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การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (ส่วนกลาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนงานตามตัว
บ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานที่ได้พัฒนาขึ้นตามภาระงานของส่วนงานและ
ประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยการมีส่วนร่วมของส่วนงาน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ด าเนินการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกส่วน
งานทั้งภายในส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้มอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดท าตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใช้
ประกอบการด าเนินงาน โดยได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามมติ
ดังกล่าวแล้วจัดท า คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อใช้
เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมกาตรวจประเมินฯและส่วนงานรับตรวจในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 

หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของ
ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ค ำน ำ 



 
 

 
     

หน้ำ 
ค ำน ำ     
บทที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 
 ๑.๒ หลักการและวธิีการประเมินการปฏิบัติงาน ๑ 
 ๑.๓ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ 
 ๑.๔ ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๓ 
บทที่ ๒ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๑ 
 ๒.๑ ตัวบ่งช้ีการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๑ 
 ๒.๒ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๑๔ 
บทที่ ๓ ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ ๑ การบริหาร

จัดการ 
๑๕ 

บทที่ ๔ ตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๒๗ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก (วิทยาเขต) ๒๗ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก (วิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและ

วิทยาเขต) 
๘๐ 

บทที่ ๕ ตัวบ่งช้ีพิเศษและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ๑๒๙ 
 องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานภารกิจพิเศษ     ๑๒๙ 
บทที่ ๖ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๑๓๔ 
 ๖.๑ ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ๑๓๔ 
 ๖.๒ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง ๑๓๕ 
     

สำรบญั 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑ 

 

  
  
  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขต และวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
งาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 

๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน   

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขต
และวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต 

๒) เพื่อให้ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและ
วิทยาเขตทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓) เพื่อให้ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและ
วิทยาเขตทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุด
แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส่วนงาน 

๔) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าส่วนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด     

๕) เพื่อให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
สนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๑.๒  หลักการและวิธีการประเมินการปฏิบตัิงาน 

 การประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและวิทยาลัยใน
ก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต มีหลักการและวิธีการประเมินดังนี้ 
 ๑.๒.๑  หลักการประเมนิการปฏิบัติงาน 

๑) ระบบการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขต
และวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบการประเมินการปฏิบัติงานที่ใช้เป็น
แนวทางในการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานตามคู่มือการประเมินการปฏิบัติงานส่วน
งานสนับสนุนที่ก าหนด   

๒) ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและวิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและ
วิทยาเขต ก าหนดกลไกการประเมินการปฏิบัติงานเฉพาะส าหรับส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัด 
 ๑.๒.๒  วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 

บทที่ ๑ 
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒ 

 วิธีการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาเขตและ
วิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน    
โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานกับส่วนงาน
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๒) พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายและหลักการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๓) ด าเนินการตามระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ    
 ๑.๒.๓  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ระบบการประเมินการปฏิบัติงานถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ส่วนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายในสังกัดต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องจัดท ารายงานการประเมินการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจประเมิน
ประจ าป ี

 

๑.๓  กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน 

 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ PDCA คือ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เพื่อตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนตำม

ระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนงำนทรำบสถำนภำพที่แท้จริง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

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

Check = กำรติดตำม  
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนัก สถำบัน และส่วนงำนระดับ
กอง แต่ละปีกำรศึกษำ 

Act = กำรด ำเนินกำร 
วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำร
ปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน 

Do = กำรน ำไปปฏิบัติ  
ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำร
ด ำ เนิ น งำน  ตำมรอบปี กำรศึ กษ ำ 
(เดือนมิถุนำยนของปีปัจจุบัน ถึง เดือน 
พฤษภำคม ของปีถัดไป)  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓ 

แนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและส่วนงำนรับกำรประเมิน จ ำเป็นต้องก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
อย่ำงเหมำะสม 

ทั้งนี้ ส่วนงำนต้องวำงแผนจัดกระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมำณ ที่จะ
เริ่มวงรอบกำรประเมิน เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส่วนงำน ดังนี้      

