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การตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน 

ส่วนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา



• ตามคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจนัทร์ที่ ๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติและมอบให้
ส านักงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ด าเนินการตรวจประเมิน
ส่วนงานสนับสนุน ตัง้แตป่ีการศึกษา
๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

เป้าประสง
ค์

ตวัช้ีวดั กลยทุธ์ ผูร้บัผิดช
อบ

๕.๑  การบริหาร
จัดการองค์กร
โดยใช้หลัก
พระพทุธศาสนา
บูรณาการกบัการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่

1. ระดบัความส าเร็จของการน าหลกั
พระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้น
การบริหารจดัการองคก์ร

2. ระดบัความส าเร็จของการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาล

3. ระดบัผลความส าเร็จของงานเป็นไป
ตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั ระยะท่ี
๑๒

4. ระดบัความส าเร็จของแผนพฒันา
ตามพนัธกิจและแผนสนบัสนุนการ
บริหารจดัการองคก์ร

5. ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณท่ี
เป็นตามแผนงบประมาณ

6. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี
ต่อการบริหารจดัการ

7. ระดบัความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบติังานภายในองคก์ร

1. พฒันาและส่งเสริมการใชห้ลกัพระพทุธศาสนา
ประยกุตใ์นการบริหารจดัการองคก์ร

2. ส่งเสริมและพฒันาระบบและกลไก การบริหาร
จดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

3. พฒันาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันา

4. ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาตามพนัธกิจและแผนสนบัสนุนการ
บริหารจดัการองคก์ร

5. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้น
งบประมาณ

6. พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการองคก์ร

7. ส่งเสริมการใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการ
ปฏิบติังาน

8. พฒันาระบบสวสัดิการบุคลากร

1. รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
บริหาร

2. รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พฒันา

3. ผูอ้  านวยก
าร
ส านกัหอ
สมุดและ
เทคโนโล
ยี
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ที่
๕



กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน
ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- ประชุมชี้แจงเตรยีมความพร้อม
- ทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์ฯ
- จัดท าคู่มือการประเมินฯ

ตรวจประเมิน
การปฏบิัตงิาน

รายงานผลตอ่
คณะกรรมการ

รายงานตอ่
อธิการบดี
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เดือน 
มิ.ย. ๖๔

เดือน 
พ.ค. ๖๔

เดือน 
ส.ค. ๖๔

เดือน 
ก.ย. ๖๔

เดือน 
ก.ค. ๖๔



ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการภายในส่วนงาน 
จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) กระบวนการพัฒนาแผน
๒) การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๓) สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๔) การบริหารความเสี่ยง
๕) การควบคุมภายใน
๖) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
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ทบทวนตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมิน

๑. ตัวบ่งชี้กลาง   ⮚ องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ
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ทบทวนตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมิน

• ตัวบง่ชี้เกี่ยวกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของสว่นงานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย

• โดยแต่ละส่วนงานจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เฉพาะแตกต่างกันไปตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยประกาศหรือมอบหมายให้
ด าเนินการ

• มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงานอย่างน้อย ๔ ตัวบ่งชี้

๒. ตัวบ่งชี้เฉพาะ⮚ องค์ประกอบที่ ๒
การด าเนินงานภารกิจหลัก
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ทบทวนตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมิน

๓. ตัวบ่งชี้พิเศษ ⮚ องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงาน
ภารกิจพิเศษ

• ตัวบง่ชี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก ที่ผู้บริหารมอบหมาย
ให้ด าเนินการหรือส่วนงานอื่นร้องขอให้ช่วย
สนับสนุนการด าเนินงาน

๑) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก

๒) การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา
๓) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน



• เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  แบ่งเป็น ๕ ระดับ  
• กรณีที่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ 

คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

คะแนน ๐.๐๐ – ๒.๗๕ การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง

คะแนน ๒.๗๖ – ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้

คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๒๕ การด าเนินงานระดับดี

คะแนน ๔.๒๖ – ๔.๗๕ การด าเนินงานระดับดีมาก

คะแนน ๔.๗๖ – ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีเยี่ยม

ทบทวนตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมิน
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ส่วนกลาง

สรุปส่วนงานสนับสนุนการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับกองหรือเทียบเท่า

จ านวน ๑๕ ส่วนงาน

ระดับสถาบัน ส านัก ศูนย์

จ านวน ๘ ส่วนงาน
เพิ่มเติม คณะและบัณฑิตวิทยาลัย

จ านวน ๗ ส่วนงาน
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ส่วนภูมิภาค

สรุปส่วนงานสนับสนุนการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาเขต

จ านวน ๓๓ ส่วนงาน

วิทยาลัยสงฆ์
และหน่วยวิทยบริการ

จ านวน ๓๐ ส่วนงาน
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ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๗ – ๘๗๙๐, ๘๑๙๘
https://audit.mcu.ac.th/
E-mail : audit@mcu.ac.th
เว็บเพจ : ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน


