
จัดทําโดย สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมนิการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน

การจัดการศึกษาข้ึน เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร โดยสงเสริมใหทุกสวนงานมี

สวนรวมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานควบคูไปกับการพฒันาบุคลากรใหมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการประเมินการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติ

อนุมัติและมอบใหสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูดําเนินการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เปนตนไป เพื่อใหสวนงานสนับสนุนการศึกษามีการดําเนินงานท่ีเปนไปตามมาตรฐานและแนวทางท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด อันจะสงผลตอการดําเนินงานของสวนงานสนับสนุนท่ีมีคุณภาพและ

สามารถพัฒนางานของสวนงานสนับสนุนการศึกษาไดตามวัตถุประสงค 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและใหสอดคลองกับภารกิจการปฏิบัติงานของสวนงานเปนการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

เพื่อเปนการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพของสวนงานสนับสนุนการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงาน

สนับสนุนการศึกษา ระดับสวนงาน เพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสวน

งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  

 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํนํา 

 

๒ 



 

  

 สํานักงานตรวจสอบภายใน   ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ภายใต 
พันธกิจ “การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน” ตอบสนองยุทธศาสตรในพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ ขอท่ี ๕ “พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ” โดยรับผิดชอบดูแล 
“โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒”  ซึ่งดําเนินการ
เฉพาะสวนงานสนับสนุนท่ีสังกัดในสวนกลางเทานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ในการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการท้ังส้ิน ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ ไดแก สวนงาน
สนับสนุนการศึกษา (สวนกลาง) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  จํานวน ๒๖ 
สวนงาน และตัวช้ีวัดโครงการ ดานผลลัพธคือ ผลการประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการ ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑  
และผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑  และมีผลการประเมินในระดับดี 
รอยละ ๘๕  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชในระบบ Application Google 
Form ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานแลวไดสรุปผลการดําเนินงาน และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตาม
โครงการ โดยสรุปในภาพรวม ๓ ดาน ดังนี้ 

  ดานท่ี ๑  การบริหารงบประมาณ 

 มีการใชจายงบประมาณสําหรับโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ปงบประมาณ 
๒๕๖๓) มีผลการใชจายตํ่ากวาแผนการดําเนินการโครงการ สาเหตุจากไมมีรายจายคาวัสดุและอุปกรณ เนื่องจากไดปรับ
รูปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การตรวจและการรายงานผลผานระบบออนไลน (paperless) โดยไดรับ
การสนับสนุนการพัฒนาระบบการทํารายงานการประเมินตนเอง การตรวจและการรายงานผลจากสํานักงานประกัน
คุณภาพ สงผลใหการใชจายงบประมาณดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใชจายงบประมาณจํานวนเงิน ๔๐,๖๕๐.๐๐ 
บาท คิดเปนรอยละ ๗๓.๒๔ ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได จํานวนเงนิ ๑๔,๘๕๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๒๖.๗๖ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๑ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒) มีผลการใชจายนอยกวา จํานวน ๑๔,๕๒๖.๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๓  ดังนี้ 

หนวย : บาท 

รายการ 
การใชจายงบประมาณ คิดเปนรอยละ 

แผนการใช
จาย 

ผลการใชจาย คงเหลือ 
ผล 

การใชจาย 
คงเหลือ รวม 

๑. คาตอบแทนกรรมการ ๔๐,๐00.๐๐ 39,000.๐๐ ๑,๐00.๐๐ ๙๗.๕๐ ๒.๕๐ 100.00 

๒. คาวัสดุและอุปกรณ ๑0,000.๐๐ ๐.๐๐ 10,0๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 100.00 

๓. คาใชจายอื่น ๆ ๕,500.๐0 ๑,๖๕๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ ๓๐.๐๐ 7๐.๐๐ 100.00 

รวม 5๕,๕00.๐๐ ๔๐,๖๕๐.๐๐ ๑4,8๕๐.๐๐ ๗๓.๒๔ ๒๖.๗๖ 100.00 

เทียบกับปกอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๑๗๖.๐๐ ๙๔,๘๒๔.๐๐ ๓๖.๗๘ ๖๓.๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

   

บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

๓ 



  ดานท่ี ๒  ดานการพัฒนาการประเมินการปฏิบติังานสวนงานสนับสนุนการศึกษา 

  เชิงคุณภาพ :  
 เปาหมาย :   

๑) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการตรวจประเมินมีความรูและเขาใจในการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน  :-  ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ 

๒) คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษามีความเขาใจในการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการตรวจประเมิน  :-  ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ 

 ผลการดําเนินงาน : สูงกวาตามเปาหมาย โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

โครงการ ซึ่งผลระดับความพึงพอใจตามเปาหมาย ไดรอยละ ๓.๘๙ เทากัน และในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ ๓.๙๓  และผลประเมินรายขออยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย  S.D. ระดับ 
๑. การดําเนินงานสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบาย/

แผนปฏิบัติงานของสวนงาน 
๔.๐๔ ๐.๗๙ มาก 

๒. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการในการจัดทําแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการสวนงานในปตอไปเพียงใด 

๓.๙๖ ๐.๘๖ มาก 

๓. การดําเนินงานโครงการฯ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนงานมีสวนรวม
ในระดับใด 

๓.๙๕ ๐.๗๘ มาก 

๔. ส่ิงท่ีไดรับจากโครงการฯ ครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของทาน ๓.๙๓ ๐.๗๙ มาก 

๕. ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ไดรับความรู แนวคิด ทักษะ และประสบการณ
ใหม ๆ จากโครงการฯ 

๓.๘๙ ๐.๘๓ มาก 

๖. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีความเขาใจในการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน และนําผลมาปฏิบัติงานมาพัฒนาการตรวจประเมินในระดับใด 

๓.๘๙ ๐.๗๖ มาก 

๗. โครงการฯ นี้เอื้ออํานวยตอการพัฒนาความสามารถของทาน ๓.๘๕ ๐.๗๘ มาก 

รวม ๓.๙๓ ๐.๘๐ มาก 

 เปาหมาย :   
๓) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการตรวจประเมิน

ตอการดําเนินงานโครงการ  :-  ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ 
- ความพึงพอใจตอการตรวจประเมินของคณะกรรมการ   

 ผลการดําเนินงาน : สูงกวาเปาหมาย  โดยผลจากการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอการ

ตรวจประเมินของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ จํานวน ๓ ทานตอ ๑ ชุด

คณะกรรมการ พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจรอยละ ๔.๒๗  ระดับมากทุกดาน คะแนนเฉล่ีย รอยละ ๔.๓๑ , รอยละ 

๔.๒๒ และรอยละ ๔.๒๗ ตามลําดับ โดยความพึงพอใจท่ีไดคะแนนเฉล่ียสูง ๕ อันดับ ไดแก ดานการตรงตอเวลา ดาน

การใหขอเสนอแนะเปนประโยชนตอการพัฒนางาน ดานการตรวจประเมินอยางตรงไปตรงมา ดานการเปดโอกาสให

ผูรับการตรวจประเมินอธิบายและสอบถาม และดานการใชภาษาในการอธิบายและแนะนําเหมาะสม ไดคะแนนเฉล่ีย 

รอยละ ๔.๔๔ ,๔.๓๗, ๔.๓๔, ๔.๒๘ และ ๔.๒๑ ตามลําดับ ซึ่งดานความชํานาญในการตรวจประเมิน ไดคะแนนเฉล่ีย

นอยท่ีสุด คือ รอยละ ๔.๑๖  ดังนี้  
 

๔ 



รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย  S.D. ระดับ 

๑. การตรงตอเวลา ๔.๔๔ ๐.๗๑ มาก 

๒. การใหขอเสนอแนะเปนประโยชนตอการพัฒนางาน ๔.๓๗ ๐.๗๕ มาก 

๓. การตรวจประเมินอยางตรงไปตรงมา ๔.๓๔ ๐.๗๔ มาก 

๔. การเปดโอกาสใหผูรับการตรวจประเมินอธิบายและสอบถาม ๔.๒๘ ๐.๗๑ มาก 

๕. การสรางบรรยากาศท่ีดีในการตรวจประเมิน ๔.๒๑ ๐.๗๘ มาก 

๖. การใชภาษาในการอธิบายและแนะนําเหมาะสม ๔๒๑ ๐.๗๔ มาก 

๗. ความรูความเขาใจในองคประกอบ เกณฑและตัวช้ีวัด ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก 

๘. เทคนิควิธีการอธิบายองคประกอบ เกณฑและตัวช้ีวัดท่ีทําใหเขาใจไดงาย ๔.๑๙ ๐.๖๗ มาก 

๙. ความชํานาญในการตรวจประเมิน ๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 

รวม ๔.๒๗ ๐.๗๓ มาก 

 เปาหมาย :  ๓) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการ
ตรวจประเมินตอการดําเนินงานโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ 

- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

  ผลการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย  ดังรายละเอียดเปาหมาย (๑) และ (๒) ขางตน 

 

 เชิงปริมาณ :  
 เปาหมาย : ๑) มีจํานวนสวนงานสนับสนุนการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทา (สวนกลาง) เขารวม

โครงการ จํานวน ๒๖ สวนงาน รอยละ ๑๐๐ 
 ผลการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย โดยมีสวนงานสนับสนุนการศึกษาเขารวมโครงการตาม

เปาหมาย ท้ังนี้ แบงเปนการตรวจแยกสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา ๑๙ สวนงาน และตรวจรวมสวนงานระดับ
สถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา ๗ สวนงาน ดังนี ้

ท่ี สวนงาน 
จํานวนสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา 

(สวนกลาง) ในสังกัด 
 ตรวจแยกสวนงานระดับกอง ๑๙ สวนงาน 

๑. สํานักงานอธิการบดี ๑๕ สวนงาน 
๒. สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๔ สวนงาน 

 ตรวจรวมท้ังสวนงาน ๗ สวนงาน  
๓. สถาบันภาษา ๒ สวนงาน 
๔. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๒ สวนงาน 
๕. สถาบันวิปสสนาธุระ ๒ สวนงาน 
๖. สํานักทะเบียนและวัดผล ๒ สวนงาน 
๗. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ สวนงาน 
๘. ศูนยอาเซียนศึกษา ๒ สวนงาน 
๙. สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ๒ สวนงาน 

รวม ๓๓ สวนงาน 
  
 

๕ 



 เปาหมาย :   ๒) มีการรายงานผลการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนการศึกษา ๑ ฉบับ  

    ผลการดําเนินงาน :  เปนไปตามเปาหมาย  มีการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินสวนงาน

สนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (เก็บไวท่ีสวนงาน) และนําเขาขอมูลในระบบออนไลน  

  

 เชิงระยะเวลา :  

 เปาหมาย :  ๑) การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 ผลการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย ตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

 เปาหมาย :  ๒) การสรุปและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจประเมิน ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  

๒๕๖๓ 

 ผลการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการจัดทําสรุปและรายงานผลการตรวจ

ประเมินสวนงานสนับสนุนการศึกษาเสร็จแลว แตไมไดนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินและอธิการบดีภายใน

กําหนด สาเหตุจากไมไดมีการประชุมคณะกรรมการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 ดานท่ี ๓  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบการประเมินท่ีนํามาประมวลคะแนนเฉลี่ย คือองคประกอบกลางท่ีทุกสวนงานตอง

ดําเนินงานเหมือนกัน ประกอบดวย 

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ ประกอบดวยตัวบงช้ีกลางจํานวน ๖ ตัวบงช้ี แบงออกเปน  

๑) สวนงานระดับกองหรือเทียบเทียบเทาตองดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ๓๓ ขอ และ  

๒) สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ๓๔ ขอ  

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก เปนตัวบงช้ีเฉพาะตามภาระงานของแตละสวนงาน ซึ่ง

มีจํานวนตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตางกัน ซึ่งไดนําเสนอผลการตรวจประเมินแยกรายสวนงานเปนการเฉพาะ 

องคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ประกอบดวยตัวบงช้ีพิเศษท่ีสวนงานทุกระดับตอง

ดําเนินการรวม ๓ ตัวบงช้ี ๑๕ เกณฑมาตรฐาน 

โดยคะแนนเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามตัวบงช้ี ๓ องคประกอบ 

สรุปไดดังนี้ 

• ผลการประเมินระดับกองหรือเทียบเทา  จํานวน ๑๙ สวนงาน  ไดคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๔ ระดับดี  

• ผลการประเมินระดับสถาบัน สํานักฯ  จํานวน   ๗ สวนงาน  ไดคะแนนเฉลีย ๓.๙๑ ระดับดี  

• ผลการประเมินรวม   จํานวน ๒๖ สวนงาน ไดคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๓ ระดับดี  

• สวนงานสนับสนุนการศึกษาท่ีไดรับผลการประเมินระดับดีมาก และระดับดี รวมเปนจํานวน 

๒๑ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๘๐.๗๗   และระดับพอใช และระดับตองปรับปรุง รวมเปนจํานวน 

๕ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๑๙.๒๓  

 

 

 

 

๖ 



ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมิน  

องคประกอบ
ท่ี ๑ 

องคประกอบ
ท่ี ๒ 

องคประกอบ
ท่ี ๓ 

เฉลี่ย ระดับ 

ตรวจระดับกองหรือเทียบเทา 19 สวนงาน 3.66 4.05 4.12 3.94 ดี 

สํานักงานอธิการบดี 3.80 4.13 4.29 4.07 ดี 

1 สํานักงานพระสอนศีลธรรม 4.50 4.60 4.67 4.59 ดีมาก 

2 กองคลังและทรัพยสิน  4.33 5.00 4.33 4.56 ดีมาก 

3 กองส่ือสารองคกร  4.33 4.00 5.00 4.44 ดี 

4 กองกิจการนิสิต  3.83 4.60 4.67 4.37 ดี 

5 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4.00 4.75 4.33 4.36 ดี 

6 กองกลาง  4.67 4.00 4.33 4.33 ดี 

7 กองนิติการ  3.83 4.50 4.33 4.22 ดี 

8 กองแผนงาน  4.00 4.00 4.67 4.22 ดี 

9 กองวิชาการ  3.67 4.67 4.00 4.11 ดี 

10 กองกิจการพิเศษ  3.17 4.50 4.67 4.11 ดี 

11 สํานักงานตรวจสอบภายใน 4.00 3.67 4.33 4.00 ดี 

12 กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  3.33 4.00 4.33 3.89 ดี 

13 สํานักงานประกันคุณภาพ 3.50 4.80 3.33 3.88 ดี 

14 กองวิเทศสัมพันธ  3.00 2.67 3.67 3.11 พอใช 

15 กองกิจการวิทยาเขต  2.83 2.25 3.67 2.92 พอใช 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 2.04 2.48 2.42 2.31 ตองปรับปรุง 

16 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  4.33 5.00 4.33 4.56 ดีมาก 

17 สวนงานบริหาร  4.67 4.25 4.33 4.42 ดี 

18 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  1.33 3.00 3.33 2.56 พอใช 

19 สวนธรรมนเิทศ  2.17 2.67 2.00 2.28 ตองปรับปรุง 

ตรวจระดับสถาบัน สํานัก ศูนยฯ ๗ สวนงาน 3.81 3.68 4.24 3.91 ดี 

1 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 4.50 4.16 4.33 4.33 ดี 

2 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.17 4.23 4.00 4.13 ดี 

3 สํานักทะเบียนและวัดผล 3.50 4.17 4.67 4.11 ดี 

4 สถาบันวิปสสนาธุระ 4.00 3.40 4.67 4.02 ดี 

5 สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 4.00 4.00 3.33 3.78 ดี 

6 ศูนยอาเซียนศึกษา 3.00 3.60 4.33 3.64 ดี 

7 สถาบันภาษา 3.50 2.20 4.33 3.34 พอใช 

รวมคะแนนเฉลี่ย 3.70 3.95 4.15 3.93 ดี 

 

 
 

๗ 



ผลการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา แบงออกเปน ๒ ลักษณะดังนี้ 

ก. ผลการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ระดับกองหรือเทียบเทา จํานวน ๑๙ 
สวนงาน  

มีสวนงานท่ีมีผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับดีและดีมาก ๑๕ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๕ 
เทียบเทากับผลการตรวจประเมินฯ ปการศึกษา ๒๕๖๑ คือ รอยละ ๗๘.๙๕  ดังนี้ 

ท่ี สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

 สํานักงานอธิการบดี     

๑ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 4.64 ดีมาก 4.59 ดีมาก 

๒ กองคลังและทรัพยสิน  4.91 ดีมาก 4.56 ดีมาก 

๓ กองส่ือสารองคกร  5.00 ดีมาก 4.44 ดี 

๔ กองกิจการนิสิต  5.00 ดีมาก 4.37 ดี 

๕ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4.69 ดีมาก 4.36 ดี 

๖ กองกลาง  4.86 ดีมาก 4.33 ดี 

๗ กองนิติการ  5.00 ดีมาก 4.22 ดี 

๘ กองแผนงาน  4.54 ดีมาก 4.22 ดี 

๙ กองวิชาการ  5.00 ดีมาก 4.11 ดี 

๑๐ กองกิจการพิเศษ  4.83 ดีมาก 4.11 ดี 

๑๑ สํานักงานตรวจสอบภายใน 4.57 ดีมาก 4.00 ดี 

๑๒ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  4.91 ดีมาก 3.89 ดี 

๑๓ สํานักงานประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 3.88 ดี 

๑๔ กองวิเทศสัมพันธ  4.55 ดีมาก 3.11 พอใช 

๑๕ กองกิจการวิทยาเขต  3.54 ดี 2.92 พอใช 

 คะแนนเฉลีย่ ๔.๗๔ ดีมาก 4.0๗ ดี 

 สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

๑ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 5.00 ดีมาก 4.56 ดีมาก 

๒ สวนงานบริหาร 5.00 ดีมาก 4.42 ดี 

๓ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 4.83 ดีมาก 2.56 พอใช 

๔ สวนธรรมนเิทศ 4.92 ดีมาก 2.28 ตองปรับปรุง 

 คะแนนเฉลีย่ 4.94 ดีมาก 2.31 ตองปรับปรุง 

 รวมคะแนนเฉลี่ย 4.78 ดีมาก 3.๙๔ ดี 

 
    
