑ การจดัการงานสารบรรณในระบบงานวิจัย    

๒.๒ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์    
๒.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยที่จัดสรรให้แก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย    

     ๒.๔ ระบบและกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์มีตวับ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 

❖ ๒.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ❖  



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ 
คือ  

๑) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผน  

๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน  

๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีจำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี คือ 
    ๒.๑ การจัดการงานสารบรรณในระบบงานวิจัย 
    ๒.๒ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๒.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยที่จัดสรรให้แก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
๒.๔ ระบบและกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :  การจัดการงานสารบรรณในระบบงานวจิัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 เพื่อให้การจัดการงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นระบบที่ให้ความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณในส่วนงานมี
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การรายงานการเบิกจ่ายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำเดือน ตลอดถึงการสรุปการรับ – 
ส่งเอกสารและการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณในส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ๒. มีฐานข้อมลูการเบิกจ่ายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 
 ๓. มีการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔. มีการรายงานการเบิกจ่ายงบทุนอุดหนุนการวิจัยประจำเดือน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
 ๕. มีการสรุปการรับ-ส่งเอกสารและการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้  
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
  ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี  
 - ห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
 - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๖ ข้อ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๔ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ : เงินสนบัสนุนงานวิจัยที่จัดสรรให้แก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ปัจจัยนำเขา้ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ ์
 

ตารางข้อมูลเงินวิจัยของส่วนงานจัดการศกึษา 

 

ที ่ ส่วนงาน 
จำนวนอาจารย์

และนักวิจัย 
จำนวนเงิน

วิจัย 
จำนวนเงิน 
เฉลี่ยต่อคน 

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

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา    
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี    
๑๒ วิทยาเขตแพร ่    
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์    
๑๔ วิทยาเขตพะเยา    
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    
๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน    
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย    
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม    
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์    
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช    
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์    



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๕ 

ที ่ ส่วนงาน 
จำนวนอาจารย์

และนักวิจัย 
จำนวนเงิน

วิจัย 
จำนวนเงิน 
เฉลี่ยต่อคน 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี    
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรต ิ    
๒๔ วิทยาลยัสงฆ์พุทธโสธร    
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย    
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง    
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    
๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ    

 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๑-๑๘  
ส่วนงาน 

ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๑๙-๒๐  
ส่วนงาน 

ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๒๑-๒๒  
ส่วนงาน 
 

ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๒๓-๒๔  
สว่นงาน 

ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๒๕-๒๖  
ส่วนงาน 
 

ส่วนงานได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณวิจัย
มีค่าเฉลี่ยต่อคน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน  
๒๗-๒๘  
ส่วนงาน 

 

❑  หมายเหตุ  

 ๑. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา 
ศึกษาต่อ 
 ๒. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 ๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
 ๔. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 
 
 

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


คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ : ระบบและกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ผลงานวิจัยเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดถึงการพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับและบรรจุในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) มีระบบและช่องทางเพื่อการ
รองรับการเผยแพร่งานวิจัย และมีการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
 

เกณฑม์าตรฐาน   

๑. มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินงานวิจัย 
๒. มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่หลากหลาย 
๓. มีระบบและช่องทางเพื่อรองรับการเผยแพร่การวิจัย 
๔. จำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. มีการวิเคราะห์ผลงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๗ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบันวิปัสสนาธุระ ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    
๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    
๑.๕ การควบคุมภายใน    
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    
องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธผิลงานบริการด้านวิปัสสนากรรมฐาน    

     ๒.๒ ประสิทธิผลงานบรกิารฝึกอบรมคุณธรรม    
๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์    
๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรม    

     ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระ    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถาบันวิปัสสนาธุระ มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตวับ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

❖  ๓. สถาบันวิปัสสนาธรุะ  ❖   



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๘ 

 
 
 

 

หลักการ 

สถาบันวิปัสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม เผยแผ่ และให้บริการด้านการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ งานวิจัยพัฒนา
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สร้างเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมให้กว้างขวาง 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สถาบันวิปัสสนาธุระ มีจำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ ประสิทธผิลงานบริการด้านวิปัสสนากรรมฐาน 
  ๒.๒ ประสิทธผิลงานบริการฝึกอบรมคุณธรรม 
  ๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ 
  ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรม 
  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ประสิทธิผลงานบริการด้านวิปัสสนากรรมฐาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริการด้านวิปัสสนากรรมฐานที่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จำเป็นต้องสำรวจความต้องการเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน และนำผลการสำรวจมาจัดทำ
แผนบริการด้านวิปัสสนากรรมฐาน 
  ๒. การบริการด้านวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนบริการด้านวิปัสสนากรรมฐาน
ประจำปไีม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการด้านวิปัสสนากรรมฐานต่อองค์กร ชุมชน
หรือสังคม 
  ๔. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการบริการด้านวิปสัสนากรรมฐาน 
 ๕. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ด้านการบริการวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นระบบเผยแพร่แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ประสิทธิผลงานบริการฝึกอบรมคุณธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป จำเป็นต้องสำรวจความต้องการเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน และนำผลการสำรวจมาจัดทำ
แผนบริการฝึกอบรม 
  ๒. การบริการฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนบริการฝึกอบรมประจำปไีม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการฝึกอบรมต่อองค์กร ชุมชนหรือสังคม 
  ๔. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการบริการฝึกอบรม 
 ๕. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ด้านการบริการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การส่งเสริมและพัฒนาให้วิปัสสนาจารย์มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ตลอดจนมีคุณสมบัติของวิปัสสนาจารย์ที่ดี จะส่งผลให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ ทั้งด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นของ 
วิปัสสนาจารย ์
 ๒. การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 ๔. มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิปัสสนาจารย์อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นนำมาใช้ในการ
ดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ 
 ๕. มีการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ประจำปี และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่าง
ยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมและจะช่วยขยายขอบเขตการดำเนินงานและสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ วิธีการทำงานและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทำให้บุคลากรสำนักปฏิบัติธรรม  
ในเครือข่าย มีการปรับตัวและพัฒนาในด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ รวมทั้ง การขยายแนวร่วมใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีแผนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรม 
  ๒. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมใน
เครือข่าย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดร่วมกันในเครือข่ายและรายงานต่อผู้บริหาร 
 ๔. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่แก่สมาชิกในเครือข่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 ๕. มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขึ้นจนมีผลการดำเนินงานดีขึ้นปีละ ๕ แห่ง โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระอย่างน้อยปีละ ๒ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อย
กว่า๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระภายใน ๗ วันทำการ นับ
จากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ 
ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระเพื่อลงนามรับรองรายงาน
การประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สำนักทะเบียนและวัดผล ดำเนินการประเมินการปฏบิัติงาน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    
๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    
๑.๕ การควบคุมภายใน    
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตวับ่งชีเ้ฉพาะ    
องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา    
๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต    
๒.๔ ประสิทธผิลการจัดการงานข้อสอบกลาง    

     ๒.๕ การพฒันาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 
Service) 

   

     ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สำนักทะเบียนและวัดผล มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
 
 

 

❖  ๔. สำนักทะเบียนและวัดผล  ❖ 
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หลักการ 

สำนักทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน คือ (๑) ส่วนทะเบียน
นิสิตมี ๓ งานหลัก คือ งานบริหารงานทั่วไป งานรับเข้าศึกษา และงานทะเบียนและสถิติการศึกษา (๒) ส่วน
ประเมินผลการศึกษามี ๒ งานหลัก คือ งานการเรียนการสอนและการสอบ และงานประมวลผลการศึกษา
ดำเนินงานภายใต้พันธกิจให้การสนับสนุนและสนองงานตามแผนงานนโยบาย ปณิธานและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน ให้การบริการทางวิชาการแก่นิสิต อาจารย์และศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักทะเบียนและวัดผล มีจำนวน ๖ ตวับ่งชี้ คือ 
  ๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต 
     ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง 
     ๒.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
     ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการรับนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 นิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการรับ
หรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนสามารถคัดเลือกนิสิตที่มีความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาศึกษาเพียงพอ เพื่อให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ดำเนินการตามระบบที่กำหนด และรับนิสิตแบบออนไลน ์

๒. มีแผนการรับนิสิตที่กำหนดเป้าหมายแต่ละปีโดยผ่านการวิเคราะห์จากส่วนงานจัดการศึกษาระดับ
คณะหรือเทียบเท่า 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดของ
ทุกปีการศึกษา 
 ๔. ใชก้ารประเมินการดำเนินงานแบบออนไลนใ์นแตล่ะขั้นตอนของระบบและกลไกการรับนิสิต 
 ๕. มีการนำผลการประเมินในข้อ ๔ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่ ๓ การ
วัดผลและการประเมินผลการศึกษา กำหนดให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชา ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยการวัดผลการศึกษาอาจทำได้หลายวิธี ดังนั้น สำนักทะเบียนและวัดผลควรจัดบริการต่างๆ  
ด้านการวัดผลและแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 ๒. มีการจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรของ มจร.ทีไ่ด้รับการรับรองจาก สปอว.  
 ๓. มีการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบออนไลน์สำหรับนิสิตและอาจารย ์
 ๔. มีการแจ้งผลการศึกษาแก่นิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันสิ้นสุดการสอบแต่ละภาคการศึกษา  
 ๕. มีการออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ยื่นคำร้อง 
ภายใน ๑ วันทำการ นับจากวันยื่นคำร้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การจัดการงานทะเบียนนิสติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักทะเบียนและวัดผล ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนนิสิต ที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช ้
 นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุกส่วนงานและ
ดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 ๒. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent Student: FTES)  

๓. มีการจัดทำรายงานสถิตินิสิตทุกระดับประจำปีการศึกษานำเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ 
๔. มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิตและอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แสดงข้อมลู ๕ ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อผู้บริหาร 
 ๕. มีการรายงานข้อมูลนิสิต และบัณฑิตทุกระดับให้ สปวอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่
กำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางเป็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนิสิตโดยใช้ข้อสอบเดียวกันใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา นำไปสู่มาตรฐานทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. จำนวนข้อสอบกลางทุกรายวิชามีเพียงพอเพ่ือจัดการสอบ โดยอย่างน้อยรายวิชาละ ๓๐๐ ข้อ 
 ๒. มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อสอบกลาง ก่อนสอบทุกภาคการศึกษา โดยสอบแบบออนไลน์และ
จัดเก็บในคลังข้อสอบ 
 ๓. มีการแจ้งผลการสอบข้อสอบกลางแก่ส่วนงานจัดการศึกษาทุกแห่ง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การสอบด้วยข้อสอบกลางของแต่ละส่วนจัดการศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลางประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามและประเมินผลการ
จัดการข้อสอบกลาง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
 ๕. มีการนำผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลางมาปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการข้อสอบกลาง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มกีารดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop  
   Service) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
โดยลดขั้นตอนของการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนให้สั้นลงรวมบริการหลายๆอย่างไว้ ณ ที่แห่งเดียว ผู้ใช้บริการไม่ต้อง
ไปติดต่อขอใช้บริการ ณ จุดบริการหลายแห่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
ขอรับบริการรวมทั้งเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ การบริการของสำนักทะเบียนและวัดผลจะเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการ ได้แก่ การทบทวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการออกแบบระบบ
การทำงานใหม่และการดำเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการทบทวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒. มีการออกแบบระบบการทำงานใหม่ โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  
๓. มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวอย่างน้อย ๓ บริการตามบริบทของสำนักทะเบียนและ