๑) เพื่อให้สำมำรถน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรได้ทัน
ในปีงบประมำณถัดไป และตั้งงบประมำณได้ทันก่อนเดือนตุลำคม      

๒) เพื่อให้สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่งให้มหำวิทยำลัย และเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนได้ภำยใน ๑๒๐ วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 

 

๑.๔  ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนนุ 

 
  

การเตรียมการของส่วนงานก่อนการตรวจประเมนิ 
 

การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
๑)  การเตรียม
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 

 (๑) จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยใช้รูปแบบตามที่ก าหนด โดยในปัจจุบัน
ก าหนดให้บันทึกข้อมูลลงในระบบรายงานการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงาน
สนับสนุน ที่จัดท าโดยส านักงานตรวจสอบภายในร่วมกับส านักงานประกัน
คุณภาพการศกึษา 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบการตรวจประเมิน 

(๒.๑) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้อง
ตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

(๒.๒) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ
หรือเชื่อมโยง ไว้บนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็น
ระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของส่วนงาน 

๒)  การเตรียม
บุคลากร 

 (๑) เตรียมบุคลากรในส่วนงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นที่ส าคัญๆ 

อาทิการประเมินการปฏิบัติงานคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างไร 
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร  

(๑.๒) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการ
สัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง     

(๑.๓) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๑ 
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การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
ความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกส่วนงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องของบุคลากร  
(๒) การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจประเมินควรมีบุคลากร 
จ านวน ๑ – ๓ คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการณฯกับบุคคล 
หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้     

(๒.๑) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด  
(๒.๒) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อ

สามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือส่วนงาน
ใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

(๒.๓) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการฯจะเชิญมา
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน     

(๒.๔) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายใน และ
ภายนอกส่วนงาน ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการ
ประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 

(๒.๕) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯจะต้อง
สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที  

๓)  การเตรียม
สถานที่ส าหรับคณะ
ผู้ประเมิน 

 การประเมินในที่ตั้งของส่วนงานรับการประเมิน 
(๑) ห้องท างานของคณะกรรมการฯ 

(๑.๑) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของ
คณะกรรมการ  

(๑.๒ ) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องท างานและ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้คณะกรรมการฯพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  

(๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือ
บริเวณใกล้เคียง  

(๑.๔) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ   

(๑.๕) ควรสอบถามคณะกรรมการฯเพื่อทราบความต้องการสนับสนุนอื่น ๆ 
(๒) ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
การตรวจประเมินแบบออนไลน์ 
(๑) ประสานงานการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกับส่วนงานรับตรวจ โดยควรเตรียมระบบการประชุมส ารองใน
กรณีมีข้อข้องทางเทคนิค 
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การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
(๒) ควรสอบถามคณะกรรมการฯเพื่อทราบความต้องการสนับสนุนอื่น ๆ 

๔)  คณะกรรมการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมินควรด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน คณบดี รองคณบดี และต้องไม่เป็นบุคลากรภายใน
ส่วนงาน 
(๒) ส่วนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการฯเพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น การจัดตารางเวลาการให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติม การนัดหมายต่าง  ๆ เป็นต้น 

 
 
 

  

การด าเนินการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน 
 

การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
๑)  บุคลากรรว่ม
รับฟัง 

 เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้เข้าร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน 

๒) บุคลากรพึง
ปฏิบัติ 

 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจประเมิน แต่เตรียมพร้อมส าหรับ
การน าเยี่ยมชม ตอบข้อซักถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ 

๓) จัดให้มีผู้
ประสานงาน 

 จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อประสานงาน
กับบุคคลหรือส่วนงานที่คณะกรรมการฯต้องการข้อมูลและเพื่อน าเยี่ยมชมส่วน
งานภายในตลอดจนอ านวยความสะดวกอื่น ๆ 

๔) อ านวยความ
สะดวก 

 ในกรณีที่คณะกรรมการฯจ าเป็นต้องปฏิบัติงานต่อหลังเวลาท าการ ควรให้มีผู้
ประสานงานอยู่อ านวยความสะดวก 

๕) รับฟังข้อมลู
ป้อนกลับ และ
ซักถามเพิ่มเตมิ 

 บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อความเห็นเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม  