 
 
 
 

๘ 



  โดยคะแนนเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑ 
และองคประกอบท่ี ๓ สรุปไดตอไปดังนี ้

สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ขอ ๖ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร

และคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 
๔ ๒๑.๐๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ขอ ๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน ๑๓ ๖๘.๔๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ขอ ๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมา
ปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๙ ๔๗.๓๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ ขอ ๖  มีการนํ าผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เส่ียงในรอบปถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 
 

ขอ ๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุม
ภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๑๐.๕๓ 

ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ ท้ัง ๖ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มี

เกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ เกณฑขอ ๖ รอยละ ๑๐.๕๓  

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ เกณฑขอ ๖ รอยละ ๒๑.๐๕ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เกณฑขอ ๖ และ ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๓๖.๘๔ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๔๗.๓๗ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๖๘.๔๒ 

วิเคราะหจุดแข็งจุดออน  สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญขาดกระบวนการปฏิบัติงานตาม

วงจรคุณภาพเรื่องการปรับปรุง (A) และการติดตามประเมินผล (C) และการปฏิบัติการ (D) ในบางตัวบงช้ี  ทําใหการ

วางแผนปฏิบัติงานในรอบปตอ ๆ มาขาดการยกระดับคุณภาพเปาหมายและการปฏิบัติงาน เพราะไมไดใชผลของการ

ปฏิบัติงานในปท่ีผานมาเปนฐานในการเปรียบเทียบและปรับปรุงงาน 

  จุดท่ีควรเสริม  ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงงานของ

สวนงาน โดยการใชขอมูลจากการประเมินผล ขอเสนอแนะของผูบริหารตาง ๆ ประกอบกับสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ในการวางแผนปรับปรุงงานในรอบปถัดไป โดยในการปรับปรุงแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหรือแผนงานอื่นใด

ควรตองสอบถามถึงสารสนเทศของงานในรอบปท่ีผานมาทุกครั้ง และควรตองอางอิงเปนหลักฐานเชิงประจักษดวย 
 
 
 
 
 
 

๙ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ขอ ๑ มีการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับ
มอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๙ ๔๗.๓๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ขอ ๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๕ ๒๖.๓๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 
 

ขอ ๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 

๙ ๔๗.๓๗ 

 
ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ท้ัง ๓ ตัวบงช้ี มีเกณฑมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ เกณฑขอ ๑ และตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๔๗.๓๗ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๒๖.๓๒ 

  วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง  เนื่องดวยองคประกอบท่ี ๓  เปนองคประกอบท่ีพัฒนาข้ึนใหม สวนงานตาง 
ๆ มักไมมีการดําเนินการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก  

จุดท่ีควรเสริม  ซึ่งในรอบปประเมินตอไป สวนงานตาง ๆ  ควรพัฒนาการทํางานตามเกณฑขอนี้ 
รวมท้ังการสงเสริมบุคลากรใหเขารวมกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ใหเพิ่มข้ึนอยูในระดับรอยละ ๘๑-๑๐๐ รวมท้ังการนํา
ขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

ข. ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 
จํานวน ๗ สวนงาน  

มีสวนงานท่ีมีผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับดี ๕ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๓  เทียบเทากับ
ผลการตรวจประเมินปการศึกษา ๒๕๖๑ คือรอยละ ๗๑.๔๓ ดังนี้ 

ท่ี 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือ

เทียบเทา 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 4.75 ดีมาก 4.33 ดี 
๒ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.90 ดีมาก 4.18 ดี 
๓ สํานักทะเบียนและวัดผล 5.00 ดีมาก 4.05 ดี 
๔ สถาบันวิปสสนาธุระ 4.86 ดีมาก 3.93 ดี 
๕ สถาบันพระไตรปฏกศึกษา 4.20 ดี 3.87 ดี 
๖ ศูนยอาเซียนศึกษา 4.00 ดี 3.50 พอใช 
๗ สถาบันภาษา 4.62 ดีมาก 3.21 พอใช 

รวมเฉลี่ย 4.62 ดีมาก 3.87 ดี 

   

 

๑๐ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 
จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ 
 

ขอ ๕ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ
ประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓ ๔๒.๘๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ 
 

ขอ ๔ บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีไดในขอ ๓ มาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

๕ ๗๑.๔๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
 

ขอ ๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมา
ปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๓ ๔๒.๘๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 
 

ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเส่ียงในรอบปถัดไป 

๒ ๒๘.๕๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 
 

ขอ ๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๑ ๑๔.๒๙ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๒๘.๕๗ 
 

ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ ท้ัง ๖ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มีเกณฑ
มาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด ดังนี ้

• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ ขอ ๕ รอยละ ๑๔.๒๙ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ ขอ ๖ และตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ รอยละ ๒๘.๕๗ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ขอ ๕ และตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ขอ ๕ รอยละ ๔๒.๘๖ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ขอ ๔ รอยละ ๗๑.๔๓ 

วิเคราะหจุดแข็งจุดออน สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาสวนใหญขาดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพดานการปรับปรุงงาน (A) เหมือนกับสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา โดยเฉพาะการนําผลการ
ประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป การนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบป
ถัดไป การประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจกลาวไดวา ความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการคุณภาพมีผลตอการไมบรรลุเปาหมายของสวนงานทุกดาน  

 จุดท่ีควรเสริม ผูบริหารสวนงานและผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญ และถือเปนหลักในการวางแผน การ
ขับเคล่ือนงานใหครบทุกข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 
ตัวบงช้ีท่ี 

๓.๑ 
ขอ ๔ มีการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนบัสนุนการปฏิบัติงานโดยสวนงาน
อื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๑ ๑๔.๒๙ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๒ 

ขอ ๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย 
รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๖ ๘๕.๗๑ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๓ 

ขอ ๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
ขอ ๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๔.๐๐ อยางนอย ๓ ปตอเนื่อง 

๕ 
๕ 

๗๑.๔๓ 
๗๑.๔๓ 

ผลการตรวจประเมิน  องคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ท้ัง ๓ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มี
เกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๑๔.๒๙ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ เกณฑขอ ๔ และ ๕ รอยละ ๗๑.๔๓ เทากัน 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๘๕.๗๑ 

 วิเคราะหจุดแข็งจุดออน ในองคประกอบท่ี ๓ นี้ เกณฑมาตรฐานท่ีสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือ
เทียบเทายังมีการดําเนินการท่ีไมชัดเจนมากนัก 

 จุดท่ีควรเสริม  ผูบริหารสวนงานตองดําเนินการอยางชัดเจนคือการใหบุคลากรรายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสวนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ
หลัก 

  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

• ปญหา อุปสรรค  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ บางทีมคณะกรรมการฯ ท่ีตรวจประเมินไมเปน
มาตรฐานในการประเมินท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการบันทึกขอมูลการตรวจในระบบออนไลนระหวางการตรวจมี
การใชงานพรอมกันสงผลใหระบบประมวลผลลาชาหรือบางครั้งเกิดการผิดพลาดตองเริ่มงานใหมทําใหเสียเวลา 

• ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรสรางความเขาใจแกคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อสามารถ
ตรวจประเมินฯ ใหเปนมาตรฐานในการตรวจประเมินท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และควรกําหนดสิทธิ์การใชใหผูท่ี
สามารถบันทึกขอมูลระหวางการตรวจประเมินฯ เพียง 1 ทาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และระบบประมวลผลได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 
 

๑๒ 



 

 

 

 

  หนา 

คํานํา ๒ 

บทสรุปผูบริหาร ๓ 

สารบัญ ๑๓ 

บทท่ี ๑ : บทนํา ๑๔ 

บทท่ี ๒ : วิธีการดําเนินงาน ๑๘ 

บทท่ี ๓ : ผลการดําเนินงานโครงการ ๒๖ 

บทท่ี ๔ : ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค และการปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ีผานมา ๕๙ 

บทท่ี ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจ ๖๑ 

ภาคผนวก  ๗๗ 

 ๑. ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

๗๘ 

 ๒. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน 

สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๘๓ 

 ๓. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ 

 

๘๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 

 

๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ช่ือโครงการ    

โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนบัสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
       รหัสโครงการ  :   ๒๒๔๖๐๑๘๖ 

๑.๒  ช่ือสวนงาน   

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓  ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๔  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง   

๑) มาตรฐาน สกอ.  :  องคประกอบท่ี ๕   
๒) ยุทธศาสตรท่ี ๕ :  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

    กลยุทธ : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
  ๓) ผลผลิต    ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

   ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

๑.๕  หลักการและเหตุผล  

การตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการบริหาร
จัดการขององคกร เปนข้ันตอนท่ีชวยใหผูบริหารไดทราบสารสนเทศท่ีสําคัญ กลาวคือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ
เวลาตามท่ีกําหนด รวมท้ังคะแนนการประเมินจากคณะกรรมกาตรวจประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่ง
สามารถใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล 

เพื่อสนับสนุนหลักการดังกลาว สํานักงานตรวจสอบภายในในฐานะท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให
ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงไดดําเนินการโครงการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุการศึกษามาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนมา โดยไดมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการตรวจประเมินการปฏิบัติงานควบคูกับการสรางความเขาใจในเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการตรวจ
ประเมินระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน ผูบริหารและคณะกรรมการผูตรวจประเมินอยางมีสวนรวมในทุกข้ันตอนมา
ตามลําดับ โดยในปงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ไดกําหนดแผนการดําเนินโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวน
งานสนับสนุนการศึกษา (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ไวโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑.๖  วัตถุประสงคของโครงการ  

๑) เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒) เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอมหาวิทยาลัย 

บทนํา 
 ส่วนท่ี 
๑ 

 ๑.๑ 

 

๑๔ 



 

 

๑.๗  ลักษณะกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
  ๒) สรุปรายละเอียดโครงการกับสวนงานสนับสนุน ประสานคณะกรรมการ และสถานท่ีดําเนินการ แบงหนาท่ี
มอบหมายความรับผิดชอบ 
  ๓) แจงสวนงานท่ีเกี่ยวของ  และกลุมเปาหมายเพื่อพิจารณาเขารวมโครงการ   
  ๔) กําหนดกรอบหัวขอการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน และดําเนินการ 

 ๕) ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

กิจกรรม 

๖) ประชุมเพื่อช้ีแจงและสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
 ๗) กําหนดวันดําเนินงาน แจงใหสวนงานสนับสนุนรับทราบ 

๑.๘  เปาหมายผลผลิต 

  ๑. เปาหมายเชิงคุณภาพ :   

เปาหมายโครงการ เปาหมาย
ความสําเร็จ 

๑) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการตรวจประเมินมีความรูและเขาใจใน
การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา
รอยละ ๓.๕๑ 

๒) คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษามีความ
เขาใจในการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการ
ตรวจประเมิน 

ไมนอยกวา
รอยละ ๓.๕๑ 

๓) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการ
ตรวจประเมินตอการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย 

    - ความพึงพอใจตอการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 
    - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ไมนอยกวา
รอยละ ๓.๕๑ 

  ๒. เปาหมายเชิงปริมาณ :   

เปาหมายโครงการ 

เปาหมาย

ความสําเร็จ 

สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทา และระดับสถาบัน สํานัก 

ศูนยหรือเทียบเทา (สวนกลาง) จํานวน ๒๖ สวนงาน 

รอยละ ๑๐๐ 

รายงานผลการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนการศึกษา ๑ ฉบับ 

 ๓.  เปาหมายเชิงเวลา : 

เปาหมายโครงการ เปาหมายความสําเร็จ 

๑) การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ภายใน ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๒) การสรุปและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจประเมิน ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 

๑๕ 



 

 

๑.๙  กิจกรรมการดําเนินงาน 

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แตงต้ังคณะกรรมการ             

๓. ติดตอประสานงาน             

๔. ดําเนินการตามโครงการ             

 - ทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงาน (เดือน ต.ค. ๖๒) 

 - ประชุม/สัมมนาเครือขายการประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน ๓๑ สวน
งาน 

(เดือน พ.ค. ๖๓) 

 - ประชุมช้ีแจงแนวทาง ตัวช้ีวัด และกําหนดการวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  (เดือน พ.ค. ๖๓) 

 - สํานักงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และ
รับฟงขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกับสวนงาน 

(เดือน พ.ค. ๖๓) 

 - ประชุมอบรมสัมมนาซักซอมความเขาใจคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน  

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

 - สวนงานสนับสนุน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมรับการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

 สวนงานสนับสนุน - สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ 
                      - แจงรายช่ือผูประสานงานการตรวจประเมินฯ และสถานท่ี 

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน - แจงรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
                                 - แจงกําหนดการตรวจประเมินฯ ใหสวนงานสนับสนุน

ทราบ 

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 
 

 ดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับสวนงานสนับสนุนการศึกษา (เดือน ก.ค. ๖๓) 

๕. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
- คัดเลือกผลงานการปฏิบัติท่ีดี 
- ประชุมนําเสนอผลงาน  

    

๖. รายงานผลการดําเนินงาน     
 

๑.๑๐  ตัวช้ีวัด 

  ๑) ผลผลิต (Output) 
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ในระบบการตรวจประเมินฯ ทุกสวนงานสนับสนุนการศึกษา 

 ๒) ผลลพัธ (Outcome) 
  - จํานวนคณะกรรมการ และผูบริหาร ผูปฏิบัติสวนงานสนับสนุนมีความรู ความเขาใจ สามารถบูรณาการ
การบริหารจัดการงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
  - สวนงานสนับสนุนการศึกษามีผลการประเมินระดับดี รอยละ ๘๕ 
 

๑๖ 



 

 

 

๑.๑๑  งบประมาณ 

  งปม.แผนดิน   งปม.รายได     งปม.อื่น ๆ ................................... 

 งบประมาณรายได จํานวน  ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท  เปนงบประมาณรายจาย โดยถัวเฉล่ียทุกรายการ 
จํานวน ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)  รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 
  หมวดคาตอบแทน  :  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (๕๐๐ บาทตอรูป/คน ตอครั้ง) 
    หมวดคาวัสดุ   :  คาวัสดุและอุปกรณการจัดกิจกรรม 

หมวดคาใชสอย  :  คาใชหองประชุม คาจัดประชุมและอื่น ๆ 

๑.๑๒  สถานท่ีดําเนินการ 

  หองประชุมของมหาวิทยาลัย และสวนงานสนับสนุนการศึกษาท่ีรับการตรวจประเมนิแตละสวนงาน 

๑.๑๓  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑) สวนงานสนับสนุนการศึกษาท่ีรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานไดพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 

๒) ผูบริหารใชสารสนเทศจากการตรวจประเมินประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 



 

 

 

 

๒.๑  รูปแบบการดําเนนิงานของโครงการ 

 การดําเนินงานของโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา (สวนกลาง) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ ไดมีกระบวนการดําเนินงานตามระบบ PDCA ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันเตรียมการ 

จัดทําเสนอขออนุมัติโครงการ 

 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 นําผลการประเมินภาพรวมปกอนมา

ปรับปรุงวางแผนจัดทําโครงการปน้ี 

ก า ร ติ ด ต า ม  ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินการ 

 ติดตาม การตรวจประเมิน 

ประเมินผลการดําเนินการโครงการและ

คัด เลื อกผลงานการปฏิบั ติ ท่ี ดี  Good 

Practices 

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

 

ข้ันตอนดําเนินการ 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

 สรุปรายละเอียดโครงการ 

ปฏิบัติงานภาคสนาม เพ่ือใหคําปรึกษา 

รวบรวมเกณฑประเมินแตละสวนงาน 

สนับสนุนการศึกษา เพ่ือจัดทําคูมือฯ     
ติดตอประสานงานกับผูบริหารเพ่ือขอ 

สนับสนุนรายชื่อเปนกรรมการ 

แจงรายชื่อคณะกรรมการ และ 

    กําหนดการวันตรวจ ใหแตละสวนงาน 

ประชุมเพ่ือทบทวน ซักซอมความ 

เขาใจคณะกรรมการ 

    

  

การดําเนินการวางแผนปรับปรุง 

วางแผนปรับปรุ ง  เพ่ื อ พัฒ นาการ

ดําเนินงานตามผลการตรวจประเมินฯให

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน และ

เตรียมความพรอมการตรวจประเมินการ

 

วิธีการดาํเนินงาน 
 ส่วนท่ี 
๒ 

 

๑๘ 



ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 
 
 

การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจประเมิน 

 
การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  การเตรียม
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 

 (๑) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใชรูปแบบท่ีกําหนด 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบการตรวจประเมิน 

(๒.๑) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงช้ีตองเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรง
กับช่ือเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

(๒.๒) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ
หรือเช่ือมโยง ไวบนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปน
ระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสวนงาน 

๒)  การเตรียม
บุคลากร 

 (๑) การเตรียมบุคลากรในสวนงานควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(๑.๑) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นท่ีสําคัญๆ 

อาทิการประเมินการปฏิบัติงานคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร 
ข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงานเปนเชนไร  

(๑.๒) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง     

(๑.๓) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความ
กระจางในการดําเนินงานของทุกสวนงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจท่ีถูกตอง
ของบุคลากร  
(๒) การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมี
บุคลากร จํานวน ๑ – ๓ คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับ
บุคคล หรือสวนงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้     

(๒.๑) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  
(๒.๒) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของสวนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อ

สามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือสวนงานใด 
หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

(๒.๓) มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน     

(๒.๔) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายใน และ
ภายนอกสวนงาน วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการ
ประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 

(๒.๕) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตอง
สามารถประสานงานแกไขไดทันที  

๓)  การเตรียม  (๑) หองทํางานของคณะผูประเมิน   

ข้ันตอนท่ี ๑ 

 

๑๙ 



การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
สถานท่ีสําหรับคณะ
ผูประเมิน 

(๑.๑) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก
โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของ
คณะกรรมการ  

(๑ .๒) จัดเตรียมคอมพิวเตอรอุปกรณ เครื่องเขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง  

(๑.๔) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ   

(๑.๕) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอันใด 
(๒) หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

๔)  คณะกรรมการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 (๑) มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงาน
สนับสนุน จํานวน ๓ รูป/คน ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ รูป/คน และ
กรรมการ อีก ๒ รูป/คน จากภายนอกสวนงานรับการตรวจประเมิน 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมินตองไมเปนบุคลากรภายในสวนงาน  
ดํารงตําแหนง ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน คณบดี รองคณบดี  
 (๒) สวนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิ บัติงาน เพื่ อรวมเตรียมแผนการประเมินการปฏิ บั ติงาน อาทิ การจัด
ตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติม
กอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน 

 
 
 

การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจประเมิน 

 
การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  บุคลากรรวม
รับฟง 

 เปดโอกาสใหบุคลากรท้ังหมดไดเขารวมรับฟงคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานฯ  ช้ีแจงวัตถุประสงค และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

๒) บุคลากรพึง
ปฏิบัติ 

 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจประเมิน แตเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเยี่ยมชม หรือตอบขอซักถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานฯ 

๓) จัดใหมีผู
ประสานงาน 

 จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจประเมิน ท้ังนี้เพื่อประสานงาน
กับบุคคลหรือสวนงานท่ีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ตองการขอมูล
และเพื่อนําเยี่ยมชมสวนงานภายในตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

๔) อํานวยความ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานยังไมแลวเสร็จ

ข้ันตอนท่ี ๒ 

 

๒๐ 



การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
สะดวก จําเปนตองปฏิบัติงานตอหลังเวลาทําการ ควรใหมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู

อํานวยความสะดวก 

๕) รับฟงขอมูล
ปอนกลับ และ
ซักถามเพิ่มเติม 

 บุคลากรท้ังหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เมื่อส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอ
ความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  

 
 

  

การดําเนินการของสวนงานหลงัการตรวจประเมิน 

 
การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

๑)  นําผลการ
ประเมิน วางแผน
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

 ผูบริหารสวนงานรวมท้ังผูเกี่ยวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ
ประชุมหรือสัมมนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน
ภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุด
ท่ีควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ไดอยางตอเนื่อง 

๒) พิจารณาจัด
กิจกรรม 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวา สถาบัน 
สํานักและสวนงานสนับสนุนระดับกองช่ืนชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักวา
ผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

๓) ใหขอมูล
ยอนกลับ 

 ควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

 

๒๑ 



 
 
 

 
 
  
 
   
 
 
 
 
       
                                                                                                ไมรับรอง 
 
     
 
 
 
 
           
              
 
 
 
 
 
       ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
         
 
 

       ขอมูลครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สํานักงานตรวจสอบภายในนําสงคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนฯ 

สวนงานสนับสนุน 

หัวหนาสวนงาน

รับรอง SAR 

 

นําเสนอผลการ

ตรวจประเมินฯ 

ตออธิการบดี 

สวนงาน 

ตรวจสอบและสง

ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) 

 

นําเสนอคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 

รายงานผล 

การตรวจประเมิน 

 

รับรอง 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 

ปฏิทินข้ันตอนการประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  

๒๒ 



 
 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๑ ภายในวันท่ี  

๒๕
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

 
 

 

สวนงานสนับสนุนดําเนินการ ดังนี ้
๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๒. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง 
 

๒ ภายในวันท่ี  
๒๕ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

หัวหนาสวนงานรับรองรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  ซึ่งจัดทําเรียบรอยแลว 
 
 
 
 

๓ ภายในวันท่ี  
๒๕ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 

 

สวนงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
ระบบการตรวจประเมินฯ กอนการประเมินไม
นอยกวา ๗ วัน 
 
 

๔ วันท่ี 
๑ - ๑๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

๑.  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน จํานวน 
๓ รูป/คน ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ รูป/
คน และกรรมการ อีก ๒ รูป/คน จากภายนอก
สวนงานรบัการตรวจประเมิน 

๒. ประธานกรรมการตรวจประเมิน เปน
บุคลากรภายนอกสวนงานผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของสกอ. และดํารงตําแหนง 
ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
คณบดี รองคณบดี  

๓. คณะกรรมการตรวจประเมิน เขาตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน ตามตัว
บงช้ีท่ีกําหนด 

๕ ภายในวันท่ี 
๒๕ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓  

 
 
 
 
 

๑. คณะกรรมการเสนอผลการประเมินตอ
สวนงานดวยวาจา เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

๒. สวนงาน ถามีขอโตแยงให ดําเนินการ
ภายใน ๗ วันนับจากวันท่ีรับฟงผลการประเมิน
ดวยวาจา 

จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

หัวหนาสวนงาน

รับรอง SAR 
 

นําสงคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมิน

การปฏิบัติงานมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจ 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 

 

 

๒๓ 



 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๓. คณะกรรมการ สงรางรายงานผลการตรวจ

ประเมินตอสวนงานภายใน ๗ วันนับจากวัน
สุดทายของการตรวจประเมิน 

๔. สวนงานรับรางรายงานผลการประเมิน
และพิจารณารับรอง  

๖ ภายในวันท่ี 
๓๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน จัดสง
รายงานผลการตรวจประเมินท่ีสวนงานรับรอง
แลวใหคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันสุดทายของการตรวจ
ประเมิน 

๒. สํานักงานตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบ
และสงผลการประเมนิใหสวนงาน 

๗ เดือน 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

๑. สํานักงานตรวจสอบภายในนําผลการ
ประเมินและขอมูลจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของสวนงาน 

๒. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองตอ
อธิการบดี 
 
 

 

๒.๒  เนื้อหาการดําเนนิงานของโครงการ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทําเอกสารคูมือการประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คูมือประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จัดทําในรูปแบบ 

WORD และ รูปแบบ PDF แลวนํามาเผยแพรไวในเว็บไซตสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหทุกสวนงานสนับสนุน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือผูท่ีสนใจ สามารถดาวนโหลดนําไปใชงานไดจากเว็บไซด

สํานักงานตรวจสอบภายใน http://audit.mcu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

นําเสนอ 

ผลการตรวจตอ

อธิการบดี 

 

 

๒๔ 

http://audit.mcu.ac.th/


 ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน รวมกับสํานักงานประกันคุณภาพ ไดจัดทํารูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา ไว

ในระบบอิเล็กทรอนิคสและนําเผยแพรไวในเว็บไซตสํานักงานตรวจสอบภายใน http://audit.mcu.ac.th  และไดแจง

ใหทุกสวนงานทราบ เพื่อสามารถเขากรอกขอมูลของแตละสวนงานตามรหัสท่ีไดแจงไว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๕ 

http://audit.mcu.ac.th/


 

 

 

  

โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดรับอนุมัติ
งบประมาณดําเนินการ ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท กําหนดเปาหมายดําเนินการไดแกสวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกองหรือเทียบเทาสังกัดสวนกลาง จํานวน ๒๖ สวนงาน ตัวช้ีวัดโครงการดานผลลัพธ คือ ผล
ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ คณะกรรมการผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
สวนงานสนับสนุนการศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถบูรณาการการบริหารจัดการงานตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และผลการประเมินในระดับดี รอยละ ๘๕ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินไดแกแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช Application Google Form ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล มีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุป ดังตอไปนี ้

 
๓.๑  การบริหารงบประมาณดําเนินการโครงการ  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ สวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน  เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงาน
สนับสนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  งปม. แผนดิน   งปม.รายได     งปม.อื่น ๆ ..........................................    

 มีการใชจายงบประมาณนอยกวาแผนการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ไดมีมติปรับลดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน รวมท้ังใหใชการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
การตรวจและการรายงานผลผานระบบออนไลน (paperless) โดยไดรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบการทํารายงาน
การประเมินตนเอง การตรวจและการรายงานผลจากสํานักงานประกันคุณภาพ สงผลใหการใชจายงบประมาณ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใชจายงบประมาณจํานวน ๔๐,๖๕๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๓.๒๔ ประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยไดจํานวน ๑๔,๘๕๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๖.๗๖ และเมื่อเทียบกับการใชจายปกอน 
(ปการศึกษา ๒๕๖๑) มียอดใชจายลดลง จํานวน ๑๔,๕๒๖.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๓ ดังนี้ 

หนวย : บาท 

รายการ 

การใชจายงบประมาณ คิดเปนรอยละ 

แผนการใชจาย ผลการใชจาย คงเหลือ 
ผลการ
ใชจาย 

คงเหลือ รวม 

๑. คาตอบแทนกรรมการ ๔๐,๐00.๐๐  39,000.๐๐  ๑,๐00.๐๐  ๙๗.๕๐ ๒.๕๐ 100.00  

๒. คาวัสดุและอุปกรณ  ๑0,000.๐๐  ๐.๐๐  10,0๐๐.๐๐    ๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 100.00  

๓. คาใชจายอื่น ๆ   ๕,500.๐0   ๑,๖๕๐.๐๐  ๓,๘๕๐.๐๐  ๓๐.๐๐  7๐.๐๐  100.00  

รวม 5๕,๕00.๐๐  ๔๐,๖๕๐.๐๐  ๑4,8๕๐.๐๐  ๗๓.๒๔  ๒๖.๗๖  100.00  

เทียบกับปกอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๑7๖.๐๐ ๙๔,๘๒๔.๐๐ ๓๖.๗๖ ๖๓.๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

ผลตาง (94,500.00) (14,526.00) (79,974.00)    

 

ผลการดาํเนินงานโครงการ 
 ส่วนท่ี 
๓ 

 

๒๖ 



 ๓.๒  การประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา 

 ๓.๒.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ  

   เปาหมาย :   จํานวนสวนงานสนับสนุนการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทา (สวนกลาง) เขา
รวมโครงการ จํานวน ๒๖ สวนงาน    

   ผลการดําเนินงาน :   เปนไปตามเปาหมาย โดยมีสวนงานสนับสนุนการศึกษาเขารวมโครงการตาม
เปาหมาย ท้ังนี้ มีการแบงประเภทการตรวจประเมิน ๒ ลักษณะ คือ  
  จํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังหมด ๒๖ สวนงาน แบงเปน  :-      
  ตรวจแบบแยกสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา  จํานวน  ๑๙  สวนงาน  
   ตรวจแบบรวมสวนงานระดับสํานัก (๒) สถาบัน (๔) ศูนย (๑) จํานวน   ๗  สวนงาน  
 

โดยมีขอมูลพื้นฐานของสวนงานสนับสนุนท่ีเขารวมโครงการ ซึ่งผูรับผิดชอบสวนงาน คือ ผูอํานวยการของสวน
งาน จํานวน ๒๖ สวนงาน ดังนี ้

ท่ี 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือ

เทียบเทา 

จํานวนสวนงานระดับกอง
หรือเทียบเทา (สวนกลาง) 

ในสังกัด 
การตรวจประเมิน 

๑ สํานักงานอธิการบดี 
๑.๑ กองกลาง 
๑.๒ กองกิจการนิสิต 
๑.๓ กองกิจการพิเศษ 
๑.๔ กองกิจการวิทยาเขต 
๑.๕ กองคลังและทรัพยสิน 
๑.๖ กองนิติการ 
๑.๗ กองแผนงาน 
๑.๘ กองวิชาการ 
๑.๙ กองวิเทศสัมพันธ 
๑.๑๐ กองส่ือสารองคกร 
๑.๑๑ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
๑.๑๒ สํานักงานประกันคุณภาพ 
๑.๑๓ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
๑.๑๔ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
๑.๑๕ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

๑๕ ต รวจแย ก ส ว น งาน
ระดับกอง 
จํานวน ๑๕ สวนงาน 
 
 

๒ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๖.๑ สวนงานบริหาร  
๖.๒ สวนธรรมนเิทศ  
๖.๓. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
๖.๔. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
 
 

๔ ต รวจแย ก ส ว น งาน
ร ะ ดั บ ก อ ง ห รื อ
เทียบเทา 
จํานวน ๔ สวนงาน 

 

๒๗ 



ท่ี 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือ

เทียบเทา 

จํานวนสวนงานระดับกอง
หรือเทียบเทา (สวนกลาง) 

ในสังกัด 
การตรวจประเมิน 

ตรวจแบบแยกสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา ๑๙ สวนงาน 
๓ สถาบันภาษา 

๒.๑ สวนงานวิชาการ 
๒.๒ สวนงานบริหาร 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๓.๑ สวนงานบริหาร 
๓.๒ สวนงานวางแผนและสงเสริมการวิจัย 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๕ สถาบันวิปสสนาธุระ 
๔.๑ สวนงานบริหาร 
๑.๒ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม 

๒ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๖ สํานักทะเบียนและวัดผล 
๕.๑ สวนทะเบียนนิสิต 
๕.๒ สวนประเมินผลการศึกษา 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๗ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.๑ สวนหอสมุดกลาง 
๗.๒ สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๘ ศูนยอาเซียนศึกษา 
๘.๑ สวนงานบริหาร 
๘.๒ สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

๙ สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 
๙.๑ สวนงานบริหาร 
๙.๒ สวนวิชาการและวิจัย 

๑ ตรวจรวมท้ังสวนงาน 

ตรวจแบบรวมสวนงานระดับสํานัก/สถาบัน/ศูนย ๗ สวนงาน 
รวม ๒๖ สวนงาน 

 
  ๓.๒.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  ๑) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการตรวจประเมินมีความรูและเขาใจในการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
  ๒) คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา มีความเขาใจในการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการตรวจประเมิน 
  ๓) ผลการประเมินของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับการตรวจประเมินตอการดําเนินงาน
โครงการ ประกอบดวย 
  - ความพึงพอใจตอการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 
  - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

   จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
   ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ๔๗ รูป/คน  
   คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผูเขารวมโครงการ (เฉพาะผูบริหารหรือผูรับผิดชอบ) 
 

๒๘ 



   ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 
เปาหมายท่ี ๑ :  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานไมตํ่ากวารอยละ ๓.๕๑ 

   ผลการดําเนินการ  :  เปนไปตามเปาหมาย ผลการประเมินความพึงพอใจ รอยละ ๓.๗๐ 

   ความคิดเห็นของผูรับบริการโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  โดยภาพรวมอยูในระดับ "มาก" คาเฉล่ีย = ๓.๗๐ S.D. = ๐.๘๖  โดยสามารถเรียงลําดับ
ระดับความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย  S.D. ระดับ 

๑. ดานส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๖ ๐.๗๕ มาก 

๒. ดานภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๕ ๐.๙๐ มาก 

๓. ดานคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๕ ๐.๘๙ มาก 

๔. ดานการปฏิบัติงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๒ ๐.๘๐ มาก 

๕. ดานการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๕๔ ๐.๙๓ มาก 

รวม ๓.๗๐ ๐.๘๖ มาก 

 
เปาหมายท่ี ๒   :  คณะกรรมการผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสวนงานสนับสนุนการศึกษา 

มีความรู ความเขาใจ และสามารถบูรณาการการบริหารจัดการงานตรวจประเมินการปฏบัิติงานได  ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 

ผลการดําเนินงาน  :  เปนไปตามเปาหมาย โดยจากการสํารวจผลประเมินความพึ งพอใจ
แบบสอบถาม พบวา คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา มีความรู ความเขาใจ 
สามารถบูรณาการการบริหารจัดการงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน รอยละ ๗๓.๘๑ 

รายการ 
ผลประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ 

๑. ดานส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๖๔๐ ๔๘๑ ๗๕.๑๖ 

๒. ดานภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๖๔๐ ๔๘๐ ๗๕.๐๐ 

๓. ดานคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๘๐๐ ๖๐๐ ๗๕.๐๐ 

๔. ดานการปฏิบัติงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๑,๔๔๐ ๑,๐๗๒ ๗๔.๔๔ 

๕. ดานการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๑,๑๒๐ ๗๙๒ ๗๐.๗๒ 

รวม ๔,๖๔๐ ๓,๔๒๕ ๗๓.๘๑ 

 
๓.๒.๓ เปาหมายเชิงระยะเวลา  

เปาหมาย  :  ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี  ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ผลการดําเนินงาน  :  เปนไปตามเปาหมาย ตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 

 

๒๙ 



 3.๓   ผลการประเมินการตรวจประเมินการปฏบิัติงานของสวนงานสนับสนุน  

 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีแบงเปน ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการ
ไมครบท่ีจะได ๑ คะแนนใหได ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

  คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
  คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุง  
  คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช  
  คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  

 คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 

เปาหมาย  :  ผลการประเมินการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดี ไมนอยกวารอยละ ๘๕  
ผลการดําเนินงาน  :  ไมบรรลุเปาหมาย โดยผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานใน

ภาพรวม มีสวนงานท่ีมีผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับดี จํานวน ๒๐ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒  

สรุปผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ เปน
คะแนนเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยจําแนกตามระดับสวนงานท่ีรับตรวจ ๒ กลุม 
คือ  

๑. สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาจํานวน ๑๙ สวนงาน  
๒. สวนงานระดับระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา จํานวน ๗ สวนงาน 

โดยผลการประเมินภาพรวมจากคณะกรรมการ มีคะแนนเฉล่ียรวม คือ คะแนน ๓.๖๖ หมายถึง การ
ดําเนินงานระดับ “ดี”   (เรียงลําดับคะแนน) ดังนี้ 

ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมิน 

สวนงาน คณะกรรมการ ระดับ 

๑ กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ๔.๙๗ ๔.๔๖ ดี 

๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี ๔.๙๔ ๔.๔๔ ดี 

๓ กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี ๔.๙๐ ๔.๔๐ ดี 

๔ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ๔.๗๑ ๔.๒๑ ดี 

๕ สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๔.๗๕ ๔.๑๕ ดี 

๖ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๔.๕๔ ๔.๑๒ ดี 

๗ สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๔.๙๒ ๔.๑๐ ดี 

๘ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๘๔ ๔.๐๕ ดี 

๙ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ๔.๙๑ ๓.๙๑ ดี 

๑๐ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ๔.๘๙ ๓.๘๙ ดี 

๑๑ สํานักทะเบียนและวัดผล ๔.๖๘ ๓.๘๓ ดี 

๑๒ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ๔.๘๒ ๓.๘๒ ดี 

๑๓ สถาบันวิปสสนาธุระ ๔.๙๐ ๓.๘๑ ดี 

๑๔ สํานักงานสภามหาวทิยาลัย สํานักงานอธิการบดี ๔.๗๕ ๓.๗๖ ดี 

๑๕ สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ๔.๖๖ ๓.๗๔ ดี 

๑๖ สถาบันภาษา ๔.๖๓ ๓.๗๒ ดี 

 

๓๐ 



ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมิน 

สวนงาน คณะกรรมการ ระดับ 

๑๗ กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ๔.๙๓ ๓.๖๕ ดี 

๑๘ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

๔.๒๗ ๓.๖๒ ดี 

๑๙ กองกิจการวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ๓.๔๖ ๓.๕๖ ดี 

๒๐ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี ๔.๘๖ ๓.๕๓ ดี 

๒๑ กองส่ือสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ๓.๙๑ ๓.๔๖ พอใช 

๒๒ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ๔.๑๖ ๓.๒๖ พอใช 

๒๓ ศูนยอาเซียนศึกษา ๔.๖๙ ๓.๑๐ พอใช 

๒๔ กองกิจการพิเศษ ๓.๘๙ ๒.๘๙ พอใช 

๒๕ สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ๒.๐๘ ๑.๙๒ พอใช 

๒๖ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

๓.๙๐ ๑.๘๐ ตอง
ปรับปรุง 

รวมเฉลี่ย ๔.๕๐ ๓.๖๖ ดี 

 

โดยจําแนกรายละเอียดผลการประเมินไดดังนี ้

ก.   ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ระดับกองหรือเทียบเทา จํานวน ๑๙ 
สวนงาน มีสวนงานท่ีมีผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับดี ๑๕ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๕ ดังนี้  

ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

 สํานักงานอธิการบดี     
๑ กองกลาง 4.91 ดีมาก 3.91 ดี 
๒ กองวิชาการ 4.89 ดีมาก 3.89 ดี 
๓ กองคลังและทรัพยสิน 4.90 ดีมาก 4.40 ดี 
๔ กองแผนงาน 4.82 ดีมาก 3.82 ดี 
๕ กองกิจการนิสิต 4.97 ดีมาก 4.46 ดี 
๖ กองวิเทศสัมพันธ 4.16 ดี 3.26 พอใช 
๗ กองส่ือสารองคกร 3.91 ดี 3.46 พอใช 
๘ กองกิจการวิทยาเขต 3.46 พอใช 3.56 ดี 
๙ กองนิติการ 4.93 ดีมาก 3.65 ดี 

๑๐ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 4.94 ดีมาก 4.44 ดี 
๑๑ สํานักงานประกันคุณภาพ 4.66 ดีมาก 3.74 ดี 
๑๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน 4.71 ดีมาก 4.21 ดี 
๑๓ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4.75 ดีมาก 3.76 ดี 
๑๔ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 4.86 ดีมาก 3.53 ดี 
๑๕ กองกิจการพิเศษ 3.89 ดี 2.89 พอใช 
 คะแนนเฉลีย่ ๔.๕๘ ดีมาก ๓.๘๐ ดี 

 

๓๑ 



ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

 สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม    
๑ สวนงานบริหาร 4.92 ดีมาก 4.10 ดี 
๒ สวนธรรมนเิทศ 4.75 ดีมาก 4.15 ดี 
๓ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 3.90 ดี 1.80 ตองปรับปรุง 
๔ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 4.27 ดี 3.62 ดี 
 คะแนนเฉลีย่ ๔.๔๖ ดี ๓.๔๒ พอใช 

 

ข.   ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา จํานวน 
๗ สวนงาน มีสวนงานท่ีมีผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับดี ๕ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๓ ดังนี้ 

ท่ี สวนงาน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

๑ สถาบันภาษา 4.63 ดีมาก 3.72 ดี 

๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 4.54 ดีมาก 4.12 ดี 

๓ สถาบันวิปสสนาธุระ 4.90 ดีมาก 3.81 ดี 

๔ สํานักทะเบียนและวัดผล 4.68 ดีมาก 3.83 ดี 

๕ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.84 ดีมาก 4.05 ดี 

๖ ศูนยอาเซียนศึกษา 4.69 ดีมาก ๓.1๐ พอใช 

๗ สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 2.08 ตองปรับปรุง 1.92 ตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่     

 
 
ค.   องคประกอบการประเมินท่ีนํามาประมวลคะแนนเฉลี่ย คือองคประกอบกลางท่ีทุกสวนงานตอง

ดําเนินงานเหมือนกัน ประกอบดวย 

 

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ ประกอบดวยตัวบงช้ีกลางจํานวน ๖ ตัวบงช้ี แบงออกเปน  

๑) สวนงานระดับกองหรือเทียบเทียบเทาตองดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ๓๓ ขอ และ  

๒) สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ๓๔ ขอ  

องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก เปนตัวบงช้ีเฉพาะตามภาระงานของแตละสวนงาน ซึ่งมีจํานวน
ตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตางกัน ซึ่งไดนําเสนอผลการตรวจประเมินแยกรายสวนงานเปนการเฉพาะ 

องคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ประกอบดวยตัวบงช้ีพิเศษท่ีสวนงานทุกระดับตองดําเนินการ
รวม ๓ ตัวบงช้ี ๑๕ เกณฑมาตรฐาน 

โดยคะแนนเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑ และ
องคประกอบท่ี ๓ สรุปไดตอไปดังนี ้

 

 

๓๒ 



๑. ผลการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกองหรือเทียบเทา ๑๙ สวนงาน 

 
 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสวนงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๒ มีตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวช้ีวัด เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๓ มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
ของสวนงานไปสูบุคลากรภายในสวนงาน 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๔ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน
เพื่อพิจารณา 

๑๓ ๖๘.๔๒ ๖ ๓๑.๕๘ 

๕ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติ
การประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๑๐ ๕๒.๖๓ ๙ ๔๗.๓๗ 

๖ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน ไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

๔ ๒๑.๐๕ ๑๕ ๗๘.๙๕ 

  ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๓ รอยละ ๑๐๐  เกณฑขอ ๑ และ ๒ รอยละ 

๙๔.๗๔ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๖๘.๔๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๕๒.๖๓ และเกณฑขอ ๖ รอยละ ๒๑.๐๕ ตามลําดับ  

อภิปรายผล 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญมีกระบวนการพัฒนาแผน ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีสวนรวม รวมท้ังมีการถายทอดไปสูบุคลากร
ภายในสวนงาน หากแตการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานยังไมเปนระบบครบถวน จึงอาจเปนเหตุใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการหรือไมมีการปรับแผนปฏิบัติการระหวางปงบประมาณใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนเปล่ียนทางการบริหารและงบประมาณ อันสงผลตอระดับความสําเร็จของการดําเนินการ อีกท้ังทําใหไมมี
สารสนเทศเพื่อรายงานตอผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงไมไดพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําป  

เมื่อพิจารณากระบวนการพัฒนาแผนตามแนวคิดวงจรคุณภาพของ ดร.เดมมิ่ง (Deming  Cycle/PDCA  
cycle)  ซึ่งประกอบดวย ๔ ข้ันตอนหลัก คือ  

๑) P = Plan การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
๒) D = Do การลงมือปฏิบัติตามแผน  

องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 

 

๓๓ 



๓) C = Check การประเมินผลยอนกลับเพื่อยืนยันแผนหรือเพื่อปรับแผน และ  
๔) A = Act การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน จะพบวา การดําเนินงานของสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา

ยังดําเนินการไมครบถวนกระบวนการตามวงจรคุณภาพ โดยเฉพาะข้ันตอน C และ A  

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปและตองรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา
เพื่อใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยอาจ
ดําเนินการดังนี้ 

๑. กําหนดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปไวในปฏิทินการปฏิบัติ
ประจําปของสวนงาน เชน ทุกส้ินเดือน ทุกสองเดือน ทุกไตรมาส เปนตน พรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จในแตละรอบ
เวลาท่ีทําการประเมิน เชน ภายใน ๓ วัน, ๕ วัน, ๗ วัน เปนตน ตามท่ีสวนงานพิจารณาเห็นสมควร ท้ังนี้ ไมควรนอย
กวาปละ ๒ ครั้ง 

๒. มอบหมายบุคลาการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามขอ ๑ เปนลายลักษณอักษร 
๓. จัดทํารายงานสรุปการติดตามและประเมินผลเสนอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานทุกรอบเวลา

ท่ีทําการประเมิน 
๔. ติดตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน 
๕. ประชุมภายในสวนงานเพื่อรวมกันปรับปรุงการดําเนินงานหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปตาม

ขอเสนอแนะ 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูของสวนงานท่ีสอดคลองกับภารกิจของ
สวนงานอยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๒ มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูในขอ ๑ 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๓ มีการรวบรวมความรูท่ีไดจากขอ ๒ มาพัฒนาเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดี จัดเก็บอยางเปนระบบ และมีการเผยแพร 
อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๑๖ ๘๔.๒๑ ๓ ๑๕.๗๙ 

๔ บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีในขอ ๓ มาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

๑๔ ๗๓.๖๗ ๕ ๒๖.๓๒ 

๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน ๑๓ ๖๘.๔๒ ๖ ๓๑.๖๘ 

 
ผลการตรวจประเมิน 

สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ เกณฑขอ ๒ รอยละ ๘๙.๔๗  เกณฑขอ ๓ 
รอยละ ๘๔.๒๑ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๗๓.๖๗ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๖๘.๔๒ ตามลําดับ 

 

๓๔ 



อภิปรายผล 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญมีแนวโนมการพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรูในทางท่ีดี สวน

หนึ่งเปนผลมาจากการมีกองกลางในฐานะเปนสวนงานท่ีติดตามผลการจัดการความรูและขับเคล่ือนใหเกิดกิจกรรมการ
จัดการความรูระดับมหาวิทยาลัยในวันสถาปนาประจําปซึ่งจัดข้ึนในเดือนกันยายนของทุกป รวมท้ังการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งเปนกลไกการควบคุมภายในท่ีทําใหสวนงานตองดําเนินการจัดการ
ความรูตามเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัด อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงานยังตองพัฒนาท้ังดานปริมาณและเนื้อหาเพื่อพัฒนาสูความเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหบุคลากรของสวนงานนําแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง เชน การกําหนดใหการจัดการความรูทุกข้ันตอนเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การสงเสริมบุคลากรใหใชการจัดการความรูเปนฐานของการพัฒนา
ความกาวหนาในตําแหนงงาน การประกาศและการใหรางวัลภายในสวนงาน รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหเปนวิทยากร
อํานวยการการจัดการความรูในเวลาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน เปนตน 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานอยางนอย
ปละ ๒ เรื่อง 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๒ มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานเพิ่มข้ึน
อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๑๔ ๗๓.๖๘ ๕ ๒๖.๓๒ 

๓ มีการจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพรสารสนเทศแก
สาธารณะ 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๔ ผูบริหารและบุคลากรของสวนงานอยางนอยรอยละ ๕๐ 
ใชประโยชนจากสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงาน 

๑๔ ๗๓.๖๘ ๕ ๒๖.๓๒ 

๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชมาปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๙ ๔๗.๓๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ 

ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๓ รอยละ ๑๐๐ เกณฑขอ ๑ รอยละ ๘๙.๔๗ 

เกณฑขอ  ๒ และ ๔ รอยละ ๗๓.๖๘ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๔๗.๓๗ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการพัฒนาสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานเพิ่มข้ึน มีการจัดเก็บ

อยางเปนระบบและเผยแพรสารสนเทศแกสาธารณะอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการสังเคราะหผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ผนวกกับผลของการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญท่ีทําใหสวน
งานไดตระหนักท่ีจะตองจัดทํา อยางไรก็ตามสวนงานยังไมมีการประเมินความพึงพอใจและนําผลการประเมินของผูใชมา
ปรับปรุงสารสนเทศของสวนงานให เกิดประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  ซึ่ งสะทอนให เห็น ถึงความไมตอเนื่ องของ
กระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 

๓๕ 



ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจรวมท้ังสอบถามขอเสนอเพื่อการพัฒนาสารสนเทศจากผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยอาจทําไดดังนี ้
 ๑. สอบถามความจําเปน/ความตองการใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจจากผูบริหารภายในสวน
งานและผูบริหารในสายงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 
 ๒. มอบหมายบุคลากรหรือคณะทํางานในการจัดทําสารสนเทศตามโจทยท่ีไดจากการสอบถามผูบริหาร 
 ๓. จัดเก็บและรายงานการจัดทําและแจงใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของรับทราบและแจงใหใชประโยชน 
 ๔. สอบถามความพึงพอใจรวมท้ังขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ 
 ๕. ปรับปรุงหรือพัฒนาสารสนเทศตามขอเสนอแนะ 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เส่ียงประจําสวนงาน 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๒ มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเส่ียงตามบริบทของสวนงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ ๒ 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๔ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง 
และดําเนินการตามแผน ทําใหความเส่ียงลดลงหรือหมด
ไป อยางนอยรอยละ ๘๐ ของปจจัยความเส่ียง 

๑๓ ๖๘.๔๒ ๖ ๓๑.๕๘ 

๕ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๖ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ ๑๒ ๖๓.๑๖ 

ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ รอยละ ๑๐๐ เกณฑขอ ๒ รอยละ ๙๔.๗๔ 

เกณฑขอ  ๓ และ ๕ รอยละ ๘๙.๔๗ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๖๘.๔๒ โดยเกณฑขอ ๖ รอยละ ๓๖.๘๔ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญมีดําเนินการบริหารความเส่ียงตามเกณฑขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ สวน

หนึ่งนาจะเปนเพระสํานักงานตรวจสอบภายในไดวางระบบการควบคุมภายในดานการบริหารความเส่ียงขององคกรโดย
มีการติดตามแผนและผลการบริหารความเส่ียงปละ ๒ สองครั้ง โดยพบวาปจจัยความเส่ียงของสวนงานระดับกองหรือ
เทียบเทาสวนใหญอยูในขอบเขตของการปฏิบัติงานประจํา ในขณะมีสวนงานเพียงรอยละ ๓๖.๘๔ เทานั้นท่ีนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียง
ในรอบปถัดไป ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

๓๖ 



ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหาร

หรือคณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป โดยควรกําหนดไวในปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจําของสวนงานและมอบหมายใหมีบุคคลรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ การควบคุมภายใน 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุม
ภายในประจําสวนงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๒ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระ
งานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๓ มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ครบ ๕ องคประกอบ คือ ..... 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๔ มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการ
ควบคุมภายในตอผูบริหารไมนอยกวา ๒ ครั้ง ในรอบปท่ี
ประเมิน 

๑๑ ๕๗.๘๙ ๘ ๔๒.๑๑ 

๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ ๑๒ ๖๓.๑๖ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ และ ๒ รอยละ ๙๔.๗๔ เกณฑขอ ๓ รอยละ 

๘๙.๔๗  ๔ รอยละ ๕๗.๘๙ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๓๖.๘๔ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญมีดําเนินการบริหารความเส่ียงตามเกณฑขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ สวน

หนึ่งนาจะเปนเพระสํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดวางระบบการควบคุมภายขององคกรโดยมีการติดตามแผนและผล
การควบคุมภายในปละ ๒ สองครั้ง โดยพบวา การควบคุมภายในของสวนงานยังไมเปนระบบตามแผนท่ีวางไว รวมท้ังมี
สวนงานเพียงรอยละ ๓๖.๘๔ เทานั้นท่ีมีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบ
ปงบประมาณถัดไป ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการควบคุมภายในโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําผล
การประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป โดยผูบริหารควรกําหนดไวใน
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําของสวนงานและมอบหมายใหมีบุคคลรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 