วัดผล 
๔. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ตอนและวิธกีารการให้บริการที่ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ๕. มีการประเมินการดำเนินงานตามระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยมีผลเชิง
ประจักษ์ของการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
 ๖. มีการนำผลการประเมินในข้อ ๕ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลอย่างน้อยปีละ๔ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าก่อนประชุมไม่
น้อยกว่า๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลภายใน ๗ วันทำการ 
นับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ ภายใน๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ภายใน ๗ วันทำการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 
   

 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๒ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตวับ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธผิลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพทุธศาสนา    

     ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจำส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 

 ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตวั
บ่งช้ี ดังนี้ 
 

 

❖  ๕. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๓ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ (๑) การบริการวิชาการแก่สังคม (๒) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น  จึง
ต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มีจำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธผิลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
  ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการประจำส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ 
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ โดยมีจำนวนอาจารย์จากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งเข้าร่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทะนุบำรงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดผู้รบัผิดชอบในการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดทำแผนด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
 ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๖ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 ประสิทธิผลของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิจารณาได้จากการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่นๆที่กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
 ๒. มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีในข้อ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการประเมินกระบวนการทำงานงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ 
 ๔. มีการประเมินกระบวนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทา ง
วิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุออนไลน์ 
 ๕. มีการนำผลการประเมินในข้อ ๓ และ ข้อ ๔ มาปรับปรุงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ๖. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
รายงานต่อผู้บริหาร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 

 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ 
   บริการสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อย  
ปีละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชมุ 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
เพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 
   

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๘ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธผิลงานบรกิารอบรมคุณธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน    

๒.๔ ประสิทธผิลงานบรกิารรับบริจาคและสวัสดิการหอฉัน    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 

 ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตวั
บ่งช้ี ดังนี้ 
 

 
 

❖  ๖. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ❖  



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๙ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแก่สังคม  
(๒) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มีจำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธิผลงานบรกิารอบรมคุณธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน 
  ๒.๔ ประสิทธิผลงานบรกิารรับบริจาคและสวัสดิการหอฉัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ 
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธท์ี่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สั งคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชมุชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทำนุบำรงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดผู้รบัผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบง่ชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
 ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มกีารดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ประสิทธิผลงานบริการอบรมคุณธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ส่วนธรรมนิเทศ เป็นส่วนงานในกำกับของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจ
ให้บริการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
ตลอดถึงพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งจัดกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการบริการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
วิปัสสนากรรมฐาน แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. การดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
 ๒. มีการรายงานผลการประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนากรรมฐานทุกโครงการ 
 ๓. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน  บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การประจำป ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๔. มีการนำผลการประเมินในข้อ ๒ มาปรับปรุงโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนา
กรรมฐาน 
 ๕. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รายงานต่อผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   ประสิทธิผลงานบรกิารรับบรจิาคและสวสัดิการหอฉัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ส่วนธรรมนิเทศ เป็นส่วนงานในกำกับของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานประสานงานด้านการเงิน พัสดุ ประสานกับมูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับบริจาตทรัพย์บำรุง
มหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการด้านภัตตาหาร และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าภาพ จำเป็นต้องมีคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงรายละเอียดเงินรับบริจาคประเภทต่างๆ รวมถึง
การรับบริจาคสิ่งของเพื่อบำรุงมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคเงินบำรุงมหาวิทยาลัย เงืนบริจาคมูลนิธิและกองทุนต่างๆของ
มหาวทิยาลัย ผ่านระบบ MIS (Management Information System) 
 ๒. มีการจัดทำรายงานเงินรับบริจาคอย่างเป็นระบบ เพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
และมหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
 ๓. มีระบบฐานข้อมูลการรับบริจาคเงิน ที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 ๔. มีการจัดทำสรุปรายงานการจัดสวัสดิการด้านภัตตหารเช้า - เพล เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ
มหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
 ๕. มีระบบฐานข้อมูลการรับบริจาควัตถุดิบและสิ่ งของต่างๆ ที่ผู้บริหารสามารถนำมาเป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

 
   

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตวับ่งชี้เฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธผิลของการดำเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖ ๗. อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ❖  



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๕ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแก่สังคม  
(๒) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม มีจำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธผิลของดำเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ 
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์หรอืหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ โดยมีจำนวนอาจารย์จากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งเข้าร่ วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดผู้รบัผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
 ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการดำเนนิงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นส่วนงานในกำกับของสำนัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินงานจัดการศึกษาพระอภิธรรม มีหน่วยจัดการศึกษาที่เป็นสาขา
ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีบทบาทเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบการจัดการศึกษาพระ
อภิธรรมปิฎก อรรถกถาและฎีกา เพื่อพัฒนาบุคคลให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุข เกื้อกูลต่อการพัฒนา
ประเทศและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. นักศึกษาอภิธรรมผู้เข้าสอบในปีการศึกษาที่ประเมิน สอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 
 ๒. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิอภิธรรมบัณฑิต ร้อยละ ๙๐ 
 ๓. มีการกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนสอนและการประเมินผลของหน่วยจัดการศึกษาอภิธรรม
ในสังกัดทั่วประเทศ 
 ๔. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เช่น หน่ วยที่เปิด ผู้บริหารหน่วย 
อาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 
 ๕. มีการรายงานผลการดำเนินงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 

   
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๙ 

 

 

         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินการประเมินการ
ปฏิบัตงิาน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๒.๓ ประสิทธผิลของการดำเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖ ๘. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๐ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ 
ประการ คือ  

(๑) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(๒) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มีจำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒.๒ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.๓ ประสิทธผิลของการดำเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ 
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองคณะกรรมการชุมชนเครอืข่าย 
 ๒. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองคณะกรรมการชุมชนเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการตามแผน บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ผู้ปกครองคณะกรรมการชุมชนเครอืข่าย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการทำนุบำรงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. กำหนดผู้รบัผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบง่ชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
 ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนนิงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ประสิทธิผลของการดำเนนิงานโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา แก่เด็กและเยาวชน รับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอบรมธรรมศึกษาเพื่อให้
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นศูนย์กลางเผยแผ่แก่เด็กและเยาวชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
 ๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 
 ๓. มีการประเมินและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาและ
สังคม ทุกปี 
 ๔. จำนวนโรงเรียน/ชุมชน/เครือข่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีที่ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของนักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด 
 ๖. มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สู่สาธารณชน 
 ๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดำเนนิการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 

 

   
 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๔ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๙ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง    จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี    ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๑๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    
๑.๒ การพัฒนาสว่นงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    
๑.๕ การควบคุมภายใน    
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    
องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม    

๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด    

๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์    

๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้    

๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด    

๒.๗ การพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู ้
(Learning Organization : LO) 

   

๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย    

๒.๙ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร    

๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนิสิต    

๒.๑๑ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๒.๑๒ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์    

๒.๑๓ การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    

 
  

❖  ๙. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ❖   



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๕ 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๑๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 

 
 
 
 

หลักการ 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีภารกิจ ๒ 
ประการ คือ 

(๑) ภารกิจด้านห้องสมุด 
(๒) ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจำนวน ๑๓ ตัว
บ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
        ๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
        ๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
        ๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
   ๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด 

       ๒.๗ การพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู ้(Learning Organization : LO) 
๒.๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
๒.๙ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
๒.๑๐ การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนิสิต 
๒.๑๑ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑๒ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 
๒.๑๓ การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อย  
ปีละ ๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่วงหน้า
ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใน ๗ วันทำการนับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบและปฏิบัต ิภายใน  ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
   ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอประธานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สรสนเทศเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชมุ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 
 ๓. คำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔. หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีการบริหารและจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีการใช้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้มีความแข็งแรง คงทน 
สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ ร่มรื่น น่าอยู่ และมีการจัดแต่งให้สวยงามโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอาคารสถานที่ 
 ๒. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม  
 ๓. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในข้อ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจในมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. นโยบายและแผนงานบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอาคาร
สถานที่ เช่น แผนสุขอนามัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ประกาศ คำสั่ง หรือ บันทึกมอบหมายภาระงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภาระงาน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของอาคาร
สถานที่เช่น โครงการ/กิจกรรม ๕ ส  เครื่องดับเพลิง  ป้ายเตือน รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล้อม   
 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับประเด็นในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๓ 
 ๕. รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลงรายการ
การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ  

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่ งพิมพ์  (หนังสือวารสาร/นิตยสาร) สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท 
 ครอบคลุม  หมายถึง  มีส่วนเกี่ยวข้องถึง รวมถึง รวมอยู่ด้วย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และส่วนงานจัดการศึกษา 
๒. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและมีการประชุมดำเนินการ 
๓. มีการมีส่วนร่วมของคณะและภาควิชาในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

 ๔. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย 
 ๕. มีสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒. แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
 ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม 
 ๔. รายการทรพัยากรสารสนเทศ ที่คณะและภาควิชาเสนอเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดประจำปี 
 ๕. รายการทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อประจำปีแยกประเภทตามหลักสตูร 
 ๖. รายงานจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในปีประเมินเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การบริการทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริการทรัพยากรสารสนเทศสู่ผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมหลักของห้องสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และ
ทักษะในการแสวงหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 ๒. มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 ๓. มีการอบรม การแนะนำการใช้หรือการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นิสิตทุกปี
การศึกษา 

๔. มีการบริการฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ฐาน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เช่น แผนการจัดบริการ
ห้องสมุด คู่มือการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด ประกาศ ระเบียบ  
 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร
ส่วนหอสมุดกลาง คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม ภาระงานบุคลากร  
 ๓. เอกสาร เว็บไซต์แนะนำห้องสมุดและคู่มือการสืบค้นสารสนเทศ 
 ๔. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 ๕. รายงานจำนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการ 
 ๖. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมแนะนำการใช้และการสืบค้นสารสนเทศของ
ห้องสมุดแก่นิสิต เช่น โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน รายชื่อผู้เข้าร่วม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๗. รายการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ 
 ๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๙. รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานมีอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกภายในตัวอาคาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่างและระบบป้องกันสาธารณภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันและบำรุงรักษา
ทรัพยากรห้องสมุดมิให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีมุมศึกษาเรียนรู้
ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
๒. มีแสงสว่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
๓. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท 