 
 
  

การด าเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมนิ 
 

การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
๑)  น าผลการ
ประเมิน วางแผน

 ผู้บริหารส่วนงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การ

ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
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การด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนิน
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุด
ที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒) พิจารณาจดั
กิจกรรม 

 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่า สถาบัน 
ส านักและส่วนงานสนับสนุนระดับกองชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่า
ผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

๓) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานต่อไป 
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แผนภูมแิสดงขั้นตอนกำรประเมินกำรปฏิบตังิำน 
ส่วนงำนสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำ 

 

  

 
 
 
 
       
                                                                                                ไม่รับรอง 
 
     

 
 
 
  
          
            
  
 
 
 
 
       ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม 
         
 

        ข้อมูลครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ส านักงานตรวจสอบภายในน าส่งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจ 

คณะอนกุรรมการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนฯ 

ส่วนงานสนับสนุน 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

น าเสนอผลการ
ตรวจประเมินฯ 
ต่ออธิการบด ี

ส่วนงาน 
ตรวจสอบและส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 
 

รับรอง 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘ 

ปฏิทินขั้นตอนกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนส่วนงำนสนบัสนนุกำรจัดกำรศึกษำ 
เฉพาะส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสังกัดวิทยาลัย (ในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต) 

ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม ค าอธบิาย 
๑. ภายในวันที่  

๑๕ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 

 

ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่
มห าวิท ยาลั ยก าหนดพ ร้อมแนบหลั ก ฐาน 
ประกอบรายงานการประเมินตนเองลงในระบบ 
http://qa2.mcu.ac.th/s2564/login.php 

 
๒. ภายในวันที่  

๒๐ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 

หัวหน้าส่วนงานพิจารณารับรองรายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)  ซึ่งจัดท าเรียบร้อยแล้ว 

๓. ภายในวันที่  
๒๕ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 
 

 

ส่วนงานส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ผ่านระบบ online ไปยังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ก่อนการประเมินไม่
น้อยกว่า ๗ วัน 

 

๔. วันที ่
๒๕-๒๖
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาภายในสังกัดวิทยาลัย (ในก ากับส่วนกลาง
และวิทยาเขต)  จ านวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ ๑ รูป
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ  ๑ รูป/
คน และบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย 
(ไม่ ใช่ ต าแหน่ งบริห าร) เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ๑ รูป/คน 

๕. วันที่ ๒๗ – 
๓๐ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าส่วนงาน 
เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน
สนับสนุน ตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

 
๖. ภายในวันที ่

๒๗ – ๓๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔  

 
 
 
 

๑. คณะกรรมการเสนอผลการประเมินต่อ
ส่วนงานด้วยวาจา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

๒. ส่วนงาน ถ้ามีข้อโต้แย้งให้ด าเนินการ

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

 

น าส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

ประจ าส่วนงาน 
 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน เข้าท าการ

ตรวจแต่ละส่วนงาน 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙ 

ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม ค าอธบิาย 
 ภายในวันที่รับฟังผลการประเมินด้วยวาจา 

๓. คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจ
ประเมินต่อส านักงานตรวจสอบภาบในภายใน ๓ 
วัน นับจากวันสิ้นสุดการตรวจประเมิน 

๖ ภายในวันที ่
๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

๑. ส านักงานตรวจสอบภายในประมวลผล
การตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจ
ป ร ะ เมิ น  จั ด ท า ร า ย ง า น แ ล้ ว น า ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายใน 
๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของการตรวจประเมิน 

๒. ส านักงานตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบ
และส่งผลการประเมินให้ส่วนงานรับตรวจ 

๗ เดือน 
ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามมติคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานฯเสนอต่ออธิการบด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
(คณะกรรมการชุดใหญ่) 

น าเสนอผล
การตรวจต่อ
อธิการบด ี



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 บูรณาการกับศาสตรส์มัยใหม่ 

 พัฒนาจิตใจและสังคม 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑ 

 

 

 

 