 
 

 

 

๓๗ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๒ มีแผนพัฒ นาบุคลากรประจําป ของสวนงาน  โดยใช
กระบวนการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล 

๑๒ ๖๓.๑๖ ๗ ๓๖.๘๔ 

๓ บุคลากรของสวนงานไดรับการพัฒนาความรูหรือทักษะท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓ 

๔ มีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานพัฒนาดีข้ึน
เปนท่ีประจักษ 

๑๔ ๗๓.๖๘ ๕ ๒๖.๓๒ 

๕ แผนพัฒนาบุคลากรประจําป บรรลุเปาหมายของแผนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

๔ ๒๑.๐๕ ๑๕ ๗๘.๙๕ 

๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๑๐.๕๓ ๑๗ ๘๙.๔๗ 

ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ รอยละ ๙๔.๗๔ เกณฑขอ ๓ รอยละ  

๘๙.๔๗ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๗๓.๖๘ เกณฑขอ ๒ รอยละ ๖๓.๑๖ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๒๑.๐๕ และเกณฑขอ ๖ รอย
ละ ๑๐.๕๓ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
แมวาสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญจะมีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือ

ปฏิบัติ มีแผนพัฒนารายบุคลากร (IDP) และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูหรือทักษะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาดีข้ึนเปนท่ีประจักษ แตจากผลการตรวจประเมิน พบวา การดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
ดังกลาวประสบความเสร็จเพียง ๔ สวนงาน ยิ่งไปกวานั้น คือสวนใหญไมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร อีกท้ังกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสวนมากเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยสวนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
แลวสงบุคลากรเขารวมอบรม มิไดเกิดข้ึนตามแผนการพัฒนารายบุคคล อีกท้ังในแผนพัฒนารายบุคคลสวนใหญไมได
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนา จึงเปนเหตุใหการติดตามประเมินผลไมมีกรอบระยะเวลาท่ีแนนอน 

ขอเสนอเพื่อการพฒันา 
 ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและความจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง พรอมท้ังการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงาน ควรมีการกําหนดใหบุคลากรรายงานผลการไปพัฒนาความรูหรือทักษะและประมวล
ความรูนั้นแลกเปล่ียนกันภายในสวนงาน รวมท้ังควรตองกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร
เปนระยะ ๆ พรอมรายงานผูบริหารอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมการพัฒนาใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะอันจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนงานภายในสวนงานและของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 
 
 

 

๓๘ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ขอ ๖ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรบัปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

๔ ๒๑.๐๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ขอ ๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน ๑๓ ๖๘.๔๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ขอ ๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมา
ปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๙ ๔๗.๓๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เส่ียงในรอบปถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 
 

ขอ ๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุม
ภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๗ ๓๖.๘๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๑๐.๕๓ 

 
ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ ท้ัง ๖ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มีเกณฑ

มาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ เกณฑขอ ๖ รอยละ ๑๐.๕๓  
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ เกณฑขอ ๖ รอยละ ๒๑.๐๕ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เกณฑขอ ๖ และ ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๓๖.๘๔ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๔๗.๓๗ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๖๘.๔๒ 

วิเคราะหจุดแข็งจุดออน  สวนงานระดับกองหรือเทียบเทาสวนใหญขาดกระบวนการปฏิบัติงานตามวงจร
คุณภาพเรื่องการปรับปรุง (A) และการติดตามประเมินผล (C) และการปฏิบัติการ (D) ในบางตัวบงช้ี  ทําใหการวางแผน
ปฏิบัติงานในรอบปตอ ๆ มาขาดการยกระดับคุณภาพเปาหมายและการปฏิบัติงาน เพราะไมไดใชผลของการปฏิบัติงาน
ในปท่ีผานมาเปนฐานในการเปรียบเทียบและปรับปรุงงาน 

 จุดท่ีควรเสริม  ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงงานของสวนงาน 
โดยการใชขอมูลจากการประเมินผล ขอเสนอแนะของผูบริหารตาง ๆ ประกอบกับสารสนเทศเพื่อการบริหารในการ
วางแผนปรับปรุงงานในรอบปถัดไป โดยในการปรับปรุงแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหรือแผนงานอื่นใดควร
ตองสอบถามถึงสารสนเทศของงานในรอบปท่ีผานมาทุกครั้ง และควรตองอางอิงเปนหลักฐานเชิงประจักษดวย 

 

 
 
 
 
 

๓๙ 



 
 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนอืจากภารกิจหลัก 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอรับมอบหมายการปฏิ บั ติงาน ท่ี ได รับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๙ ๔๗.๓๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ 

๒ มีการรองขอใหชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยสวนงาน
อื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก- 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๓ มีการปฏิบัติงานสนับสนุนสวนงานอื่นหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๔ มีการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติงาน โดยสวนงานอื่ นหรือการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๙ ๔๗.๓๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ 

๕ บุคลากรในส วน งานปฏิ บั ติ งาน ท่ี ได รั บมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลักไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

 
ผลการตรวจประเมิน 

สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๒ และ ๓ รอยละ ๑๐๐ เกณฑขอ ๕ รอยละ 
๙๔.๗๔ ในขณะท่ีเกณฑขอ ๑ และ ๔ มีสวนงานดําเนินการไดรอยละ ๔๗.๓๗ เทากัน 

อภิปรายผล 

การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก เปนการปฏิบัติภารกิจอื่นท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภารกิจหลักตามประกาศของมหาวิทยาลัย ท่ีผูบริหารมอบหมาย
หรือมีสวนงานอื่นรองขอใหชวยสนับสนุนการดําเนินงาน มีเปาหมายใหบุคลากรแตละสวนงานไดชวยสนับสนุนเกื้อกูล
ประสานการทํางานระหวางสวนงาน เอื้อโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานประจํา 
สงเสริมวัฒนธรรมน้ําใจและจิตอาสา จากการตรวจประเมินพบวาสวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการดําเนินการเปน
ปกติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร สวนท่ียังขาดคือ การเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก และการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโดยสวนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก ซึ่งเปนเพราะ
เปนตัวบงข้ีท่ีพัฒนาข้ึนใหม 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

 ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก โดยการวิเคราะหศักยภาพดานความรู ทักษะและเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสวนงาน 
รวมท้ังความตองการในการรับการสนับสนุนจากผูบริหารอื่น ๆ หรือสวนงานอื่น ๆ พรอมท้ังแจงขอมูลดังกลาวใหสวน
งานอื่นไดพิจารณาประสานความรวมมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังใหความสําคัญกับการใหบุคลากรท่ีไปปฏิบัติงานท่ีไดรับ

องคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 

 

๔๐ 



มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักนั้น ๆ รายงานผลพรอมสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะตอผูบริหารสวนงานของ
ตนเอง เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบและอาจมีขอเสนอเพื่อการพัฒนางานรวมกันระหวางผูบริหารและสวนงานในโอกาส
ตอไป 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ การมีสวนรวมในงานจิตอาสา 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการสงเสริมการมีสวนรวมในงานจิตอาสา ๑๙ ๑๐๐ - - 

๒ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๒๐-๔๐ 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๓ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัยรอยละ ๔๑-๖๐ 

๑๙ ๑๐๐ - - 

๔ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๖๑-๘๐ 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๑๕ ๗๘.๙๕ ๔ ๒๑.๐๕ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑, ๒ และ ๓ รอยละ ๑๐๐ ในขณะท่ีเกณฑขอ

ท่ี ๔ มีการดําเนินการรอยละ ๙๔.๗๔ และขอท่ี ๕ รอยละ ๗๘.๙๕ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการสงเสริมการมีสวนรวมในงานจิตอาสา ซึ่งไดแกการชวยเหลืองานกิจกรรม
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนโดยสวนงานหรือโดยมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาภายในชวง
รอยละ ๒๐-๘๐ ในระดับสูงมาก คงมีเพียง ๔ สวนงานท่ีมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ ๘๐ ซึ่งโดยวัฒนธรรม
องคกรของมหาวิทยาลัยแลวการชวยเหลืองานในลักษณะจิตอาสาเปนสภาพปกติของบุคลากร ดังนั้น ผลการตรวจ
ประเมินขางตนอาจเปนเพราะการเก็บรวบรวมหลักฐานไมชัดเจน หรืออาจเปนเพราะระบบการสงเสริมบุคลากรใหเปนผู
มีจิตอาสาของผูบริหารแตละสวนงานเองซึ่งควรไดรับการพัฒนาตอไปท้ังสองประการ 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

 ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมในงานจิตอาสาโดย
อาจจัดใหมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยประจําสวนงานหรือรวมกับสวนงานอื่นอยางเปนลายลักษณอักษร 
รวมท้ังจัดใหมีระบบการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานจิตอาสา รวมท้ังการนําผลการปฏิบัติงานจิตอาสามาเปนสวนหนึ่ง
ของการพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรดวย ท้ังนี้การปฏิบัติงานจิตอาสาตองเปนงานท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนางาน พัฒนาองคกรหรือสังคม โดยตองไมสงผลกระทบตอเวลาปฏิบัติงานประจํา 
 
 
 
 

 

๔๑ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนงาน 
ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจตอการ
ใหบริการท่ีครอบคลุมใหบริการของสวนงาน 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง 

๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖ 

๓ มีการรายงานผลผลความพึงพอใจตอการใหบริการตอ
ผูบริหารสวนงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๑๕ ๗๘.๙๕ ๔ ๒๑.๐๕ 

๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

๙ ๔๗.๓๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ 

๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๔.๐๐ อยาง
นอย ๓ ปตอเนื่อง 

๑๑ ๕๗.๘๙ ๘ ๔๒.๑๑ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับกองหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ และ ๒ รอยละ ๙๔.๗๔ เกณฑขอ ๓ รอยละ 

๗๘.๙๕ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๕๗.๘๙ และเกณฑขอ ๔ รอยละ ๔๗.๓๗ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

ความพึงพอใจเปนตัวบงข้ีถึงระดับประสิทธิภาพท่ีเกิดจากกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
สวนงาน  จากการตรวจประเมินพบวา การประเมินผลความพึงพอใจตอการบริการของบางสวนงานยังไมครอบคลุม
งาน/กิจกรรมของสวนงาน การออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจท่ีสอดคลองกับลักษณะของการปฏิบัติงานในแต
ละดาน การประเมินความพึงพอใจเปนเพียงกิจกรรมท่ีทําเพื่อทราบผลเทานั้น อีกท้ังการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสวนงานยังไมใหความสําคัญกับการปรับปรุงการ
บริการอยางแทจริง  

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ผูบริหารสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจท่ี
สอดคลองกับลักษณะของการปฏิบัติงานในแตละดานอยางครบถวน สวนงานควรพิจารณาวิธีการประเมินความพึงพอใจ
แบบใหม ๆ เชน การประเมินผลดวยการสอบถามสัมภาษณเชิงคุณภาพเสริมการประเมินโดยใชแบบสอบถาม การให
สวนงานอื่นหรือสวนงานภายนอกเปนผูประเมินเพื่อใหผลท่ีไดมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน อีกท้ังควรเพิ่มรอบการ
ประเมินผลความพึงพอใจหลาย ๆ ระยะ ใหสอดคลองกับลักษณะงานท่ีใหบริการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๔๒ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ขอ ๑ มีการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับ
มอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๙ ๔๗.๓๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ขอ ๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๕ ๒๖.๓๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ 
 

ขอ ๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

๙ ๔๗.๓๗ 

 
ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ท้ัง ๓ ตัวบงช้ี มีเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ี

สวนงานดําเนินการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ เกณฑขอ ๑ และตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๔๗.๓๗ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๒๖.๓๒ 

 วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง  เนื่องดวยองคประกอบท่ี ๓  เปนองคประกอบท่ีพัฒนาข้ึนใหม สวนงานตาง ๆ มักไม
มีการดําเนินการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก  

จุดท่ีควรเสริม  ซึ่งในรอบปประเมินตอไป สวนงานตาง ๆ  ควรพัฒนาการทํางานตามเกณฑขอนี้ รวมท้ังการ
สงเสริมบุคลากรใหเขารวมกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ใหเพิ่มข้ึนอยูในระดับรอยละ ๘๑-๑๐๐ รวมท้ังการนําขอมูลท่ีไดจาก
การประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔๓ 



๒. ผลการตรวจประเมินสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

 
 

 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีแผนพัฒนาท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๓ มีตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๔ มีการถายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของ
สวนงานไปสูบุคลากรภายในสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๕ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน
เพื่อพิจารณา 

๓ ๔๒.๘๖ ๔ ๕๗.๑๔ 

๖ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติ
การประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ 

๗ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําป 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอท่ี ๑, ๒ และ ๔ รอยละ ๑๐๐ 

เกณฑขอ ๓ และ ๗ รอยละ ๗๑.๔๓ เกณฑขอ ๖ รอยละ ๕๗.๑๔ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๔๒.๘๖ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
แมวาสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาจะมีการจัดทําแผนพัฒนา (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ

การประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย แตจากการตรวจประเมินพบวา บางสวนงานยังจัดทําตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานไมครบถวน สะทอน
ใหเห็นถึงการขาดความรู ความเขาใจและทักษะในการทําแผนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขาดการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาก็ยังไมเปนระบบ ขาดความ
ตอเนื่อง ทําใหสงผลตอบรรลุเปาหมายของแผน แมวาจะมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 

 

๔๔ 



ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป แตเมื่อกระบวนการทํางานไมครบวงจร
คุณภาพ ผลสําเร็จจึงไมเปนไปตามเปาหมาย 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับกระบวนการปฏิบัติงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) อยางครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

๑. การจัดวางระบบหรือกําหนดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปไว
ในปฏิทินการปฏิบัติประจําปไมนอยกวาปละ ๒ ครั้ง โดยควรมอบหมายใหบุคลาการหรือคณะทํางานรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

๒. การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนและเสนอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อ
พิจารณาทุกรอบเวลาท่ีทําการประเมิน 

๓. การทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวิดของแผนปฏิบัติการประจําป โดยใชผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน ประกอบการดําเนินงาน 

 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ การพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูของสวนงานท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงาน
อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็น
ความรูในขอ ๑ 

๗ ๑๐๐ - - 

๓ มีการรวบรวมความรูท่ีไดจากขอ ๒ มาพัฒนาเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีจัดเก็บอยางเปนระบบ และมีการเผยแพร อยาง
นอยปละ ๒ เรื่อง 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๔ บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีไดในขอ ๓ มาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินงานตามเกณฑขอท่ี ๑ และ ๒ รอยละ ๑๐๐ เกณฑ

ขอ ๓ และ ๕ รอยละ ๘๕.๗๑ และเกณฑขอ ๔ รอยละ ๗๑.๔๓ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทายังชาดการรวบรวมความรูมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจัดเก็บ

อยางเปนระบบและมีการเผยแพรอยางนอยปละ ๒ เรื่อง ทําใหบุคลากรไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจะใชในการปฏิบัติงานจริง 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมตอเนื่องของกระบวนการจัดการความรูภายในสวนงานอันควรปรับปรุงมุงสูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อพัฒนางานบนฐานของความรูหรือนวัตกรรมการทํางานรูปแบบตาง ๆ  

 

๔๕ 



ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญการบริหารจัดการแผนการจัดการ
ความรูของสวนงาน อยางนอยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน การจัดการความรูของสวนงานระดับสูงเชนนี้ 
ควรคํานึงถึงการพัฒนาเรียนรูและการแลกเปล่ียนเรียนรูระดับท่ีสูงกวาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เชน การกําหนด
ประเด็นความรูท่ีมุงสูนวัตกรรมทางการบริหารการจัดการหรือการบริการ การสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาและจัดการองค
ความรูเพื่อสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้ันสูง รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหเปนวิทยากรอํานวยการการจัดการ
องคความรูของสวนงานในเวลาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางสวนงาน เปนตน 

 

  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานอยางนอย
ปละ ๒ เรื่อง 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงานเพิ่มข้ึน
อยางนอยปละ ๒ เรื่อง 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๓ มีการจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพรสารสนเทศแก
สาธารณะ 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๔ ผูบริหารและบุคลากรของสวนงานอยางนอยรอยละ ๕๐ 
ใชประโยชนจากสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
มาปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๓ ๔๒.๘๖ ๔ ๕๗.๑๔ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินงานตามเกณฑขอ ๑ และ ๔ รอยละ ๑๐๐ เกณฑ

ขอ ๒ และ ๓ รอยละ ๘๕.๗๑ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๔๒.๘๖ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
จากผลการตรวจประเมินพบวา สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการจัดทําสารสนเทศตาม

มาตรฐานแตยังมีบางสวนงานยังดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานในดานการพัฒนาเพิ่มเติมและการพัฒนาสารสนเทศ
ท่ีสอดคลองกับสวนงาน รวมท้ังการจัดเก็บและเผยแพรตอสาธารณะ ท่ีสําคัญคือขาดการประเมินและนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชมาปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน สะทอนใหเห็นวาสวนงานอาจขาดแผนพัฒนาสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ สารสนเทศท่ีพบสวนใหญจึงเปนสารสนเทศท่ีสังเคราะหจากงานประจํา ไมมีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
ทํานายหรือสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายเทาท่ีควร 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการกําหนดแผนพัฒนา

สารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนงาน โดยอาจจัดเปนกลุมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร สารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสวนงาน เปนตน รวมท้ัง ควรมีการ
สอบถามความตองการและความจําเปนในการใชสารสนเทศแตละประเภทจากผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของอยูอยาง
ตอเนื่อง ควรจัดมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลหรือคณะทํางานจัดทําสารสนเทศตามท่ีกําหนด การติดตามผล
การใชสารสนเทศนั้น ๆ และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
อยางตอเนื่อง 
 

๔๖ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เส่ียงประจําสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเส่ียงตามบริบทของสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ ๒ 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๔ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง 
และดําเนินการตามแผน ทําใหความเส่ียงลดลงหรือหมดไป 
อยางนอยรอยละ ๘๐ ของปจจัยความเส่ียง 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๕ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอผูบริหารเพือ่พิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๖ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๓ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินงานตามเกณฑขอ ๑ และ ๒ รอยละ ๑๐๐ เกณฑ

ขอ ๓ รอยละ ๘๕.๗๑ เกณฑขอ ๔ และ ๕ รอยละ ๗๑.๔๓ และเกณฑขอ ๖ รอยละ ๒๘.๕๗ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา มีการดําเนินงานบริหารความเส่ียงภายในสวนงาน หากแตโดย
สวนใหญเปนการระบุประเด็นความเส่ียงในงานประจํา ซึ่งโดยฐานะท่ีเปนสวนงานระดับรับผิดชอบการขับเคล่ือน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การระบุปจจัยความเส่ียงจึงควรพิจารณาถึงปจจัยท่ี
อาจจะมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนามากกวาปจจัยท่ีสามารถบริหารจัดการไดดวยการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมภายในตามปกติ ดังจะเห็นไดจากการท่ีสวนงานไมนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
ผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป ท้ังนี้ สวนหนึ่ง
เปนเพราะปจจัยความเส่ียงท่ีระบุนั้นไมใชปจจัยความเส่ียงของแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตรของสวนงานนั่นเอง 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการพิจารณายกระดับการ
บริหารความเส่ียงโดยควรพิจารณาถึงปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร
ของสวนงาน การควบคุมใหมีการบริหารปจจัยความเส่ียงนั้น ๆ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ท่ีสําคัญคือการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
ผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงานไปการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป โดยควรมีการ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

 

 

๔๗ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ การควบคุมภายใน 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการควบคุม
ภายในประจําสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระ
งานของสวนงานครบทุกกลุมงาน 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๓ มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ
กระทรวงการคลังวาด วยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ครบ ๕ องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมของการ
ควบคุมการประเมินความเส่ียง การกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามผล 
และมีการดําเนินการครบทุกองคประกอบ 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๔ มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการ
ควบคุมภายในตอผูบริหารไมนอยกวา ๒ ครั้ง ในรอบปท่ี
ประเมิน 

๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ 

๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ 

 
ผลการตรวจประเมิน 

สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ รอยละ ๑๐๐ เกณฑขอ ๒ 
และขอ ๓ รอยละ ๘๕.๗๑ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๕๗.๑๔ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๑๔.๒๙ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด อยางไรก็ตาม พบวา บางสวนงานยังจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคลองกับภาระงานของสวน
งาน รวมท้ังการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในตอผูบริหารและการนําผลการประเมินการ
ควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้ อาจเปนเพราะสวนงานยัง
ไมเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการควบคุมภายในท่ีจะชวยสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลตอการบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาในฐานะท่ีเปนผูมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผล และนําสงผลสําเร็จตามเปาหมายตอมหาวิทยาลัย พรอมท้ังผูปฏิบัติงานภายในสวนงานตองให
ความสําคัญกับการวางระบบ การบริหารจัดการตามแผน/กิจกรรมการควบคุมภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
อาจใชการจัดอบรมใหความรูเรื่องการควบคุมภายในพรอม ๆ กับกระบวนการจัดทําแผนตาง ๆ ของสวนงาน ควร
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหบุคลากรหรือคณะทํางานติดตามประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในตอ
ผูบริหารไมนอยกวา ๒ ครั้ง ในรอบปท่ีประเมิน ตลอดถึงใชผลการประเมินการควบคุมภายในปรับปรุงการควบคุมภายใน
ในรอบถัดไป 
 

๔๘ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกํากับใหบุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๒ มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปของสวนงาน โดยใช
กระบวนการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๓ บุคลากรของสวนงานไดรับการพัฒนาความรูหรือทักษะท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

๗ ๑๐๐ - - 

๔ มีการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานพัฒนาดี
ข้ึนเปนท่ีประจักษ 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๕ แผนพัฒนาบุคลากรประจําป บรรลุเปาหมายของแผนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ 

๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๓ 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๓ รอยละ ๑๐๐  เกณฑขอ ๑ 

และ ๒ รอยละ ๘๕.๗๑ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๗๑.๔๓ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๕๗.๑๔  และเกณฑขอ ๖ รอยละ ๒๘.๕๗ 
ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาสวนใหญมีแผนพัฒนารายบุคคล แตแมวาแผนดังกลาวจะไดมา

จากการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล แตยังขาดการเช่ือมโยงกับเปาหมายของสวนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปาหมายตาม
แผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตรของสวนงาน นอกจากนี้ การท่ีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปไมบรรลุเปาหมายถึงรอยละ 
๔๒.๘๖ ยอมช้ีใหเห็นถึงระดับของการใหความสําคัญของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร หรืออาจเปนเพราะแผนพัฒนา
บุคลากรดังกลาวไมสอดคลองหรือไมไดเปนไปเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตรของสวนงานอยางแทจริง  

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

อยางจริงจัง ควรคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามขอมูลท่ีวิเคราะหรายบุคคลและท่ีสําคัญคือการพัฒนาบุคลากร
ตองเปนไปเพื่อสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตรของสวนงาน 
ควรมีการกําหนดเวลาและมอบหมายบุคลากรหรือคณะทํางานเปนลายลักษณอักษรเพื่อติดตามใหบุคลากรนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน การขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากรใหบรรลุ
เปาหมายของแผน รวมท้ังตองประมวลผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
   

 

๔๙ 



สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 
ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 

 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ 
 

ขอ ๕ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการ
ประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓ ๔๒.๘๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ 
 

ขอ ๔ บุคลากรของสวนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีไดในขอ ๓ มาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

๕ ๗๑.๔๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
 

ขอ ๕ มีการประเมินและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชมา
ปรับปรุงสารสนเทศของสวนงาน 

๓ ๔๒.๘๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ 
 

ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเส่ียงในรอบปถัดไป 

๒ ๒๘.๕๗ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ 
 

ขอ ๕ มีการนําผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป 

๑ ๑๔.๒๙ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๒ ๒๘.๕๗ 

 
ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ ท้ัง ๖ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มีเกณฑ

มาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด ดังนี ้
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ ขอ ๕ รอยละ ๑๔.๒๙ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ ขอ ๖ และตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ ขอ ๖ รอยละ ๒๘.๕๗ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ขอ ๕ และตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ขอ ๕ รอยละ ๔๒.๘๖ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ขอ ๔ รอยละ ๗๑.๔๓ 

วิเคราะหจุดแข็งจุดออน สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาสวนใหญขาดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพดานการปรับปรุงงาน (A) เหมือนกับสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา โดยเฉพาะการนําผลการ
ประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปงบประมาณถัดไป การนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบป
ถัดไป การประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจกลาวไดวา ความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการคุณภาพมีผลตอการไมบรรลุเปาหมายของสวนงานทุกดาน  

จุดท่ีควรเสริม ผูบริหารสวนงานและผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญ และถือเปนหลักในการวางแผน การ
ขับเคล่ือนงานใหครบทุกข้ันตอน 
 
 

 

 

 
 

๕๐ 



 

 

  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนอืจากภารกิจหลัก 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการเสนอตอสวนงานอื่น ผูบริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอรับมอบหมายการปฏิ บั ติงาน ท่ีได รับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ 

๒ มีการรองขอใหชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยสวนงาน
อื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๗ ๑๐๐ - - 

๓ มีการปฏิบัติงานสนับสนุนสวนงานอื่นหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๗ ๑๐๐ - - 

๔ มีการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติงานโดยสวนงานอื่นหรือการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ 

๕ บุคลากรในสวนงานปฏิ บั ติงาน ท่ี ได รับมอบหมาย
นอกเหนือจากภารกิจหลักไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

๗ ๑๐๐ - - 

 
ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๒, ขอ ๓ และขอ ๕ รอยละ 

๑๐๐ เกณฑขอ ๑ รอยละ ๕๗.๑๔ และเกณฑขอ ๔ รอยละ ๑๔.๒๙ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทายังขาดการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานโดยสวนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะองคประกอบท่ี ๓ นี้พัฒนาข้ึนใหม ทําใหสวนงานไมมีการเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน  

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาควรใหความสําคัญกับสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาส

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก โดยการเสนอความชวยเหลือและเปดพื้นท่ีการทํางานใหบุคลากร
ไดใชศักยภาพความรู ทักษะเพื่อสนับสนุนงานของผูบริหารอื่น ๆ หรือสวนงานอื่น ๆ รวมท้ังใหความสําคัญกับการ
รายงานผลพรอมสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะตอผูบริหารสวนงานของตนเอง เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบและอาจมี
ขอเสนอเพื่อการพัฒนางานรวมกันระหวางผูบริหารและสวนงานในโอกาสตอไป 

 
 
 
 

 

องคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 

 

๕๑ 



  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ การมีสวนรวมในงานจิตอาสา 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการสงเสริมการมีสวนรวมในงานจิตอาสา ๗ ๑๐๐ - - 
๒ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ

ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๒๐-๔๐ 
๗ ๑๐๐ - - 

๓ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัยรอยละ ๔๑-๖๐ 

๗ ๑๐๐ - - 

๔ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๖๑-๘๐ 

๗ ๑๐๐ - - 

๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา มีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑, ขอ ๒, ขอ ๓ และขอ ๔ 

รอยละ ๑๐๐ และเกณฑขอ ๕ รอยละ ๘๕.๗๑ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา มีการสงเสริมการมีสวนรวมในงานจิตอาสาในระดับสูงถึง 

รอยละ ๘๐ สะทอนใหเห็นถึงความวัฒนธรรมน้ําใจและจิตอาสาของบุคลากรภายในสวนงาน 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาควรพัฒนาเปาหมายและสงเสริมการมีสวนรวมในงาน

จิตอาสาเพิ่มข้ึน โดยอาจจัดใหมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยประจําสวนงานหรือรวมกับสวนงานอื่นอยางเปน
ลายลักษณอักษร จัดใหมีระบบการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานจิตอาสา รวมท้ังการนําผลการปฏิบัติงานจิตอาสามา
เปนสวนหนึ่งของการพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรดวย ท้ังนี้การปฏิบัติงานจิตอาสาตองเปนงานท่ีสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน พัฒนาองคกรหรือสังคม โดยตองไมสงผลกระทบตอเวลาปฏิบัติงานประจํา 
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนงาน 

ขอ
ท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ สวนงานท่ีไมดําเนินการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ มีการออกแบบการประเมินผลความพึ งพอใจตอการ
ใหบริการท่ีครอบคลุมใหบริการของสวนงาน 

๗ ๑๐๐ - - 

๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการอยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๓ มีการรายงานผลผลความพึงพอใจตอการใหบริการตอ
ผูบริหารสวนงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 

๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๔ .๐๐ อยาง
นอย ๓ ปตอเนื่อง 

๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ 

 

๕๒ 



ผลการตรวจประเมิน 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการดําเนินการตามเกณฑขอ ๑ รอยละ ๑๐๐ เกณฑขอ ๒ 

และขอ ๓ รอยละ ๘๕.๗๑ เกณฑขอ ๔ และขอ ๕ รอยละ ๗๑.๔๓ ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
สวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทามีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการท่ี

ครอบคลุมใหบริการของสวนงาน มีเพียงบางสวนงานยังขาดการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ การรายงาน
ผลผลความพึงพอใจตอการใหบริการตอผูบริหารสวนงาน และการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจ ๓ ปตอเนื่องยังไมอยูในระดับท่ีคงท่ีตอเนื่อง สะทอนใหเห็นถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีควรไดรับการปรับปรงุและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตอเนื่อง 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผูบริหารสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทาตองใหความสําคัญกระบวนการพัฒนาการใหบรกิารท่ี

ครอบคลุมใหบริการของสวนงานอยางตอเนื่อง ควรพิจารณาวิธีการประเมินความพึงพอใจแบบใหม ๆ เชน การ
ประเมินผลดวยการสอบถามสัมภาษณเชิงคุณภาพเสริมการประเมินโดยใชแบบสอบถาม การใหสวนงานอื่นหรือสวนงาน
ภายนอกเปนผูประเมินเพื่อใหผลท่ีไดมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน อีกท้ังควรเพิ่มรอบการประเมินผลความพึงพอใจ ให
สอดคลองกับลักษณะงานท่ีใหบริการ เปนตน 

 
สรุปเกณฑมาตรฐานรายตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 

ท่ีสวนงานดําเนินการนอยท่ีสุด 
 

ตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐาน 
สวนงานท่ีดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ขอ ๔ มีการรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการสนบัสนุนการปฏิบัติงานโดยสวน
งานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ
หลัก 

๑ ๑๔.๒๙ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ขอ ๕ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสวนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย 
รอยละ ๘๑-๑๐๐ 

๖ ๘๕.๗๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ขอ ๔ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
ขอ ๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไมนอยกวา ๔.๐๐ อยางนอย ๓ ปตอเนื่อง 

๕ 
๕ 

๗๑.๔๓ 
๗๑.๔๓ 

ผลการตรวจประเมิน  องคประกอบท่ี ๓  การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ท้ัง ๓ ตัวบงช้ี พบวา ในแตละตัวบงช้ี มี
เกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีสวนงานดําเนนิการนอยท่ีสุดเรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้ 

• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ เกณฑขอ ๔ รอยละ ๑๔.๒๙ 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ เกณฑขอ ๔ และ ๕ รอยละ ๗๑.๔๓ เทากัน 
• ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ เกณฑขอ ๕ รอยละ ๘๕.๗๑ 

 วิเคราะหจุดแข็งจุดออน ในองคประกอบท่ี ๓ นี้ เกณฑมาตรฐานท่ีสวนงานระดับสถาบัน สํานัก ศูนยหรือ
เทียบเทายังมีการดําเนินการท่ีไมชัดเจนมากนัก 

 จุดท่ีควรเสริม  ผูบริหารสวนงานตองดําเนินการอยางชัดเจนคือการใหบุคลากรรายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยสวนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ
หลัก 

 

๕๓ 



 3.๔   ผลประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

การดําเนินงานของโครงการ ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการไวในรูปแบบของ ผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ (Outcome)  และวัดผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 

ท่ี ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด 

 
๑. 

เชิงปริมาณ 
ผลผลิต (Output) 
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  จํ าน วน ไม น อ ยกว า  
๒๖ สวนงาน โดยรายงานใน
ระบบออนไลน 

 
ผลผลิต (Output) 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มีการดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดานการลดกระดาษ Paperless  โดย
ใหทุกสวนงานสนับสนุน ๒๖ สวนงานไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในระบบรายงานการประเมินการ
ปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน จากเว็บไซตสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน http://audit.mcu.ac.th/  
หมายเหตุ:- โครงสรางสวนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสวนงานสนับสนุนการศึกษา 
จํานวน ๓๓  สวนงาน ในการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้ 
เปาหมาย กําหนดไว ๒๖ สวนงาน (ไมไดรวมสวนงานคณะ/
วิทยาลัย-สวนกลาง)  
• มีสวนงานท่ีเขารวมโครงการแตไมไดแยกสวนงานในการ

ตรวจประเมิน (รวมเปน ๑ สวนงาน) จํานวน ๗ สวนงาน 
(จาก ๑๔ สวนงาน เหลือ ๗ สวนงาน) ไดแก  
- สถาบันภาษา 
- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
- สถาบันวิปสสนาธุระ 
- สํานักทะเบียนและวัดผล 
- สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศูนยอาเซียนศึกษา  
- สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 
 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 ตํ่ากวาเปาหมาย 
 

๒. ผลลัพธ (Outcome) 
- จํานวนคณะกรรมการ และ
ผูบริหาร ผูปฏิ บั ติส วนงาน
สนับสนุนมีความรู ความเขาใจ 
สามารถบูรณาการการบริหาร
จัดการงานตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ 
 

ผลลัพธ (Outcome) 
จากผลการประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถาม ดานภาพรวม
ของการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวน
งานสนับสนุนการศึกษา สามารถวัดผลลัพธไดวา คณะกรรมการ 
ผูบริหาร และผูปฏิบัติสวนงานสนับสนุนมีความรู ความเขาใจ
สามารถบูรณาการการบริหารจัดการงานตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน ไดรอยละ ๗๓.๘๑  
(จํานวนแบบสอบถาม ๒๙ ขอ ผูตอบแบบสอบถาม ๓๒ รูป/คน 
คะแนนรวมเต็ม = ๔,๖๔๐ คะแนน  ผลความคิดเห็น คะแนน

 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 ตํ่ากวาเปาหมาย 

 

 

๕๔ 

http://audit.mcu.ac.th/


ท่ี ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด 

รวม = ๓,๔๒๕ คะแนน คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๑) 

 

รายการ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

รอยละ 

๑. ดานความพึงพอใจตอ

คณ ะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

๔,๐๕๐ ๓,๔๕๖ ๘๕.๓๓ 

๒. ดานความพึงพอใจตอ

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

โครงการฯ 

๓,๕๗๕ ๒,๗๘๗ ๗๗.๙๖ 

รวม ๗,๖๒๕ ๖,๒๔๓ ๘๑.๘๘ 

 
 