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ  
๔. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า 
๖. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ  
๗. มีมุมศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 ๘. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด 
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๖ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
  ๑. ภาพแสดงการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้บริการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. ผลการตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร ในส่วนบริการแต่ละชั้น  
  ๓. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. ๒๕๔๙ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการและการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศที่เพียงพอ ส่งผลให้การเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว 
และคุ้มค่า 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทำงานที่นำมาใช้เพื่อการจัดการงานมีการทำงานร่วมกัน
หรือเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงานต่าง ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ  
ยืม-คืน และงานสืบค้นข้อมูล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด 
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด ที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
 ๓. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถดำเนินงาน อย่างน้อย ๓ ระบบได้แก่ งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
 ๖. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด เป็นระบบเดียวกันทุกห้องสมุด ในทุกส่วนจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสามารถใช้บริการเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนระบบสารสนเทศเพือ่การบริการห้องสมุด 
 ๒. หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการห้องสมุด โดยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และใช้ได้จริง 
 ๓. คู่มือการใชร้ะบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ๔. รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๕. รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการตามผลการประเมิน 
 ๖. เอกสารหลักฐานแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด ของคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗ :   การพัฒนาห้องสมุดสู่การเปน็องค์กรการเรียนรู ้
   (Learning Organization : LO) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การพั ฒ น าแ ละส่ ง เส ริ ม ค วาม รู้ ระห ว่ างบุ ค ล ากรห้ อ งสมุ ดสั งกั ดมห าวิท ย าลั ย เพื่ อ ก าร                  
บ ริ ห า รจั ด ก าร งาน ข อ งห้ อ งส มุ ด  แ ล ะก าร ให้ บ ริ ก า รท รั พ ย าก รส ารส น เท ศ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ                          
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและบริการร่วมกันได้ มีการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในส่วนงานหรือระหว่างส่วนงาน เอื้อให้เกิดโอกาสใน
การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การพัฒนาและเป็นฐานความรู้ที่ เข้มแข็งขององค์กร        
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรห้องสมุดในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของห้องสมุด 
 ๒. มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการบริหารจัดการงานของห้องสมุด แก่บุคลากรห้องสมุดในสังกัด
มหาวิทยาลัยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายในส่วนงาน ระหว่างส่วนงาน หรือในรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
 ๔. มีการรวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิบัติงานห้องสมุด ให้กับบุคลากรห้องสมุด
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๕. รายงานผลความสำเร็จจากการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน หรือได้
จากการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๓ 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑.รายงานการสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ๒. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการบริหารจัดการงานห้องสมุด หรือ
โครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในเครือขา่ยมหาวิทยาลัย 
 ๓. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 
 ๔. รายงานผลสำเร็จจากการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ปฏิบัติงานห้องสมุด เช่น คู่มือ/แผ่นพับ/เว็บไซต์ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘ :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว ต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 ๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
 ๓. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

๔. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 ๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. แผนแม่บทระบบสารสนเทศ หรือ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ๒. คู่มือการใชร้ะบบสารสนเทศต่างๆ เช่น คู่มือการใช้ระบบการเงิน ระบบพัสดุ  
 ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ๔. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๕. รายการข้อมูลที่สง่ผ่านระบบเครือข่ายพร้อมทั้งหลักฐานการส่งเข้าเครือข่าย 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๙ :   การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเครือขา่ยและการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเครือข่าย
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก ตลอดจนภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอกมี
เพิ่มมากขึ้น  จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใช้งานในอนาคตได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
 ๒. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 ๔. มีระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery) 
 ๕. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 
 ๖. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. แผนแม่บทระบบสารสนเทศ หรือ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด 
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 ๔. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร ์
 ๕. เอกสารหลักฐานแสดงระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉินเช่น คู่มือปฏิบัติงาน แผนการสำรอง
ข้อมูล ภาระงานบุคลากรรับผิดชอบ 
 ๖. เอกสารหลักฐานแสดงระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น คู่มือปฏิบัติงาน ภาระงาน
บุคลากรรับผิดชอบ 
 ๗. แผนและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๖ 

ตัวบง่ชี้ที่  ๒.๑๐ :   การจัดการหรอืจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของงานและสืบค้นข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการดังนั้น ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่อ
จำนวนบุคลากรและนิสิต เป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริการจัดการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา ๑ คนต่อเครื่อง 
 ๒. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อเครื่อง 
 ๓. มีการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและดำเนินการภายใน ๓ วันทำการ นับ
แต่วันรับแจ้ง 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

❑  หมายเหตุ  
 ๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนิสิตที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย 
 ๒. การคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยต้อง เทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตร ี
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
๑.ข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
๒. ข้อมูลจำนวนนิสิตและจำนวน FTES ของนิสิตแต่ละระดับการศึกษา 
๓. เอกสารหลักฐานแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ รายงานจำนวนคอมพิวเตอร์บุคลากร รายงาน

จำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต รายการลงทะเบียนการใช้ wifi สำหรับ notebook และ mobile device ของ
นิสิต 
 ๔. บัญชีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร 
 ๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผู้ใช้บริการ 
 ๖. รายงานการปรับปรุงการบริการตามผลการประเมินความพึงพอใจ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๑ :   การพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์และการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการสำรวจความต้องการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๓. มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในข้อ ๒ 
 ๔. มีระบบการติดตามให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. มีการประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. รายงานการสำรวจความต้องการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทำโดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจ
ความต้องการ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลโครงการ แบบประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ รายช่ือบุคลากรที่ร่วมโครงการ 
 ๔. ข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
 ๕. เอกสาร หลักฐานที่แสดงขั้นตอน วิธีการและผู้รับผิดชอบติดตามการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 ๖. รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำป ี



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๒ :   การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) เป็นระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ ด้วยตนเอง สามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกลและการเรียน
ผ่านเครือข่ายระบบตา่ง ๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลติสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learningแก่อาจารย ์
 ๓. มีการเข้าใชส้ื่ออิเล็กทรอนกิส์แบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรายวิชารวมกัน 
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning มาปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 ๑. มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 ๒. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learningแก่
อาจารย์และรายงานผลโครงการหรือกิจกรรม 
 ๓. เอกสาร หลักฐานแสดงสถิติการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทุกรายวิชา 
 ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ทกุรายวิชา 
 ๕. รายงานการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๓ :   การพัฒนาเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 เทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสำนักหอสมุดและ เทคโนโลยี
สารสนเทศควรพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม และข่าว
ต่างๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รบับริการ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตรงวัตถุประสงค์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็น
ปัจจุบัน ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 
 ๓. มีการกำหนดมาตรฐานและแม่แบบ (Template) สำหรับเว็บไซต์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

๔. มีการส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษาและส่วนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่าทุกแห่งมีเว็บไซต์
ประจำส่วนงานและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต ์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
๑.แผนพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
๒. เว็บไซต์และข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยใชข้้อมูลเชิงประจักษ ์
๓. ประกาศหรอืแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงาน 
๔. เว็บไซต์ของส่วนงานจัดการศึกษาและส่วนงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า 
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต ์

 ๖. รายงานการปรับปรุงการบริการตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

   



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๐ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา ดำเนินการประเมินการปฏบิัติงาน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตวับ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน    

     ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา    

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน    

     ๒.๔ การบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน    

     ๒.๕ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  ๑๐. ศูนย์อาเซียนศึกษา  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นส่วนงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒ ประการ คือ  
(๑) การบริการวิชาการแก่สังคม  
(๒) วิจัยและพัฒนา 
มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบ

สารสนเทศและการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน ประสานความร่วมมือกับ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก ศูนย์อาเซียนศึกษา มีจำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี คือ 
๒.๑ การพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒.๓ การพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน 
๒.๔ การบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๒.๕ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การพัฒนาเครอืข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างยังคงมีความ
เป็นอิสระต่อกัน 
 เครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียนมีจุดประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหาร งานวิจัย 
วิชาการ และนิสิตนักศึกษา เป็นหนทางในการพัฒนาระบบการศึกษาในประชาคมอาเซียนให้สอดรับกันและ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
๒. มีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและ/หรือวิชาการใน

ประชาคมอาเซียนตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและ/หรือวิชาการใน

ประชาคมอาเซียน และรายงานต่อผู้บริหาร 
๔. มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการในประชาคมอาเซียน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
๕. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการในประชาคม

อาเซียนต่อสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บรหิารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า
๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาภายใน ๗ วันทำการ นับจาก
วันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและปฏิบัติ 
ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผูอ้ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อลงนามรับรองรายงานการ
ประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวนัประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การพัฒนางานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพจะต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้  รวมทั้งมีการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริม
พัฒนาโครงการวิจัยหรือจัดประชุมเพ่ือนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกการสรา้งงานวิจัยองค์ความรูป้ระชาคมอาเซียน 
  ๒. มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ๓. มีการพัฒนาบคุลากรด้านการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนให้กับส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
 ๔. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน็ทุนวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน 
  ๕. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากส่วนงานทั้งภายในและภายนอก 
 ๖. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของศูนย์อาเซียน
ศึกษาที่มีความสำคัญอันจะเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษาควรจั ดทำแผน
บริการวิชาการและส่งเสริมกระบวนการในการให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่สังคม โดยเริ่มต้น
ทำกิจกรรมตั้งแต่ภายในมหาวิทยาลัยขยายไปสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนบริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ประชาคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย หรือส่วนงานเทียบเท่า 
  ๒. การบริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนบริการ
วิชาการประจำปไีม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ 
  ๔. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาการบริการวิชาการ 
 ๕. มีการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบและเผยแพร่แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประชมคมอาเซียนจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกผู้มีความสนใจ
การศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า สำหรับศึกษาหาความรู้  ซึ่งการจัดสารสนเทศ
ควรครอบคลุมนิสิตนักศึกษาทุกประเทศให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดอ้ย่างทั่วถึง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๒. จำนวนสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
๓.  มีการเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยภาษา อย่างน้อย ๓ ภาษา 
๔.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๕.  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงสารสนเทศของส่วนงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สถาบนัพระไตรปิฎกศึกษา ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ์ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา    

๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา    

๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา    

๒.๔ การบริการวชิาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา    

๒.๕ สารสนเทศเพื่ อการบริการวิชาการพระ ไตรปิฎกและคัมภีร์ท าง
พระพุทธศาสนา 

   

๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 

 

❖  ๑๑. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๘ 

 
 
 

 

หลักการ 

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ วิจัย เผยแพร่ และ
ให้บริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ ประกอบด้วย ๒ ส่วนงาน ได้แก่  

(๑) ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและ
แผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสถาบัน  

(๒) ส่วนวิชาการและวิจัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ปริวรรตคัมภีร์โบราณ ฝึกอบรมด้านคัมภีร์และบริการวิชาการ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีจำนวน ๖ ตัวบ่งชี ้คือ 
 ๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ์ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๔ การบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบรกิารวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีการ
วางแผน กระบวนการทำงาน ผู้รับผิดชอบและทรัพยากรสนับสนุนรวมทั้งมีการประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานและนำมาปรับปรุงการรวมรวมและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. มีการกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกรรมการประจำสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวมรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๔. ผลการประเมินความสำเร็จการรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของสถาบัน นำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
 ๕. นำผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการรวบรวมและอนุรักษ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มกีารดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
ชนิดของตวับง่ชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต้องมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุน การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการปริวรรตและแปลการสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็น ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. มีการกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกรรมการประจำสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ๓. ผลการประเมินความสำเร็จการปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ของสถาบัน นำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
 ๔. นำผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มกีารดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การพัฒนางานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 พันธกิจของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาด้านการวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จําเป็นต้องมีระบบและกลไก ตลอดจนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามระบบ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร
และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ ตอบสนองวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร 
 ๓. จัดหางบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๕. ผลงานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา จึงควรคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการและให้บริการวิชาการใน
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการและนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้สามารถสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์และสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
 ๓. เผยแพร่ข้อมูลความรู้พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อสาธารณชน โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลาย 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 ๕. ผลการประเมินความสำเร็จการบริการวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
 ๖. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง 
   พระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการและผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การรวบรวมข้อมูลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามาจัดทำเป็นสารสนเทศที่ง่ายต่อการ
สืบค้นและใช้งานได้สะดวก เป็นการบริการวิชาการต่อสาธารณชนของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาดังนั้น จึงควร
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ ถูกต้องและเพียงพอ โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้และพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปเผยแพร่และ
ให้บริการต่อสาธารณชน 
 ๒. ข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของส่วนงาน 
 ๓. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในส่วนงานเพ่ือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบันสำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำอย่างน้อยปีละ 
๖ ครั้ง วิธีการประชุม ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศกึษา อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาล่วงหน้าก่อนประชุม 
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาภายใน ๗ วันทำการ
นับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ ภายใน  ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมและเสนอผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มกีารดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 

 
 

   
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจดัการงานสารบรรณ    

     ๒.๒ การจดัการงานพิธีการและงานประชุม    

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร    

๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บคุลากร    

๒.๕ การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  ๑๒. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๖ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ ในการกำกับดูแล
การทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสนับสนุนหลักในการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น งานสารบรรณ งานพิธีการและงานประชุม งานบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาบุคคล งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีมีจำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี คือ 
๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ 
๒.๒ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 
๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
๒.๔ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บคุลากร 
๒.๕ การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดการงานสารบรรณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม จนถึงการทำลาย ซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ  ทั้ งนี้ ต้องเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดทำขั้นตอน วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก ร้อยละ ๙๐ ส่งออกจากส่วนงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชั่วโมง/วัน 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การจัดการงานพธิีการและงานประชุม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 งานพิธีการและงานประชุม หมายถึง งานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกส่วนงานจัดขึ้น ให้เป็นไปตาม
จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประชุมของมหาวิทยาลัยที่ไม่เกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงานพิธีการและงานประชุม 
๒. มีการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านช่องทางอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
๓. มีการจัดทำขั้นตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดำเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพร่แก่

บุคลากรของส่วนงาน 
๔. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงานพิธีการและงานประชุม เสนอต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครัง้ 
๕. ผลการดำเนินงานด้านการจัดการงานพิธีและงานประชุมสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

ร้อยละ  ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 การสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงต้องสามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาคัดเลือกให้มากที่สุด และการดำเนินการสรรหาคัดเลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรมการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรรวมถึงการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาถึงอัตรากำลังที่พอเหมาะและภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีระยะสั้นและระยะยาวที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรประจำปีตามแผนในข้อ ๑  
บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. มีการเผยแพร่กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งต้ังบุคลากรต่อสาธารณะ 
๔. มีฐานข้อมูลบุคลากรทั้งอัตราประจำ และอัตราจ้างของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
๕. มีการส่งข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   ระบบและกลไกการจัดสวัสดกิารแก่บุคลากร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพ การดำเนินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้าง
แรงจูงใจ สนับสนุน และธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีด้านสวัสดิการครอบคลุมสวัสดิการทั้งที่รัฐกำหนดและมหาวิทยาลัยจัดให้ 
๒. ผลการดำเนินงานตามแผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
๕. มีการสรุป ประเมินผลการจัดสวัสดิการ และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด

สวัสดิการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
สร้างขวัญกำลังใจ และปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม แผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีระบบการติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
๔. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
๕. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี และนำผลการประเมิน

ไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๑ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี    

     ๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี    
๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต    

๒.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต    

     ๒.๕ ความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  ๑๓. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๓ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในการส่งเสริมนิสิตให้ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดย
ดำเนินงานส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต 
งานวินัยนิสิต งานบริการนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

๒.๑ การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี
๒.๒ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี
๒.๓ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 
๒.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
๒.๕ ความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นสิิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการนสิิตระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓ .๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. นำผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
และการจัดกิจกรรม 
  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรอืการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
  ๔. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ  มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
  ๕. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๖. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบการจัดสวัสดิการแก่นสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองกิจการนิสิตควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิต โดยอย่างน้อยครอบคลุมด้านหอพัก ลานกีฬา อาหาร  
อนามัยและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตมั่นคง พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีด้านสวัสดิการนิสิตและดำเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่นิสิตที่ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านหอพัก ลานกีฬา อาหารอนามัย และ 
ทุนการศึกษา 
 ๓. มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 ๔. มีการจัดทุนการศึกษาแก่นิสิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกแก่
นิสิต 
 ๕. มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดสวัสดิการในข้อ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ในการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตบรรพชิตของมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาในรายวิชาจะต้อง
ปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
นิสิตคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงานบริการสังคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง กองกิจการนิสิตควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตสามารถปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการเตรียม
ความพร้อม การให้คำปรึกษาแนะแนว รวมทั้งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ติดตามประเมินผลและรับรองการ
ปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต และ
ดำเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีการจัดเตรียมความพร้อม การให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการ
สังคม 
 ๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิตและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
 ๕. มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   ความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น กองกิจการนิสิตจึงควรมีการวัด
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่วินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ในปีการศึกษา ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ
ส่งเสริมในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
 ๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๒ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งช้ี 
 ๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยกองกิจการนิสิตหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 
 

   
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๙ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกจิการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๘ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจดัการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง    

     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกจิการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 

❖  ๑๕. กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ ในการกำกับดูแล
การทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสนับสนุน
หลักในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอันเนื่องด้วยสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย งานประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) งาน
ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และองค์กรความร่วมมืออื่น ๆ งาน
โครงการพิเศษในการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

 ๒.๑ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด  รวบรวม  จัดเก็บข้อมูล  
ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน 
การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน โดยกอง
กิจการพิเศษได้ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี ้
  - ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองกิจการพิเศษ โดยมีระเบียบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งนี้มติที่ประชุมให้ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำระบบ
สารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานต่อไป 
  - มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีระบบ
สารสนเทศของกองกิจการพิเศษ งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์  งานที่เกี่ยวข้องกับงานวันองค์ผู้
สถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและ
งานออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน เช่น จัดอบรมระบบ
สารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่กองกิจการพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร เพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ 
 ๓. ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ facebook และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าไปติดตาม สืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 
 ๔. มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไชต์กองกิจการพิเศษ ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th เพราะได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกองกิจการพิเศษไว้กับฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย 
  - หน้าเว็บไซต์ของกองกิจการพิเศษ ได้มีการเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook  ของกอง
กิจการพิเศษ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและ
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กำลังจะดำเนินการบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปสามารถติดตามกองกิจการพิเศษ เพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงระบบ 
 ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
นำผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของกองกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุม
คณะกรรมกการประจำส่วนงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. บันทึกเชิญประชุม, รายงานการประชุม และเว็บไซต์กองกิจการพิเศษ 
 ๒. บันทึกข้อความอนุมัติเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองกิจการ
พิเศษ , เอกสารคู่มือการใช้งานระสารสนเทศ , สรุปผลการอบรม ภาพถ่าย 
 ๓. สื่อสังคมออนไลน์ facebook งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานที่เกี่ยวข้องกับงานวันองค์
ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและ
งานออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์กองกจิการพิเศษ 
 ๔. ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กองกิจการพิเศษ โดยผ่ายทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย www.mcu.ac.th , ขั้นตอนการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์กองกิจการพิเศษ กับ สื่อสังคมออนไลน์ 
facebook กองกิจการพิเศษ 
 ๕. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองกิจการพิเศษ , บันทึกข้อความเรื่องส่ง
รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ , สรุประดับความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า ส่วนงานมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป 
 

 
 
 
 
 

http://www.mcu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย งาน
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอันเนื่องด้วยสวัสดิการ
เงินกู้ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย งานประสายความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) งานประสายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) และองค์กรความร่วมมืออื่น ๆ งานโครงการพิเศษในการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน 
 กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มีการมอบหมายงานและกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ

บุคลากรของแต่ละกลุ่มงาน สังกัดกองกิจการพิเศษ โดยการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ อาท ิ

 - คณะกรรมการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง 
 - คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
๒. มีคู่มือหรือแนวทางขัน้ตอนการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่ภายในหน่วยงาน 
๓. มีการจัดทำขั้นตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการดำเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพร่แก่

บุคลากรของส่วนงาน 
๔. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงานพิธีการและงานประชุม เสนอต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครัง้ 
๕. ผลการดำเนินงานด้านการจัดการงานพิธีและงานประชุมสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

ร้อยละ  ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองกจิการวิทยาเขต สำนกังานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๐ ตัวบง่ช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบง่ช้ีกลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการประสานงานข้อมูลสารสนเทศ    

     ๒.๒ การติดตามข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินการและการสรุปรายงาน     
โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 

   

๒.๓ การประเมินผลการดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศ    

๒.๔การสรุปผลการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองกจิการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 
 

❖  ๑๕. กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี  ❖ 
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หลักการ 

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในการประสานงานด้านการบริหารและวิชาการ 
จัดทำแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผลและช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัย 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องแบ่งงานเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ  

(๑) กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ      
(๒) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี  มีจำนวน ๔ 
ตัวบ่งช้ี คือ 