 - สวนงานสนับสนุนมีผลการ
ประเมินระดับดี รอยละ ๘๕ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (จากคณะกรรมการ) สวนงาน
สนับสนุนการศึกษาท่ีมีผลการประเมินระดับดี มีจํานวน ๒๐ 
สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒ 
อางอิง เกณฑการประเมินตัวบงช้ี  
(คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี) 
 

 เปนไปตามเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ (การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ)  
๑. เพื่ อ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งส ว น ง า น
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชว ทิ ยา ลัย  (ส วนกลาง ) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มีการดําเนินการขออนุมัติดําเนินการโครงการพรอมแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ และไดมีการทําหนาท่ีตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
และเกณฑมาตรฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบคุณภาพ และผล
การปฏิบัติงานของสวนงานสนับสนุนได 

 เปนไปตามเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 ตํ่ากวาเปาหมาย 

๒. เพื่ อ ราย งาน ผลการตรวจ
ประเมินการปฏิ บัติงานของ
สวนงานสนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิท ยา ลัย  (ส วนกลาง ) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอ
มหาวิทยาลัย 

• สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดนําผลการประเมินมาจัดทํา
เปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวน
งาน และนํามาใช ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานไดดีข้ึน โดยนําขอมูลดังกลาว 
มาเผยแพรใหทุกสวนงานสนับสนุนและผูประเมิน ไดรับทราบ
และศึกษา 

• สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ จากแบบประเมินความพึงพอใจกับสวน

 เปนไปตามเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 ตํ่ากวาเปาหมาย 

 

๕๕ 



 

 

ท่ี ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด 

งานสนับสนุนการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อนําเสนอรายงานฯ ตออธิการบดี 
ท้ังนี้ สามารถเขาถึงขอมูลตามเว็บไซตสํานักงานตรวจสอบ
ภายในhttp://audit.mcu.ac.th/ 
 

 
๓.๕   กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

๑ ทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ ไดออกคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ท่ี ๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๒ ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ ๒๖ มิ.ย.  ๒๕๖๓ บันทึกขอความท่ี อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการปฏิบั ติงาน 
สวนงานสนับสนุน (สวนกลาง) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ผานระบบออนไลน  

๔ มีการประชุมคณะทํางานเพื่อ
ทบทวนและ จัด ทํ าแผนการ
ดําเนินงาน 

ชวงเดือน พ.ค. –
มิ.ย. ๒๕๖๓ 

มีการประชุมคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมกอนการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานฯ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ทาง
ออ น ไลน  แล ะพู ด คุ ย ท างช อ งท างล ายก ลุ ม
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

๕ แตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา
รายละเอียด องคประกอบท่ี ๓ 
การดําเนินงานภารกิจพิเศษ 

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดออกคําส่ังท่ี ๑/
๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๖ มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทํารายละเอียด องคประกอบ
ท่ี  ๓  การดําเนิน งานภารกิ จ
พิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํารายละเอียด 
องคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงานภารกิจพิเศษ ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๓ ตามคําส่ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 
เพื่อพิจารณาตัวบงช้ี เกณฑมาตรฐานและเกณฑการ
ตรวจประเมินองคประกอบท่ี ๓ การดําเนินงาน
ภารกิจพิเศษ ณ หองประชุมสํานักงานพระสอน
ศีลธรรม  ผานระบบออนไลน 

 

 

๕๖ 

http://audit.mcu.ac.th/


 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

๗ ดําเนินการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
จํานวน ๒๖ สวนงาน 

วั น ท่ี  ๑  – ๓ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

-  มีบันทึกขอความ ท่ี อว ๘๐๐๐.๑๑/ว ๐๒๒ ลง
วัน ท่ี  ๔  มิ ถุน ายน  ๒๕๖๓  เรื่อ ง ขอเชิญ เป น
กรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงาน
สนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

- มีบันทึกขอความท่ี อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๕๑ – ๐๗๖  
ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจงวันตรวจ
ประเมินและรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิ บั ติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (คกก. ๒๕ รูป/คน) 

๘ ติดตามรายงานผลการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน  

วัน ท่ี  ๒๐  – ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการ เพื่อรวบรวม สอบ
ทาน นําสงใหสวนงานสนับสนุนทราบตอไป 

๙ รายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการและนํา
สงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานใหสวนงาน
สนับสนุนทราบ 

 
๓.๖   ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
ต .ค .
๖๒ 

พ .ย .
๖๒ 

ธ .ค .
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก .พ .
๖๓ 

มี .ค .
๖๓ 

เม .ย .
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ .ย .
๖๓ 

ก .ค .
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แตงต้ังคณะกรรมการ             

๓. ติดตอประสานงาน             

๔. ดําเนินการตามโครงการ             

 - ทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงาน (เดือน ต.ค. ๖๒) 

 - ประชุม/สัมมนาเครือขายการประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน ๓๑ สวนงาน (เดือน พ.ย. ๖๒) 

 - ประชุมช้ีแจงแนวทาง ตัวช้ีวัด และกําหนดการวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  (เดือน ธ.ค. ๖๒) 

 - สวนงานสนับสนุนประมาณ ๓๑ สวนงาน แจงยืนยันการเขาตรวจ  (เดือน ม.ค. ๖๓) 

 - สํานักงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และรับฟง
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกับสวนงาน 

(เดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๓) 

 - ประชุมอบรมสัมมนาซักซอมความเขาใจคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
สวนงานสนับสนุน  

(เดือน เม.ย. ๖๓) 

 - สวนงานสนับสนุน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมรับการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

(เดือน พ.ค. ๖๓) 

 สวนงานสนับสนุน - สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ 
                    - แจงรายช่ือผูประสานงานการตรวจประเมินฯ และสถานท่ี 

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

 

๕๗ 



 

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
ต .ค .
๖๒ 

พ .ย .
๖๒ 

ธ .ค .
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก .พ .
๖๓ 

มี .ค .
๖๓ 

เม .ย .
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ .ย .
๖๓ 

ก .ค .
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน - แจงรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินฯ - แจงกําหนดการ
ตรวจประเมินฯ ใหสวนงานสนับสนุนทราบ 

(เดือน มิ.ย. ๖๓) 
 

 ดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับสวนงานสนบัสนุน ๓๑ สวนงาน (เดือน ก.ค. ๖๓) 

๕. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- คั ด เลือกผลงานการ
ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  Good 
Practices 
- ประชุมนําเสนอผลงาน 
แจงสวนงานและมอบ
รางวัล 

            

๖. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน 

            

 

๓.๗   สถานท่ีดําเนินการ 

  หองประชุมในสํานักงานของแตละสวนงานสนับสนุนการศึกษา 
 
๓.๘    ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 

๑. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจมากข้ึนจากผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน วามี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

๒. สวนงานสนับสนุนการศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไดมีการทํางานท่ีเปนระบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหเปนท่ียอมรับของผูบริหารและบุคคลภายนอกสวน
งาน 

๓. ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีความโปรงใสมากข้ึน 
เพื่อพัฒนาสวนงานใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในปตอไป 

๔. สวนงานระดับสถาบันหรือสํานักท่ีมีสวนงานในกํากับดูแล ไดรับทราบถึงคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งจะชวงแบงเบาภาระใจการกํากับดูแล และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของการปฏิบัติงานไดมากข้ึน  

๕. ขอมูลระหวางการดําเนินงานโครงการเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของสวนงาน
สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการอยางตอเนื่อง 

๖. ผลท่ีไดจากการประเมินโครงการเปนความรูใหมท่ีสามารถไปใชอางอิงหรือพัฒนางานใหมได 
 

 

 

   
 

 

๕๘ 



 

 

 

 

 

 

 

๔.๑  การปรับปรุงจากขอเสนอแนะผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการและผูปฏิบัติงานของสวนงาน ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข ปรับปรุง 

๑ . เก ณ ฑ ตั วบ ง ช้ี ก ารป ระ เมิ น ก าร
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดให เปนไปตาม
ภารกิจของสวนงาน 

๑. ใหแตละสวนงานพิจารณาปรับเกณฑ  (เฉพาะเกณฑตัวบงช้ีเฉพาะ 
องคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก) ใหสอดคลองตามภารกิจ
ของสวนงาน 
๒. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาเกณฑการตรวจประเมิน ใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ . แน วท างก ารตรวจป ระ เมิ น ก าร
ปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จัดทําคูมือการตรวจประเมินฯ ในแตละตัวบงช้ี เพื่อใหกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ใชเปนทิศทางในการตรวจประเมินฯ  

 
๔.๒  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พบวามีปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท้ังจากปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอก ดังนี้  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกปญหา 

๑. ปฏิทินการตรวจประเมินการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามกําหนดการท่ีต้ังไว 

กําหนดระยะเวลาในการตรวจประเมินฯ ใหชัดเจนลวงหนา 
๓๐ วัน เพื่อแจงใหคณะกรรมการและสวนงานสนับสนุน 
เตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินฯ 

๒. รูปแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเปนเอกสารประกอบตาม
เกณฑตัวบงช้ีควรกําหนดไวใหชัดเจน 

ดําเนินการจัดทํารูปแบบฟอรมตาง ๆ นําเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติ แลวเผยแพรไวในเว็บไซต แจงเวียนใหทุกสวน
งานรับทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

๓. ตองการใหจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ใหกับ
ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการการควบคุมภายใน เพื่อสราง
ความเขาใจและถือปฏิบัติแกทุกสวนงาน 

 

 
๔.๓   สวนงาน/ผูรับผิดชอบโครงการจะนําผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเขากับภารกิจอื่น ๆ 
        ของมหาวิทยาลัยอยางไร 

  สํานักงานตรวจสอบภายใน ผูรับผิดชอบโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จะนําผลการประเมินไปปรับปรุงและบูรณาการเขากับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

ปัญหา อุปสรรค และการปรบัปรงุผลการดาํเนินงาน 
 ส่วนท่ี 
๔ 

 

๕๙ 



 

๑. วางแผนปรับปรุงเกณฑและกระบวนการตรวจประเมินฯ  เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามผลการตรวจ
ประเมินฯ รอบปท่ีผานมา และเตรียมความพรอมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาถัดไปและ
สอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
๓. พัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกสวนงานทํางานไดดียิ่งข้ึน  

๔.๔   การวิเคราะห SWOT จากผลการดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ 

 ๔.๔.๑ การวิเคราะหปจจัยภายใน  

จุดแข็ง Strength (S) จุดออน Weakness (W) 

๑. มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
๒. มีกรอบและระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน 
๓. มีการปฏิบัติงานตามแผน/กรอบระยะเวลา 

บุคลากรและผู ท่ีเกี่ยวของในการจัดทําเอกสาร
หลักฐานไมไดจัดทําไวตอเนื่อง 

๔. สายการบังคับบัญชาชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น 
๕. ความรับผิดชอบมีความชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

ลักษณะการมอบหมายงานไมสอดคลองกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

๖. มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 

ไมมีการถอดบทเรียนในเรื่องการประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

๘. มีความมุงมั่นในการทํางานไดรับความรวมมือจากผูท่ี
เกี่ยวของในการรวบรวมหลักฐาน 

ผูรับผิดชอบของสวนงานสนับสนุนในการรวบรวม
หลักฐานมีภาระงานอื่น ๆ ท่ีตองรับผิดชอบ 

๙. มีทักษะในการประสานงานกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบและผูท่ีเกี่ยวของขาดความรูและ
ทักษะในการรวบรวมหลักฐาน 

๑๐. ผูบริหารใหความสําคัญ ผูบริหารยังไมเขาใจการรายงานผลของสวนงาน 

๑๑. บุคลากรในสวนงานมีความผูกพันกับองคกร 
       มคีานิยมรวม 

การส่ือสารทําความเข าใจในเรื่ องการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน ยังไมท่ัวท้ังองคกร 

 ๔.๔.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอก  

โอกาส Opportunities (O) ภัยคุกคาม Threat (T) 

เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนนโยบายสอดคลองกับ
มาตรฐานของสกอ. 

๑. มีการปรับเปล่ียนเกณฑตัวช้ีวัดท่ีมาจากสกอ. 
๒. ไม ส าม ารถ ค ว บ คุ ม ผลก ารป ระ เมิ น จ าก 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุน  

ไดรับความรวมมือจากผูมีส วนไดสวน เสียภายในและ
ภายนอก 

 

ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลการใหบริการตาม
ภารกิจหลัก สวนงานสนับสนุน 
มีชองทางการส่ือสารมากข้ึน 

สัญญาณเครือขายเกิดการผิดพลาดหรือลมเหลวใน
บางชวงระยะเวลา 

   

 

๖๐ 



 

 

 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตามโครงการลดการใชกระดาษสําหรับงานสารบรรณ โดยกองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการประยุกตใชรูปแบบ

ในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยใชระบบการกรอกขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต โดยการใช

แอปพลิเคช่ัน Google Form  เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการและเพื่อนําไปใช

พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการจัดโครงการในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดดําเนินการดังนี ้

 

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนนุการศึกษา 

 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนนุการศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

โดย สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
 ส่วนท่ี 
๕ 

 

๖๑ 



 

 

๖๒ 



 

๖๓ 



 
 
๑ 

๑ขอมูลภาพจาก แบบประเมินความพึงพอใจ(ออนไลน) เขาถึงไดจาก https://docs.google.com/forms/d/๑๖

xyeWEHS๓kImFE๒ekui๓pp๖qn๐YuE๕f๖๓pXNpvMaQYY/edit (๒๕๖๒, ๑๓ สิงหาคม) 
 

๖๔ 

                                                     

https://docs.google.com/forms/d/16xyeWEHS3kImFE2ekui3pp6qn0YuE5f63pXNpvMaQYY/edit
https://docs.google.com/forms/d/16xyeWEHS3kImFE2ekui3pp6qn0YuE5f63pXNpvMaQYY/edit


รายงานผลความพึงพอใจ 

โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนนุการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการจัดโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุน

การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  ระหวางวันท่ี ๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการประเมินความพึง

พอใจโดยใชวิธีตอบแบบสอบถามผานระบบ Application Google Form โดยจํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๖ 

สวนงาน ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามกําหนดไว จํานวน ๓๒ รูปหรือคน ไดรับการตอบกลับมา จํานวน ๓๒ รูป/คน คิดเปน

รอยละ ๑๐๐.๐๐ นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวย

คารอยละ วิเคราะหความพึงพอใจดวยคาเฉล่ีย มีผลการวิเคราะหดังนี้  

สวนท่ี ๑  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานมีจํานวนท้ังหมด ๓๒ รูป/คน  พบวา โดย

สวนใหญ เปนผูปฏิบัติงานจํานวน ๒๙ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๙๐.๖๐ และเปนผูบริหาร จํานวน ๓ รูปหรือคน คิด

เปนรอยละ ๙.๔๐  ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ : แสดงจํานวนและรอยละขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม แยกตามตําแหนงงาน 

รายการ จํานวน (รูป/คน) รอยละ 

ผูบริหาร ๓ ๙.๔ 

ผูปฏิบัติงาน ๒๙ ๙๐.๖ 

อื่น ๆ - - 

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐ 

 
แผนภาพท่ี ๑ : แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     

 

 

๖๕ 



สวน ท่ี  ๒  ผลการวิเคราะหการประเมินความพึ งพอใจในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

              การปฏิบัติงาน 

 ในการแปลความหมายของขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา ๕ระดับ (Rating Scale) เพื่อคํานวณหา คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําคาเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยใชเกณฑประมาณคาความคิดเห็นตามแนวคิดของ (บุญ

ชม  ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๑๐๓)1

๒ดังนี้ 

 มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) โดยมีการกําหนดเกณฑประเมิน 

ดังนี้ 

ระดับ ๕ หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ระดับ ๔ หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

ระดับ ๓ หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

ระดับ ๒ หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

ระดับ ๑ หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

  

 สําหรับการแปลความหมายของคาท่ีวัดได โดยการเฉล่ียรายชวงและรายขอ ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๐๐ หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ียระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน แยกเปน ๕ ดาน ไดแก 

 ๑. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏบัิติงาน 

 ๒. การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ๓. การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ๔.การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ๕. การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการฯ    

๒บุญชม ศรสีะอาด. (๒๕๕๔). การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน 
 

๖๖ 

                                                     



๒.๑ ผลการวิเคราะหคาประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการฯ ในภาพรวม 

 ความคิดเห็นของผูรับบริการโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการศึกษา (สวนกลาง) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  โดยภาพรวมอยูในระดับ "มาก" คาเฉล่ีย = ๓.๗๐ S.D. = ๐.๘๖ โดยสามารถเรียงลําดับ

ระดับความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังแสดงในตารางท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ :  แสดงการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานดานภาพรวม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย  S.D. ระดับ 

๑. ดานส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๖ ๐.๗๕ มาก 

๒. ดานภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๕ ๐.๙๐ มาก 

๓. ดานคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๕ ๐.๘๙ มาก 

๔. ดานการปฏิบัติงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๗๒ ๐.๘๐ มาก 

๕. ดานการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๓.๕๔ ๐.๙๓ มาก 

รวม ๓.๗๐ ๐.๘๖ มาก 

 