 ๒.๑ ประสทิธภิาพและประสิทธผิลของการประสานงานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒.๒ การติดตามข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินการและการสรุปรายงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 
 ๒.๓ การประเมินผลการดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๔ การสรุปผลการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการประสานงานข้อมลูสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ประสิทธิผลของการประสานงานข้อมูลสารสนเทศ ประเมินได้จากข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและ
วิชาการที่จำเป็นในแต่ละปีการศึกษา ที่กองกิจการวิทยาเขตได้รับจากวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย
ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ๑๑ แห่ง วิทยาลัย ๑๘ แห่ง 
โครงการขยายห้องเรียน ๓ แห่ง และหน่วยวิทบริการ ๑๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔๖ แห่ง 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ 
 ๒. มีช่องทางการ รับ-ส่ง ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีการเผยแพร่รายชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทย
บริการให้เป็นสาธารณะ 
 ๔. การประสานงานระหว่างกองกิจการวิทยาเขตและวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
 ๕. มีการนำผลประเมินที่ได้มาพัฒนาในการติดต่อประสานงานในครั้งต่อไป 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การติดตามข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนนิการ 
   และการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 มีการติดตามข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินการและการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี
งบประมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงประมาณและคุณภาพเสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินนำมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มี
การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีขั้นตอนการติดตามข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินการและการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณดำเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลยัสงฆ์  และหน่วยวิทยบริการ 
  ๒. มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๑ ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. มีการจดัทำและการรวบรวมการสรุปผลการดำเนินงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ 
  ๔. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ เสนอผู้บริหารปี
ละ ๑ ครั้ง (ตามปีงบประมาณ)  
  ๕. มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
หน่วยวิทยบริการ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 

 
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การประเมินผลการดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การประเมินผลการดำเนินงานเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เสนอให้ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทราบเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้  
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีแผน ขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการ
ขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 
  ๒. มีการดำเนินการตามแผน ขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๑ ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร
และวิชาการ 
  ๓. มีผลประเมินการดำเนินงานของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
  ๔. มีการจัดทำรายงานผลประเมินการดำเนินงานเสนอต่อผู้บรหิารอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๕. มีการประเมินแผน ขั้นตอน และกระบวนการในการประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรงุ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การสรุปผลการดำเนินการขอ้มูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการ 
   ประจำปีงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

  การสรุปผลการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพเสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
สามารถนำผลของการประเมินนำมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงงประมาณ 
  ๒. มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๑ ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. มีการจัดทำและการรวบรวมการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
  ๔. มีการจัดทำสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง (ตามปีงบประมาณ) 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
 ๖. มีการนำผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 

 
   

 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๐ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๙ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญชี    
     ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจ้าง    

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

❖  16. กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัย
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงินที่
สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัยที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องและใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๓ 
ตัวบ่งช้ี คือ 

  ๒.๑ ระบบและกลไกการเงินและบัญช ี
  ๒.๒ ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจ้าง 

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการเงินและบัญช ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองคลังและทรัพย์สินจะต้องสร้างระบบในการจัดการการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนกลางและภูมิภาคจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จำเป็นต้องมีคู่ มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถจัดทำรายงาน
ทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจ อันสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถานะการเงินและความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัยได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีคู่มือการปฏบิัติงานด้านการเงินและบัญชีเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒ . มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีแก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๓. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

และสภามหาวิทยาลัยอยา่งน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. ความสำเรจ็ในการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี   ภายใน ๖๐ วนั นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ๕. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการจัดซื้อและจัดจ้าง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น ความจำเป็นของการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ วิธีการคัดเลือกและขั้นตอน
ผู้ผลิต การจัดทำสัญญา ขั้นตอนการจ่ายเงิน เป็นต้น มีขั้นตอนที่รัดกุม มีการกำหนดมาตรฐานของการซื้อสินค้า 
มีความรับผิดชอบในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ ในการจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อและจัดจ้างที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

๒. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อและจัดจ้างประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๓. มีการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อและจัดจ้าง และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 

ตามที่ระบุในปีงบประมาณ 
๔. มีการประเมินกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อและจัดจ้างของมหาวิทยาลยั 
๕. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการบริหารพัสด ุ
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริหารพัสดุ เป็นวงจรการบริหารที่มีการดำเนินการหลายขั้นตอน และต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่ม
ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อ
เริ่มต้นวงจรใหม่ในการจัด หาพัสดุทดแทน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพร้อมมูลค่า  
  ๒ . มี ก ารจั ดท ำแผนการบ ริห ารจั ดการพั สดุ ที่ ส อดคล้ อ งกั บน โยบ ายของมห าวิท ยาลั ย                    
และดำเนินการตามแผน 
  ๓. มีระบบการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบครุภัณฑ์ เบิกจ่าย โอน ยืม ซ่อมแซม         
บำรุง รักษา และการจำหน่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย  
  ๔. มีการใช้พัสดุร่วมกันของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีรายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้พัสดุร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๕ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ การจดัทำนิติกรรมและสัญญา    
     ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีความ    
     ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข ์    

     ๒.๔ การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และคำสั่ง 

   

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  ๑๗. กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๖ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองนิติการสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในงานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ งานจัดทำนิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดทำกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ติดตาม 
เร่งรัดผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย ตีตราบังคับให้ดำเนินไปตามสัญญา งานด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้องทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา คดี
ปกครอง งานบริหารงานบุคคลในส่วนของการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
 ๒.๑ การจัดทำนิติกรรมและสัญญา 
 ๒.๒ ระบบและกลไกการปฏบิัติงานด้านกฎหมายและคดีความ 
 ๒.๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านวินัยและอุทธรณ ์

๒.๔ การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดทำนิติกรรมและสัญญา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 นิติกรรม คือ การกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ 
การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญาซื้อ
ขายสัญญากู้เงินสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้และพินัยกรรมเป็นต้นนิติกรรมและสัญญา ต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญดังนั้น กองนิติการจึงต้องมี
กระบวนการจัดทำนิติกรรมและสัญญาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำนิติกรรมและสัญญาประจำปี 
๒. มีการจัดทำกระบวนการและขั้นตอนการทำนิติกรรมและสัญญา 
๓. มีการประเมินกระบวนการและขั้นตอนการทำนิติกรรมและสญัญาและนำผลประเมินไปปรับปรุง 
๔. มีการจัดทำนิติกรรมและสัญญาโดยการมสี่วนร่วมของส่วนงานที่เกีย่วข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
๕. มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดคีวาม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้
ฟ้องทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ต้องมีกระบวนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงต่อมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑม์าตรฐาน    

๑. มีการจัดทำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีความ 
๒. มีการเผยแพรก่ฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งแก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
๓. มีการประเมินกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านกฎหมายและคดีความ 
๔. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีความ 
๕. ความสำเรจ็ในการดำเนินงานคดีความของมหาวิทยาลัย แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านวนิัยอุทธรณ์และร้องทุกข ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 มหาวิทยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านวนิัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ๓ ฉบับ คือ  
 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓   
 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๓  
 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการจัดทำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๒. มีผู้รับผิดชอบดำเนินการด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๓. มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๔. มีการประเมินกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข ์
๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การบริการใหค้ำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และ 
   คำสั่ง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง แก่บุคลากรและส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัย เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การจัดทำและ
ดำเนินการเป็นไปอยา่งถูกต้องเหมาะสมตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการจัดทำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง 

๒. มีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งผ่านระบบเว็บไซต์ของ
ส่วนงาน 

๓. มีการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของ (ร่าง)ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ ใน
เบื้องต้น 

๔. มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คำปรึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจต้อง 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการให้คำปรึกษา ตามผลการประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

 
   

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๑ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งช้ีกลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งชี้    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย    
     ๒.๒ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

มหาวิทยาลัย 
   

๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย    

๒.๔ งานวิจัยสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน ์    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะสว่นงาน จำนวน ๔ ตวับ่งชี้ ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  ๑๘. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๒ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้ าที่ที่
มหาวิทยาลัยจะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสนับสนุนในด้านบริหารจัดการแผนของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ ครอบคลุมการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผนงบประมาณ 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
 ๒.๑ ประสิทธผิลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ ประสิทธผิลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๓ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัย 

๒.๔ งานวิจัยสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนได้ว่า มหาวิทยาลัยมี
การกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ โดยใช้แผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดำเนนิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑม์าตรฐาน    

  ๑. มีการพัฒนาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา 

  ๒. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกส่วนงานภายใน 
  ๓. มีการกำกับติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง ดำเนินการตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  ๔. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ 
   มหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย สะท้อนภาพการ
ดำเนินงานและทำให้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการกิจกรรม  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการ
ปรับทิศทางแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ โดยแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของมหาวิทยาลัยสำเร็จก่อนเริม่ปีงบประมาณ 
 ๒. มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี  
 ๓. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
 ๔. แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง โดยบรรลุผลตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

๕. รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยได้รับการจดัทำและเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใน ๓ เดือนนับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ระบบงบประมาณเป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมีระเบียบ ในระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีกระบวนการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำเร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณถัดไป 

๒. มีการใช้ระบบงบประมาณที่ได้มาตรฐานเดียวกับสำนักงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการจัดทำขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือด้านการจัดทำงบประมาณเผยแพร่แก่ส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย 

๔. มีการกำกับติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามแผนใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. มีการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมา
ดำเนินการด้านงบประมาณให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   งานวิจัยสถาบนัที่นำไปใช้ประโยชน ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การวิจัยสถาบันเป็นการดำเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น มา
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร รวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนการวิจัยสถาบนัที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. มีผลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง   
๓. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อเผยแพร่ไปยังส่วนต่างๆของ

มหาวิทยาลัย 
๔. มีการติดตามการนำผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และ

รายงานต่อผู้บริหาร 
๕. มีการนำผลงานวิจัยสถาบันไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่สอดคล้องต่อ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๗ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบง่ชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๒ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ประสิทธผิลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ    

๒.๒ ประสิทธผิลของการแตง่ตำราและผลงานทางวิชาการ    

๒.๓ การจัดทำและเผยแพรห่นังสือและคัมภรี์พระพุทธศาสนา    

๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    

๒.๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์    

๒.๖ ระบบและกลไกการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 

 

❖  ๑๙. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๘ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ดำเนินงานตามพันธกิจ ๓ ด้านคือ 
(๑)  พัฒนาและส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ 
(๒) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม 

(๓) พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมยัใหม่ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี คือ 
๒.๑ ประสิทธผิลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 

 ๒.๒ ประสิทธผิลของการแตง่ตำราและผลงานทางวิชาการ 
 ๒.๓ การจัดทำและเผยแพรห่นังสือและคัมภรี์พระพุทธศาสนา 
 ๒.๔ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
 ๒.๖ ระบบและกลไกการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของการจัดการงานประชุมสภาวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การประชุมสภาวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑  โดยอนุโลม 
 สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลทางด้านวิชาการ เช่น หลักสูตรการสอน การวัดผล การให้
ปริญญา การให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดหาวิธีการทำให้การศึกษา 
การวิจัย การบริหารทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น 
 กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่เป็นคณะทำงานจัดการงานประชุมสภาวิชาการ ภายใต้
การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมสภาวิชาการประจำป ี
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการล่วงหน้าก่อนประชุมไมน่้อยกว่า๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติสภาวิชาการ ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมตสิภาวิชาการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและปฏิบัติ ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวัน
ประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมสภาวิชาการและเสนอกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการเพื่อลงนาม
รับรอง ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 ๗. นำสรุปมติสภาวิชาการขึ้นเว็บไซต์เพื่อการสืบคน้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ประสิทธิผลของการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ตำราและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการพัฒนาและส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ 
 ๒. มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของแผนในข้อ ๑ 
 ๓. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดพิมพ์เผยแพร่ตำรา หนังสืองานแปล หรือบทความทางวิชาการที่มี
คุณภาพและเผยแพร่ 
 ๔. มีตำรา หนงัสืองานแปล หรือบทความทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ ๘๐ 
ของแผนในข้อ ๑  

๕. มีการจัดทำฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การจัดทำและเผยแพร่หนังสอืและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การผลิต โดยการชำระ ปริวรรต แปลและจัดพิมพ์หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องมีให้
พร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง เพื่อตอบสนองต่อปณิธานที่ให้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการ
ชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการจัดทำและเผยแพร่หนังสือและคัมภีรพ์ระพุทธศาสนา 
 ๒. มีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีระบบการจัดเก็บรักษาจำหน่ายและเผยแพร่หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๔. มีการสำรวจทำบัญชีและจัดทำฐานข้อมูลคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส 
สัททาวิเสส และคัมภีร์โบราณอื่น ๆ 

๕. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองวิชาการมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด  
 ๒. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 ๓. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
รับทราบและองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒ ิ
 ๔. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กคศ.) รับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือน 
 ๕. มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
 ๖. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

๗. มีการจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ส่วนงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การสอนที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง
ทางด้านวิชาการและบุคลิกลักษณะโดยอาจารย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุ่น จากการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  รวมทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผูเ้รียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ มคอ.๓ –มคอ.๗ ให้มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูล
จากการสำรวจหรือการวิจัย 
  ๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เผยแพร่แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

  ๓. มีการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเคราะห์เป็นภาพรวมของทุก
หลักสูตรที่จัดการศึกษารายงานต่อผู้บริหารและคณะต้นสังกัดของหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 
 ๔. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลที่
ทันสมัยแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

๕. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   ระบบและกลไกการเข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จ
ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจาก
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คณะกรรมการข้ าราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กพอ.) และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 ๒. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ๓. มีกระบวนการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
 ๔. มีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านผลงานทางวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์
 ๕. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองวิเทศสมัพันธ ์สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๙ ตัวบง่ช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งช้ีกลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

     ๒.๑  ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ    

     ๒.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาของสถาบันสมทบ    

     ๒.๓  การประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองวิเทศสมัพันธ ์สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 

❖  ๒๐. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  ❖ 
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หลักการ 

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา แบ่งงานเป็น ๒ งานหลัก คือ  
 (๑) งานพิธีการและสารนิเทศ  

(๒) งานประสานงานระหว่างประเทศ   
ดำเนินงานภายใต้พันธกิจให้การสนับสนุนและสนองงานตามแผนงาน นโยบาย ปณิธานและ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในงานด้านการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ 
สร้างและดำเนินการเครือข่ายพระธรรมทูตในต่างประเทศ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 
คือ 

 ๒.๑ ประสิทธผิลของงานพิธีการและสารนิเทศ 
 ๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 
 ๒.๓ การประสานงานกบัองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ประสิทธิผลของงานพิธีการและสารนิเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิธีการและสารนิเทศในด้านการจัดทำแผน ส่งเสริม ให้ความ
ช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ทุนการศึกษา งานวิจัย ฝึกอบรมและแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านงานพิธีการและสารนิเทศ 
 ๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น 
ทุนการศึกษา งานวิจัย การฝึกอบรมและแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากร 
 ๔. มีการจัดทำฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ๕. มีการประเมินผลการดำเนินงานพิธีการและสารนิเทศประจำปี และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 สถาบันสมทบ หมายความว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยด้านพระพุทธศาสนาอื่น ที่เข้า
สมทบในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด
ชั้นหนึ่ง เพื่อเรียนหรือสอนร่วม 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้รับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ 
จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้ 
  ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
  ๒) มหาปญัญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  ๓) มหาวิทยาลยัสงฆ์ซิน จู๋ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  
  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา  ประเทศศรีลังกา 
  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร ์
  ๖) ศูนย์การศกึษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์  
    ๗) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการประสานงานและดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาใน
สถาบันสมทบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย 
 ๔. มีการดำเนินการประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบันสมทบแต่ละแห่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕. มีการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันสมทบ ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กำหนด ปีละ ๑ ครั้ง 

๖. มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถาบันสมทบตอ่สภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยด้านการติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติทั้งในและ
นอกประเทศ สนับสนุนชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย แสวงหาและสร้างเครือข่าย
กับพระธรรมทูตที่ส่งออกไปประกาศพุทธศาสนายังต่างประเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการรวบรวมและจัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และชาว
ต่างประเทศ ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๒. มีการบริการจัดทำหนังสือรับรองคำร้องขอต่อวีซ่าให้กับนิสิตชาวต่างประเทศ ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
ยื่นคำร้อง 
 ๓. มีระบบแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ นิสิต กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และมีการดำเนินการตาม
ระบบ 
 ๔. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

๕. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรในต่างประเทศ
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
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๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย    

๒.๒ ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่าวสารภายในองค์กร    

๒.๓ การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร    

๒.๔ การบริการข้อมูลการศึกษาและข่าวสารในองค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดยี    

 

๓.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตัวบง่ชี้ ดังนี ้
 
 
 

 
 

❖  ๒๒. กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี  มีภารกิจเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
งานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ  ทั้งสื่อพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แบ่งงานเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ  

(๑) กลุ่มงานฐานข้อมูลสื่อสารองค์กร  
(๒) กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์  
(๓) กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มีจำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี 
คือ 

 ๒.๑ ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ ระบบและกลไกงานสื่อสิง่พิมพ์กิจกรรมและข่าวสารภายในองค์กร 
 ๒.๓ การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร 

๒.๔ การบริการข้อมูลการศึกษาและข่าวสารในองค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นกิจกรรมและข่าวสารของทุกส่วนงานทั้งส่วน
งานสนับสนุนและส่วนงานจัดการศึกษาระดับคณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรียน และหน่วย
วิทยบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและข่าวสารครอบคลุมส่วนงานทั่วประเทศ จั ดทำเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการพัฒนาจัดทำระบบสารสนเทศกจิกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้และทันเหตุการณ ์
 ๒. มีระบบสารสนเทศกจิกรรมภายในครอบคลุมทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได ้
 ๓. มีการเผยแพร่สารสนเทศกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์และ

เผยแพร่ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกได้ทราบ 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจต้อง

ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๖. มีการสร้างเครือข่ายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกส่วนงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพมิพ์กิจกรรมและข่าวสารภายในองค์กร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อที่ใช้การพิมพ์เป็นหลักเพื่อติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจกันด้วยภาษาเขียนโดยใช้วัสดุ 
กระดาษ หรือวัสดุอื่นใดที่พิมพ์ได้หลายสำเนา เช่น ผ้า แผ่นพลาสติก แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ 
(newspaper) นิตยสารและวารสาร ( magazine/journal) หนังสือเล่ม (book) และสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ         
 กองสื่อสารองค์กรควรสร้างระบบและกลไกจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่กิ จกรรมและข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยแก่บุคลากรภายในและภายนอกได้อย่างกว้างขวางและประหยัดค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด 
เน้นความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เผยแพร่ในหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนางานสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกงานสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่าวสารภายในเป็นกระดานข่าวสื่อสารภายในเผยแพร่ทาง
ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อเฉพาะกิจตลอดปี 
 ๓. มีการบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
 ๔. มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กระดานข่าวสื่อสารองค์กรและสื่อฌฉพาะกิจผ่านระบบหลากหลาย
ช่องทางอยา่งต่อเนื่อง 
 ๕. มีการรวบรวมกระดานข่าวหรือสื่อเฉพาะกิจเสนอต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมและข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การพัฒนาเวบ็ไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ในปัจจุบัน การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ ถือเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุด ประหยัดที่สุดและ
เข้าถึงผู้รับข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้น กองสื่อสารองค์กรซึ่งมีภาระหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมแก่
บุคลากรภายใน ควรพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย 
โดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและน่าสนใจ ใส่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวทิยาลยัแก่บุคลากร 
 ๒. มีรูปแบบเว็บไซต์และการนำเสนอที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
 ๓. มีข้อมูลกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
 ๔. มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับช่องทางให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสารสองทางสำหรับตอบ
คำถามและให้บริการข้อมลูข่าวสารการศึกษาและข่าวสารภายในองค์กร 
   ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มกีารดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การบริการข้อมูลการศึกษาและข่าวสารในองค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริการช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารการศึกษาและข่าวสารในองค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนงานได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารการศึกษาและข่าวสารภายในพร้อมกับการตอบคำถามไข
ข้อสงสัยด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้บริการในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยช่องทาง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และรายงานออกมาเป็นสถิติเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและได้นำไปวิเคราะห์ในการให้บริการ
ข้อมูลต่างๆต่อไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและข่าวสารในองค์กรอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์และต้องมี
ช่องทางการการบริการข้อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและข่าวสารในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.  มีการสรุปรายงานสถิติการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง 
และเผยแพร่บนเว็บไซต ์

๔. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั โดยผลการประเมินความพึงพอใจต้อง
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารการศึกษาและ
ข่าวสารภายในองค์กร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มกีารดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 

   
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๖ 

 

 
         

๓.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ ๙ 
ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบง่ช้ีกลาง     จำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

๑.๕ การควบคุมภายใน    

๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การบริการยานพาหนะ    

๒.๒ การบริหารและจัดการอาคาร    

๒.๓ การบริหารและจัดการสถานที ่    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี 
ดังนี้ 
 
 
 

 

❖  ๒๒. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๗ 

 
 
 
 

 