๒.๒ ผลประเมินความพึงพอใจดานหัวขอประเมินในภาพรวม 

 เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดังนี ้

  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมีอัธยาศัยดี สุขุม รอบคอบ สุภาพ 

อ อ น โ ย น  ( บุ ค ลิ ก ภ า พ ท่ี เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี )   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ  ม า ก   ค า เ ฉ ล่ี ย 

= ๓.๗๐  S.D. = ๐.๘๖ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การรายงานผลการตรวจประเมินฯ เปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมอยูในระดับ 

ปานกลาง คาเฉล่ีย = ๓.๓๘  S.D. = ๑.๐๑ โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

จํานวน ๕ ลําดับแรก ดังแสดงในตารางท่ี ๓ ดังนี้ 

 ตารางท่ี ๓ :  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ในความคิดเห็นหัวขอประเมินในดานภาพรวม 

ประเด็นความคิดเห็นราย
หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

แปล
ผล 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๑. คณะกรรมการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงานมีอัธยาศัยดี 
สุขุม รอบคอบ สุภาพ 
ออนโยน (บุคลิกภาพท่ี
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ปฏิบัติหนาท่ี) 

8 
(25.00) 

15 
(46.8

8) 

8 
(25.0

0) 

1 
(3.12

) 

- 
 

3.94 0.80 มาก 

 

๖๗ 



ประเด็นความคิดเห็นราย
หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

แปล
ผล 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๒ .  ภ า พ ลั ก ษ ณ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน 

7 
(21.88) 

14 
(43.7

5) 

10 
(31.2

5) 

1 
(3.12

) 

- 
 

3.84 0.81 มาก 

๓. ความพอใจตอการติดตอ
สอบถามข อมู ลผ านท าง
โทรศัพท/ ตอบขอซักถามได
ชัดเจน 

4 
(12.25) 

19 
(59.3

8) 

9 
(28.1

2) 

- 
 

- 
 

3.84 0.63 มาก 

๔ . ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี ใช ใน ก า ร
ปฏิบัติงานตรวจประเมินฯ มี
ความเหมาะสม 

4 
(12.50) 

19 
(59.3

8) 

8 
(25.0

0) 

1 
(3.12

) 

- 
 

3.81 0.69 มาก 

๕. การประชาสัมพันธขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

8 
(25.00) 

12 
(37.5

0) 

9 
(28.1

3) 

3 
(9.37

) 

- 3.78 0.94 มาก 

รวม ๓.๘๔ ๐.๗๗ มาก 

 

๒.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจ จําแนกตามรายดานเก่ียวกับภาพรวมของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน  

 

แผนภาพท่ี ๒ : แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจ                  

                   ประเมินการปฏิบัติงาน 

 

๖๘ 



 ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับ มาก ทุกขอ โดยผลวิเคราะหรวมคาเฉล่ีย = ๓.๗๕  S.D. = ๐.๙๐ 

  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ภาพลักษณของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย = ๓.๗๐  S.D. = ๐.๘๖ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอสัมพันธภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานกับ

หนวยรับตรวจ อยูในระดับ มาก คาเฉล่ีย = ๓.๓๘  S.D. = ๑.๐๑ 

 โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตามแผนภาพ ดังแสดงในตารางท่ี ๔ ดังนี้  

ต า รา ง ท่ี  ๔  :  ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร  ใน ด า น ภ า พ รว ม ข อ งค ณ ะก รรม ก า รต รว จ 

                        ประเมินการปฏิบัติงาน  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
แปล
ผล 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

.  ภ า พ ลั ก ษ ณ ข อ ง

คณะกรรมการตรวจประเมิน

การปฏิบัติงาน 

7 
(21.88) 

14 
(43.7

5) 

10 
(31.2

5) 

1 
(3.12) 

- 
 

3.84 0.81 มาก 

๒ . ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ท่ี มี ต อ

สั ม พั น ธ ภ า พ ข อ ง

คณะกรรมการตรวจประเมิน

การปฏิบัติงานกับหนวยรับ

ตรวจ 

6 
(18.75) 

13 
(40.6

3) 

9 
(28.1

2) 

4 
(12.5

0) 

- 
 

๓.๖๖ ๐.๙๔ มาก 

๓. การมีมนุษยสัมพันธในการ

ติดตอประสานงานกับหนวย

รับตรวจ 

5 
(15.63) 

17 
(53.1

2) 

7 
(21.8

8) 

2 
(6.25) 

1 
(3.12

) 

๓.๗๒ ๐.๙๒ มาก 

๔. การประชาสัมพันธขอมูล

ตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน

การปฏิบัติงาน 

8 
(25.00) 

12 
(37.5

0) 

9 
(28.1

2) 

3 
(9.38) 

- 
 

๓.๗๘ ๐.๙๔ มาก 

รวม ๓.๘๔ ๐.๗๗ มาก 

 

 

 

 

๒.๔  ผลการวิ เคราะหการประเมินความพึ งพอใจ จําแนกตามรายด าน เก่ียว กับหน วย รับตรวจต อ 

       คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  
 

๖๙ 



 

แผนภาพท่ี ๓  : แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอคณะกรรมการ 

                    ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยรับตรวจตอคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับ มาก ทุกขอ โดยผลวิเคราะหรวมคาเฉล่ีย = ๓.๗๕ S.D. = ๐.๘๙ 

  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมีอัธยาศัยดี สุขุม รอบคอบ สุภาพ 

ออนโยน (บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี) อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย = ๓.๙๔ S.D. = ๐.๘๐ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมีความอิสระและเปนกลางอยูในระดับ 

มาก คาเฉล่ีย = ๓.๖๓  S.D. = ๐.๙๘ 

 โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตามแผนภาพ ดังแสดงในตารางท่ี ๕ ดังนี้  

ตารา งท่ี  ๕  :  ความพึ งพ อ ใจขอ งผู รับ บ ริกา รใน ด าน ห น วย รับ ต รวจต อ คณ ะกรรมก ารตรวจ 

                      ประเมินการปฏิบัติงาน  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 

๑. คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานมี

ความรูและความเช่ียวชาญ

ในการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

6 
(18.75) 

15 
(46.88) 

7 
(21.87) 

4 
(12.50) 

- 
 

๓.๗๒ ๐.๙๒ มาก 

๒. คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานมี

อัธยาศัยดี สุขุม รอบคอบ

สุภาพ ออนโยน  

8 
(25.00) 

15 
(46.88) 

8 
(25.00) 

1 
(3.12) 

- 
 

๓.๙๔ ๐.๘๐ มาก 

๓. คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานมี

ทักษะในการส่ือสารท่ี

7 
(21.88) 

11 
(34.37) 

12 
(37.50) 

2 
(6.25) 

- ๓.๗๒ ๐.๘๙ มาก 

 

๗๐ 



รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 

ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ 

๔. คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานมี

แนวคิดในเชิงบวกและ

สรางสรรค 

6 
(18.75) 

14 
(43.75) 

10 
(31.25) 

3 
(9.38) 

- 
 

๓.๗๕ ๐.๘๔ มาก 

๕. คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานมี

ความอิสระและเปนกลาง 

6 
(18.75) 

12 
(37.50) 

11 
(34.38) 

2 
(6.25) 

1 
(3.12) 

๓.๖๓ ๐.๙๘ มาก 

รวม ๓.75 0.89 มาก 

 

๒.๕  ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจ จําแนกตามรายดานเก่ียวกับหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงาน

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔  : แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงาน 

                    ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับ มาก ทุกขอ โดยผลวิเคราะหรวม คาเฉล่ีย = ๓.๗๒ S.D. = ๐.๘๐ 

 

๗๑ 



  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย = ๓.๘๑ S.D. = ๐.๖๙ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การตรวจประเมินฯ สงผลกระทบตอการทํางานของบุคลากรในระดับท่ีเหมาะสม ,

การปฏิบัติงานตรวจประเมินฯ ไดครอบคลุมกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงและสําคัญและการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับ

เรื่องท่ีตรวจประเมินฯ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจน เหมาะสมอยูในระดับ มาก คาเฉล่ีย 

= ๓.๖๖ S.D. = ๐.๙๐ , ๐.๘๗ และ ๐.๘๗ 

 โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตามแผนภาพ ดังแสดงในตารางท่ี ๖ ดังนี้  

ตาราง ท่ี  ๖  :  ความพึ งพ อ ใจของผู รับ บ ริการใน ด าน ห น วย รับ ตรวจต อ การป ฏิ บั ติ งาน ต รวจ 

                       ประเมินการปฏิบัติงาน  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 
มากท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. คณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงานมีการอธิบาย
ขอบเขตและวัตถุประสงค
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น ก า ร
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

6 
(18.75) 

13 
(40.62) 

10 
(31.25) 

3 
(9.38) 

- 
 

๓.69 ๐.๙0 มาก 

2. การตรวจประเมินฯ สงผล
กระทบตอการทํางานของ
บุคลากรในระดับท่ีเหมาะสม 

8 
(15.63) 

14 
(43.75) 

11 
(34.38) 

1 
(3.12) 

1 
(3.12) 

3.66  0.90  มาก 

3. ประเภทและปริมาณของ
ขอมูลท่ีคณะกรรมการขอมี
ความสมเหตุสมผล 

4 
(12.50) 

18 
(56.25) 

9 
(28.13) 

1 
(3.12) 

- ๓.๗๘ ๐.๗๑ มาก 

4. ระยะเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินฯ มี
ความเหมาะสม 

4 
(12.50) 

19 
(59.38) 

8 
(25.00) 

1 
(3.12) 

- 
 

๓.๘๑ ๐.๖๙ มาก 

5. การปฏิบัติงานตรวจประเมินได
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงและสําคัญ 

8 
(15.63) 

13 
(40.62) 

13 
(40.63) 

- 1 
(3.12) 

๓.๖๖ ๐.๘๗ มาก 

6. คว าม ถ่ี ใน ก าร เข า ต ร ว จ
ประเมินการปฏิ บั ติ งาน ท่ี
เหมาะสม 

7 
(21.88) 

12 
(37.50) 

12 
(37.50) 

1 
(3.12) 

- ๓.๗๘ ๐.๘๓ มาก 

7. การมีสวนรวมในการชวย
หนวยรับตรวจแกไขปญหาให
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี ค ว า ม
ครบถวนสมบูรณ 

4 
(12.50) 

16 
(50.00) 

12 
(37.50) 

- - ๓.๗๕ ๐.๖๗ มาก 

8. การใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
เกี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ท่ี ต ร ว จ

4 
(12.50) 

16 
(50.00) 

10 
(31.25) 

1 
(3.12) 

1 
(3.12) 

๓.๖๖ ๐.๘๗ มาก 

 

๗๒ 



รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 
มากท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ประเมินฯรวมถึงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
อยางชัดเจน เหมาะสม 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอ
การใหคําปรึกษาของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน 

5  
(15.63) 

15 
(46.88) 

10 
(31.25) 

2 
(6.25) 

- ๓.๗๒ ๐.๘๑ มาก 

รวม ๓.72 0.80 มาก 
 

๒.๖ ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจ จําแนกตามรายดานเก่ียวกับหนวยรับตรวจตอสิ่งอํานวย 

       ความสะดวกงานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 

แผนภาพท่ี ๕ : แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยรับตรวจตอส่ิงอํานวยความสะดวกงานตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน อยูในระดับ มากทุกขอ ผลวิเคราะหรวม คาเฉล่ีย = ๓.๗๖ S.D.=๐.๗๕ 

  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความพอใจตอการติดตอสอบถามขอมูลผานทางโทรศัพท/ ตอบขอซักถามไดชัดเจน 

อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย = ๓.๘๔  S.D. = ๐.๖๓ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจตอส่ือประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสาร ใหความรูอยางถูกตองอยูใน

ระดับ มาก คาเฉล่ีย = ๓.๗๒  S.D. = ๐.๗๗ 

 โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตามแผนภาพ ดังแสดงในตารางท่ี ๗ ดังนี้  

ตารางท่ี  ๗  :  ความพึ งพอใจของผู รับบริการในดานหนวย รับตรวจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกงาน 

                      ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  

รายการ ระดับความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 
 

๗๓ 



มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

๑. การคนหาขอมูลบนเว็บไซต

ของการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว 

5 
(15.63) 

14 
(43.75) 

12 
(37.50) 

1 
(3.12) 

- 
 

๓.๗๒ ๐.๗๗ มาก 

๒ .ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ ส่ื อ

ประชาสัมพั น ธ / คู มื อ และ

เอกสารใหความรูอยางถูกตอง 

5 
(15.63) 

14 
(43.75) 

12 
(37.50) 

1 
(3.12) 

- 
 

๓.๗๒ ๐.๗๗ มาก 

๓ . ความพอใจต อการ ติดต อ

สอ บ ถ า ม ข อ มู ล ผ าน ท า ง

โทรศัพท/ตอบขอซักถามได

ชัดเจน 

4 
(12.50) 

19 
(59.38) 

9 
(28.13) 

- - ๓.๘๔ ๐.๖๓ มาก 

๔. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอ

การตรวจสอบการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

5 
(15.63) 

16 
(50.00) 

10 
(31.25) 

- 1 
(3.12) 

๓.๗๕ ๐.๘๔ มาก 

รวม ๓.๗๖ ๐.๗๕ มาก 

๒.๗  ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจ จําแนกตามรายดานเก่ียวกับการรายงานผลการตรวจ 

       ประเมินการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๖  : แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการ                   

                              รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยรับตรวจตอการรายงานผลการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยผลวิเคราะหรวม อยูในระดับ มาก คาเฉล่ีย = ๓.๕๔  S.D. = ๐.๙๓ 

 

๗๔ 



  คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการติดตามผลการตรวจประเมินฯ ตามขอเสนอแนะในครั้งกอนอยางเหมาะสม อยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย = ๓.๖๖  S.D. = ๐.๙๐ 

  คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การรายงานผลการตรวจประเมินฯ เปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม อยูในระดับ 

มาก คาเฉล่ีย = ๓.๓๘  S.D. = ๑.๐๑ 

 โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตามแผนภาพ ดังแสดงในตารางท่ี ๘ ดังนี้  

 ตารางท่ี  ๘  :  ความพึ งพอใจของผู รับบ ริการในดานหนวย รับตรวจตอการรายงานผลการตรวจ 

                       ประเมินการปฏิบัติงาน  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๑ . การรายงานผลการตรวจ

ประเมินฯเปนไปอยางรวดเร็ว

และเหมาะสม 

3 
(9.38) 

12 
(37.50) 

14 
(43.75) 

- 3 
(9.38) 

๓.๓๘ ๑.๐๑ ปาน

กลาง 

๒.ประเด็นท่ีตรวจพบมีการช้ีแจง

และรายงานอยางถูกตอง 

4 
(12.50) 

16 
(50.00) 

9 
(28.13) 

1 
(3.12) 

2 
(6.25) 

๓.๕๙ ๐.๙๘ มาก 

๓. ขอมูลท่ีปรากฏในรายงานมี

ความถูกตองเช่ือถือได 

3 
(9.38) 

13 
(40.63) 

13 
(40.63) 

2 
(6.25) 

1 
(3.12) 

๓.๔๗ ๐.๘๘ ปาน

กลาง 

๔ . ข อ เสนอแนะ ท่ีปรากฏ ใน

รายงานเปนประโยชนและ

สามารถปฏิบัติได 

3 
(9.38) 

14 
(43.75) 

12 
(37.50) 

1 
(3.12) 

2 
(6.25) 

๓.๔๗ ๐.๙๕ มาก 

5. รายงานการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงานมีเนื้อความท่ีกระชับ

ชัดเจนและเขาใจงาย 

4 
(12.50) 

14 
(43.75) 

12 
(37.50) 

1 
(3.12) 

1 
(3.13) 

๓.๕๙ ๐.๘๗ มาก 

6 . การเป ดโอกาสให ผู รับการ

ตรวจประ เมิน ฯ ช้ีแจ งการ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

5 
(15.63) 

13 
(40.62) 

11 
(34.38) 

2 
(6.25) 

1 
(3.12) 

๓.๕๙ ๐.๙๕ มาก 

7 . มี การติดตามผลการตรวจ

ประเมินฯ ตามขอเสนอแนะใน

ครั้งกอนอยางเหมาะสม 

5 
(15.63) 

14 
(43.75) 

11 
(34.38) 

1 
(3.12) 

1 
(3.12) 

๓.๖๖ ๐.๙๐ มาก 

รวม ๓.54 ๐.93 มาก 

 

 

 

 

๗๕ 



สวนท่ี ๓  ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจ เก่ียวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ  ๒ ประเด็นคือ 

(๑) กรรมการตรวจคุณภาพ ควรมีเกณฑการตรวจท่ีเกณฑการตรวจท่ีเหมือนกัน  

(๒) ตองการใหจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ใหกับผูบริหาร

และบุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗๗ 



 

๑. การขออนุมัติดําเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

๗๘ 



 

 

 

๗๙ 



 

๘๐ 



                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

๘๑ 



 
 

 
 
 
 

 

๘๒ 



๒. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนนุการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

๘๓ 



 
 

 

 

 
 

๘๔ 



 
 

 

 

 
 

๘๕ 



๓. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ 

 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผานระบบออนไลน Zoom วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

   การตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา ๒๖ สวนงาน 

การดําเนินการกิจกรรมโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒๖ สวนงาน เริ่มต้ังแตวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๘๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 

 พัฒนาจิตใจและสังคม 

 

๙๐ 



 

 

๙๑ 