หลักการ 

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดูแลสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งานภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรม งานแบบรูปรายการอาคารสถานที่ งานผังแม่บท งาน
ระบบสุขาภิบาลและโยธา งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานดูแลความสะอาด งานบริการยานพาหนะเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษายานพาหนะ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มี
จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 

  ๒.๑ การบริการยานพาหนะ 
  ๒.๒ การบริหารและจัดการอาคาร 
  ๒.๓ การบริหารและจัดการสถานที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การบริการยานพาหนะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะจัดให้บริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ความเหมาะสม ดูแล บำรุง 
รักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 1. มีการดูแลรักษา ซ่อม บำรุง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะของมหาวิทยาลั ย ตามระยะเวลาที่
กำหนดของยานพาหนะแต่ละประเภทและจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ๒. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ การใช้ยานพาหนะที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
ดำเนินการตามที่กำหนด 
 ๓. มีรายงานสรุปการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจการบริการยานพาหนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการขอใช้บริการ โดย
มีผลการประเมินในภาพรวมไม่นอ้ยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริการยานพาหนะ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เรื่องการซ่อม
บำรุงและการตรวจสอบยานพาหนะของมหาวทิยาลัย 
 ๒. ระเบียบ ประกาศ เรื่องการขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เรื่องการใช้
ยานพาหนะประจำป ี
 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มงานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
 ๕. รายงานการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มงานยานพาหนะ  เรื่องประวัติการซ่อม
บำรุง 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.2 :   การบริหารและจัดการอาคาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริหารจัดการอาคารครอบคลุมการดูแลสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องปรับอากาศ 
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้องประชุม และงานดูแลความสะอาด เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน
อาคาร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการใช้อาคารสถานที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ การใช้อาคารสถานที่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
ดำเนินการตามที่กำหนด 
 ๓. มีการดูแลรักษา ซ่อม บำรุง และตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
 ๔. มีรายงานสรุปการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการวางแผนการ
ใช้งานอาคารสถานที่ 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนิสิตในการใช้อาคารสถานที่ โดยมีผลการประเมินไม่ 
น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปปรุงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. แผนการใช้อาคารสถานที่ประจำปี , ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี , รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคารสถานที่, เอกสารประกอบการประชุมจัดสอบวัดผลประเมินผลประจำป ี
 ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 
๒๕๕๗, หนังสือเวียนเรื่องการใช้สอยอาคารของมหาวิทยาลัยจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอย
อาคารสถานที่, ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใช้สอยลิฟต์และการเปิดปิดประตูอาคารเรียนรวม 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๐ 

 ๓. คู่มือการให้บริการซ่อมบำรุง (Work Flow) , สรุปรายงานการเบิกจ่ายงานซ่อมบำรุงและตรวจสภาพ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ภาพประกอบงานดูแลรักษา ซ่อมบำรุ ง
และตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ 
 ๔.  แบบประเมินและสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๕.  แบบติดตามการดำเนินผลการปรับปรุงความพึงพอใจ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การบริหารและจัดการสถานที ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การบริหารจัดการสถานที่  ครอบคลุมการดูแลงานสุขาภิบาลและโยธา  งานภูมิทัศน์สวน งาน
สถาปัตยกรรม งานแบบแปลนอาคาร งานผังแม่บท  และงานดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อการใช้
งานสถานที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   
๒. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ การใช้อาคารสถานที่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน       

และดำเนินการตามกำหนด 
๓. มีการดูแลรักษา ซ่อม บำรุง และตรวจสอบสถานที่ ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๔. มีรายงานสรุปการใช้สถานทีข่องมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการพิจารณาการวาง

แผนการใช้งานสถานที ่
๕. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนสิิตในการใช้สถานที่ โดยมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริหารจัดการสถานที่ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานประกันคุณภาพ ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ 1๑ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

1.5 การควบคุมภายใน    

๑.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบการควบคุมคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    

๒.๒ ระบบกำกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย    

๒.๓ ประสิทธิผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

   

๒.๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา    

๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สำนักงานประกันคุณภาพ มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
 

 

❖  23. สำนักงานประกันคุณภาพ  ❖ 
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หลักการ 

สำนักงานประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อให้ คุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักงานประกันคุณภาพ มีจำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี คือ 
  ๒.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๒ ระบบกำกบัการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 
  ๒.๓ ประสิทธผิลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบการควบคุมคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การประกันคุณภาพหมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพการศึกษาได้รับการรักษาหรือได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมเพิ่มพูน เพ่ือให้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค ์
 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนที่ใช้ควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาที่จะมีผลต่อ
คุณภาพแลผลผลิตคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการทั้งระบบและปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย โครงสร้างการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร แผนยุทธศาสตร์   งบประมาณงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบเวลา โดยบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. มีการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งส่วนงานจัดการศึกษาและส่วน
งานสนับสนุน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๓. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 ๔. มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่ วนงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้ส่วนงานอ่ืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.2 :   ระบบกำกบัการประเมนิคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัย โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  ๑. มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  
  ๒. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 
  ๔. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
  ๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.3 :   ประสิทธผิลของการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้นโดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบและดำเนินการตรวจสอบด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน การดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพ
ของส่วนงาน และการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเนินงาน  
 การประเมินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เป็น
กระบวนการต่อเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แต่เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย กับดัชนีบ่งชี้คุณภาพในทุกองค์ประกอบของคุณภาพ ว่าดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดเพียงใด โดยวัดเป็นระดับการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย กรรมการตรวจประเมิน จำนวน
วันและจำนวนของกรรมการตรวจประเมิน และการเตรียมรับการตรวจประเมิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. ส่วนงานจัดการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองและส่งต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่
กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ร้อยละ ๙๐ 
 ๓. การส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่ส่วนงานรับการตรวจประเมินและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดการตรวจ
ประเมิน 
 ๔. มีการกำกับติดตามการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินของทุกส่วนจัดการศึกษา 
ได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๖ 

ตัวบง่ชี้ที่  ๒.4 :   ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานประกันคุณภาพมีภารกิจรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ  จัดทำเป็นระบบ
ฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ เชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  
เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนงานทุกระดับ และเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ทั้งนี้ ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช ้
 

เกณฑม์าตรฐาน    

 ๑. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำรายงานประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน  
 ๒. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓. มีฐานขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกส่วนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.5 :   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชมุสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยอนุโลม  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
วางระเบียบ ข้อบังคับ กำกับดูแลงานประกันคุณภาพ กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาบุคลากร 
ด้านการประกันคุณภาพ อนุมัติรายงานการประเมินตนเองและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน
ภายในและผลการประเมินภายนอก รวมทั้งกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย 
 สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่เป็นคณะทำงานจัดการงานประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง 
 ๒. มีการประชุมตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า
๗ วันทำการ 
 ๔. มีการทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๗ วันทำการ นับจาก
วันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ 
ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม 
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอประธานกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุม 
 ๗. นำสรุปมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเว็บไซต์เพ่ือการสืบค้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๘ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการประเมินการปฏบิัติงาน โดยใช้ ๙ ตัวบง่ช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจดัการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

1.5 การควบคุมภายใน    

๑.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบง่ชี้เฉพาะ    

องค์ประกอบที ่๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน    

๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล    

๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง    

 

3.2  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สำนักงานตรวจสอบภายใน มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

❖  24. สำนักงานตรวจสอบภายใน  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๗๙ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย โดย
เฉพาะงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของทุกส่วนงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักงานตรวจสอบภายใน มีจำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
 ๒.๑ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
 ๒.๒ ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 
 ๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานตรวจสอบภายในต้องดำเนินการให้มีการจัดวางระบบและกลไกการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในพร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะดำเนินงานซึ่งทำหน้าที่ในการวางระบบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการควบคุมภายในที่ผ่านความเห็นชอบของอธิการบดีหรือที่ประชุมฝ่ายบริหารที่มีอธิการบดี
เป็นประธาน 

3. มีการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 4. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการควบคุมภายใน ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ 
เพื่อการดำเนินการต่ออธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานและปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.2 :   ระบบและกลไกการตรวจสอบและประมวลผล 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานตรวจสอบภายในต้องมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประมวลผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบหรือนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการต่อส่วนงานผู้รับตรวจ 
อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งก่อน 
 5. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบ และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการทำงานและปรบัปรุงแผนการตรวจสอบในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.3 :   ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานตรวจสอบภายในต้องดำเนินการให้มีการจัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยมีที่ชัดเจน การระบุปัจจัยความเสี่ยง การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดและกำจัดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

 4. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงระดับมหาวิทยาลยั 
 5. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 6. มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 7. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารดำเนินการ 

5 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

 
 

   
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๓ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมนิการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานพระสอนศีลธรรม ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ 1๑ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชี้กลาง     จำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

1.5 การควบคุมภายใน    

๑.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตวับ่งชี้เฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม    

๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม    

๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม    

๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าตอ่ชุมชนหรอืสังคม    

๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม    

 

3.2  ตัวบง่ชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สำนกังานพระสอนศีลธรรม มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 
 

 

❖  25. สำนักงานพระสอนศีลธรรม  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๔ 

 
 
 

 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการ
ทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม ส่งเสริมสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักงานพระสอนศีลธรรม มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ๒.๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
 ๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
   ๒.๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
 ๒.๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชมุชนหรอืสังคม 
 ๒.๕ การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 พระสอนศีลธรรมที่มีคุณภาพ เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของตามภารกิจดังนั้น 
กระบวนการสรรหาจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานมากที่สุด พร้อมกันนี้ การ
ดำเนินการสรรหาต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม พร้อมทัง้เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ๒. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานสรรหาพระสอนศีลธรรมของศูนย์อำนวยการทุกแห่ง ให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกที่กำหนด 
 ๓. มีการประเมินระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ 
 ๔. มีจำนวนพระสอนศีลธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำป ี

๕. มีฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย ที่ศูนย์อำนวยการพระสอน
ศีลธรรมทุกแห่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.2 :   การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มีภารกิจจัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตาม
ประเมินผล ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระ
สอนศีลธรรม นิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดต่อประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วน
ภูมิภาคทุกหนว่ยด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมโดยกระบวนการวิเคราะห์อยา่งมีส่วนร่วม 
 ๒. มีการสื่อสารแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
 ๓. มีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๔. มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโครงการ 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๕. นำผลการติดตามประเมินผล คำแนะนำ ไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.3 :   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 หลักการสำคัญของการติดตามและประเมินผลคือ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 
สำนักงานพระสอนศีลธรรมจึงจำเป็นต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมเพื่อทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรม
ต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

๒. มีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอย่างเป็นระบบ 

๓. มีสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมรายงานสรุปต่อผู้บริหารอย่างน้อยปลีะ ๒ ครั้ง 
๔. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 

 ๕. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมที่ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.4 :   ผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าตอ่ชุมชนหรือสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต / ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเป็นโครงการที่ 
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมหรือองค์กรภายนอกและเมื่อ ดำเนินการแล้วมีผลก่อให้ เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทำให้ชุมชน สังคมหรือองค์กร 
ภายนอกพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. นักเรียนในโรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการพระสอนศีลธรรมมีการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 ๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘๙ 

ตัวบง่ชี้ที่  ๒.5 :   การบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานพระสอนศีลธรรมจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เพื่อใช้จ่ายงบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของโครงการได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำป ี
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รบัทราบ 
 ๓. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ๔. มีการรายงานการกำกับตดิตามต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๕. มีการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโครงการ อย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

 

 
   

 
 

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๐ 

 

 
         

3.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ 1๐ ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
  ๑) ตัวบ่งชีก้ลาง     จำนวน 6 ตัวบ่งชี้     
  ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี    
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้

ปัจจัย
นำเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๑. ตัวบ่งชี้กลาง    

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน    

๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้     

๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

๑.๔ การบริหารความเสี่ยง    

1.5 การควบคุมภายใน    

๑.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    

๒. ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ    

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก    

๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย    

๒.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย    

๒.๓ การดำเนินงานวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนดและประกาศ ตาม
มตสิภามหาวิทยาลัย 

   

๒.๔ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย    

 

3.2  ตัวบง่ชี้เฉพาะส่วนงาน 
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน จำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
 

 
 

❖  26. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ❖ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๑ 

 
 
 

 

หลักการ 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือ
กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย งานพัฒนา
กิจการสภามหาวิทยาลัย งานติดตามการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ประสางานการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งงานเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

(๑) กลุ่มงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
(๒) กลุ่มงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(๓) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวบ่งชีเ้ฉพาะส่วนงาน    

 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีจำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
 ๒.๑ การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๓ การดำเนินงานออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย   

 ๒.๔ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การดำเนินงานภารกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  
 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหาร
จัดการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑   
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายใต้
การกำกบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการกำหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลยั โดยการอนุมัติของสภาวิทยาลยั 
 ๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏทิินการประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการกำหนดขั้นตอนและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม 
 ๔. มีการส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 
 ๕. มีการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่ไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งทราบและปฏิบัติ  
 ๖. มีการทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันประชุมที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติรับรอง
รายงานการประชุมแล้ว 

 ๗. นำสรุปมติสภามหาวิทยาลัยขึ้นเว็บไซต์เพื่อการสบืค้น 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม 
 ๓. คำสั่ง/ประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. หนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. เว็ปไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.2 :   การดำเนินงานและติดตามผลการดำเนนิงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการดำเนินการ ตามมติสภามหาวิทยาลัย เช่น ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
 ๓. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและส่วนงานทั่วไป รับทราบและมีผลบังคับใช ้
 ๔. มีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๖. ความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนนิการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 3. หนังสอืแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
 4. รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.3 :   การจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้  

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนดและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอนุมัติตามที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและประกาศมหาวิทยาลัย 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแล้ว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับงานวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและประกาศ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัต ิ
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำฐานข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศตามมติสภามหาวิทยาลัย
 ๒. มีการจัดทำฐานข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. มีการตรวจสอบ กลั่นกรอง ฐานข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนารูปแบบ
การประชมุและกลั่นกรองข้อมูลสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจัดทำระบบสารสนเทศต่อไป 
 ๔. มีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแผ่ข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยที่สามารถเปิดเผยได้ไปสู่
สาธารณะ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นตน้ 
 ๕. มีการประเมินผลความสำเร็จของการเผยแผ่ระบบสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
ต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 

 ๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. (ร่าง) ระเบยีบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ 
 ๓. ระเบียบ ขอ้บังคับ คำสั่ง และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. บันทึกของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.4 :   การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวทิยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 
คำอธบิายตัวบ่งชี ้  

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกรอบ
ทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ กำหนดทิศทาง กำกับ
ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกำหนด การบริหารและการจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานตามมติการประชุมจึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด 
 ๓. มีการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. มีการแจ้งผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ  
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ 
 ๑. ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ/ประกาศ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย  
 ๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. รายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๖. รายชื่อและประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  :  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจอื่นใดที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภารกิจหลักตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ดำเนินการ หรือส่วนงานอื่นรอ้งขอให้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการเสนอต่อส่วนงานอื่น ผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๒. มีการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๓. มีการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนอืจากภารกิจหลัก 
 ๔. มีการรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมาย
การปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๕. บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

เกณฑ์การประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การดำเนินงานภารกิจพเิศษ 

บทที่ ๔ 
ตัวบ่งชีก้ลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๗ 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานการเสนอต่อส่วนงานอื่น ผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๒. หลักฐานแสดงการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๓. หลักฐานแสดงการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ
หลัก 
 ๔. รายงานผลพร้อมข้อเสนแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๕. รายงานสรุปจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  :  การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา หมายถึง การช่วยเหลืองานกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นโดย
ส่วนงานหรือโดยมหาวิทยาลัย  
  

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 
  ๒. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอืน่หรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20-40 
 ๓. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอ่ืนหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 41-60 
 ๔. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอ่ืนหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61-80 
 ๕. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 81-100 
 

เกณฑ์การประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานการส่งเสริมการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
 ๒. หลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  :  ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส่วนงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของผู้รับบริการที่มีต่อการตอบสนองความต้องการ
ภายในขอบข่ายงานของส่วนงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการจัดให้บริการโดยบุคคล ระบบ หรือโดย
วิธีการอื่นใดของส่วนงานผู้ให้บริการ  
 ความพึงพอใจเป็นตัวบ่งขี้ถึงระดับประสิทธิภาพที่เกิดจากกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ส่วนงานซึ่งต้องมีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจที่สอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละ
ด้าน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการทีค่รอบคลุมให้บริการของส่วนงาน 
  ๒. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     
 ๓. มีการรายงานผลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อผู้บริหารส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   
 ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ .๐๐ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ คะแนน 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุม
ให้บริการของส่วนงาน 
 ๒. แบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุมให้บริการของส่วนงาน 
 ๓. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้บริหารส่วนงาน 
 ๔. หลักฐานการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๕. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ข้อ ๔ 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 " มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก " 

World University of Buddhism 
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 มหาวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบัน สำนักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและนำ ไปสู่การ
รวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

๕.๑  ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง   

 รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน สำนักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑) ปก 
 ๒) คำนำ  
 ๓) บทสรุปผู้บริหาร 
 ๔) สารบญั 
 ๕) บทที ่๑  บทนำ 
   ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 
   ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกจิ 
   ๑.๓ โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบรหิาร 
   ๑.๔ รายช่ือผูบ้ริหาร และบคุลากรภายในส่วนงาน 
   ๑.๕ ข้อมลูพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและสถานที ่
   ๑.๖ ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 ๖) บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
   ๒.๑ ตัวบ่งช้ีกลาง  
    องคป์ระกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ     
   ๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน  
      องค์ประกอบที่ ๒  การดำเนินงานภารกิจหลัก 
 ๗) บทที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
   ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     
         ตาราง ส.๑  ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 
 ๘) ภาคผนวก     

 รายช่ือคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
 

บทที่ ๕ 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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๕.๒  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

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

 
 

 
เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงาน 

วันที ่........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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คำนำ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ลายเซ็น - 

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

ตำแหน่ง ............................................. 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

 รูปแบบบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ความยาวประมาณ ๑-๕ หน้า โดยมีโครงสร้างและแนวทาง ในการเขียน 
ดังนี้  

 ๑. ข้อมูลทั่วไป (๔-๕ บรรทัด)  
  ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน จุดประสงค์ของการก่อตั้ง และผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อม
พัฒนาการ  

 ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
  ๑)  ผลการประเมินรายองค์ประกอบการปฏิบัติงาน 
  ๒) จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง (๓-๕ ข้อ) 
  ๓) จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (๓-๕ ข้อ) 
  ๔) วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม (ถ้ามี) 
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สารบัญ 
 

    หน้า 
คำนำ    ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑ 
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ  
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ๑.๔ รายช่ือผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน  
 1.5 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที ่  
 1.6 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่นมา  
บทที่ ๒ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้  
 ๒.๑ ตัวบ่งช้ีกลาง  
  องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ  
 ๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน  
  องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนนิงานภารกิจหลัก  
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน  
 ๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน  
  ตาราง ส. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน  
 3.2 วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

(ถ้ามี) 
 

ภาคผนวก  
 รายช่ือคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

๑.๑ ชื่อสว่นงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๔  รายชือ่ผูบ้ริหาร และบคุลากรภายในส่วนงาน 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๑.๕  ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และสถานที่ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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บทที่ ๒ 
ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี ้

๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง 

องค์ประกอบที ่๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ข้อที่ เกณฑก์ารประเมิน ผลการดำเนนิงาน หลักฐาน 
๑ มีแผนพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายและ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงาน 

  

๒ มีแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงาน 

  

๓ มีตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี  และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

  

๔ มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วนงาน 

  

๕ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 
๒  ค รั้ ง  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพ่ือพิจารณา 

  

๖ การดำเนินงานบรรลุ เป้ าหมายของตัวชี้ วัด ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  

๗ มี ก ารน ำผ ล ก ารพิ จ ารณ า  ข้ อ คิ ด เห็ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประจำ
ส่วนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำป ี

  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ  

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดำเนนิการ 
๗ ข้อ 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐๘ 

การประเมินตนเอง 

 
เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

    

 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ 
จุดแข็ง 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรบัปรุงจุดทีค่วรพัฒนา(ใหร้ะบกุรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ฯลฯ 

 

๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 

      องค์ประกอบที่ ๒  การดำเนินงานภารกิจหลัก 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐๙ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

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

    

  
๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 

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

ฯลฯ 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑๐ 

ภาคผนวก 
 (ตัวอย่าง) 

คำสั่ง (ชื่อสำนักฯ ของส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ที่ ......../๒๕๖๓ 

เรือ่ง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ชือ่ส่วนงาน 

 

 เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงาน ชื่อส่วนงาน   ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน  ชื่อส่วนงาน    
ประกอบด้วย :- 
 

1. ............................................................ ประธานกรรมการ 
2. ............................................................ กรรมการ 
3. ............................................................ กรรมการ 
4. ............................................................ กรรมการ 
5. ............................................................ กรรมการ 
6. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ 
7. ............................................................ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 1. วิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามตัวชี้วัดการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการดำเนินการประเมินการปฏิ บัติงาน
มหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

  ทั้งนี้   ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่....... เดือน.......................  พ.ศ. ............ 
 
 
       (................................) 
                               ตำแหน่ง....................................................... 

 



คู่มือประเมินการปฏิบตัิงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพทุธศาสนา 