๒.๑  ตัวบ่งชีก้ารประเมินการปฏิบัติงาน 

 ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้แบ่งตัวบ่งช้ีเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๑)  ตัวบ่งชี้กลำง  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนกำร
บริหำรกำรจัดกำรภำยในส่วนงำนจ ำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
  ๑.๑  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
  ๑.๒  กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๑.๓  สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
  ๑.๔  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๑.๕  กำรควบคุมภำยใน 
  ๑.๖  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 ๒)  ตัวบ่งชี้เฉพาะ  จัดเป็นองค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งภารกิจอื่น  ๆ ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย โดยแต่ละส่วนงานจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะแตกต่างกันไปตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยประกาศ
หรือมอบหมายให้ด าเนินการ 

ทั้งนี้ ในการตรวจการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในสังกัดวิทยาเขต แล
วิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาลัยเขตประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้  

ก. ส านักงานวิทยาเขต ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีจ านวน ๒๒ ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนงานบริหาร ๑๖ ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ 
๒.๒ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 
๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
๒.๔ การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
๒.๕ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บคุลากร 
๒.๖ การจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร 
๒.๗ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 
๒.๘ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต 
๒.๙ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
๒.๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
๒.๑๑ การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ 
๒.๑๒ ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ 

บทที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒ 

๒.๑๓ ระบบและกลไกการจดัหาและพัฒนากองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๑๔ การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต 
๒.๑๕ ระบบและกลไกการจดัการงบประมาณ 
๒.๑๖ งานวิจัยสถาบันที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนคลังและทรัพย์สิน ๖ ตวับ่งชี ้
๒.๑๗ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
๒.๑๘ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
๒.๑๙ การบรหิารจัดการอาคารและสถานที่ 
๒.๒๐ ระบบรกัษาความปลอดภัย 
๒.๒๑ การบรกิารยานพาหนะ 
๒.๒๒ ระบบและกลไกการบริหารพัสดุ 
 
ข. ส านักงานวิชาการ ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีจ านวน ๑๖ ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนสนับสนุนวิชาการ ๑๖ ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการ 
๒.๒ ระบบและกลไกการรับนิสิต 
๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต 
๒.๔ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
๒.๕ ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมตัิปริญญา 
๒.๖ การบริการทรัพยากรห้องสมุด 
๒.๗ การจัดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
๒.๘ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๒.๙ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒.๑๐ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัวิทยาเขต 
๒.๑๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
๒.๑๒ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๑๓ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
๒.๑๔ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
๒.๑๕ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๒.๑๖ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  
ค. วิทยาลัย (ในวิทยาเขต) ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีจ านวน ๑๐ ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวิทยาลัย ๑๐ ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
๒.๒ การจัดการงานสารบรรณ 
๒.๓ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๒.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
๒.๕ การสนับสนุนการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓ 

 ๒.๖ การบริการนิสิต 
 ๒.๗ กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 ๒.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
 ๒.๙ ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสติ 
 ๒.๑๐ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 

 
ง. วิทยาลัยในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต ด าเนินการตามตัวบ่งชี้จ านวน ๔๕ ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวิทยาลัย ๒๖ ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ 
๒.๒ การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร 
๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
๒.๔ การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
๒.๕ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
๒.๖ การจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร 
๒.๗ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม 
๒.๘ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
๒.๙ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
๒.๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
๒.๑๑ ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ 
๒.๑๒ ระบบและกลไกการจัดหาและพัฒนากองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๑๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
๒.๑๔ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
๒.๑๕ การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ 
๒.๑๖ ระบบรักษาความปลอดภัย 
๒.๑๗ การบริการยานพาหนะ 
๒.๑๘ ระบบและกลไกงานพัสดุ 
๒.๑๙ การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวิทยาลัย 
๒.๒๐ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณ 
๒.๒๑ งานวจิัยสถาบันที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๒.๒๒ ระบบและกลไกการรับนิสิต 
๒.๒๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต 
๒.๒๔ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
๒.๒๕ ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา 
๒.๒๖ การบริการทรัพยากรห้องสมุด 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวิชาการ ๑๘ ตัวบ่งชี้ 
๒.๒๗ การจัดบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒๘ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๒.๒๙ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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๒.๓๐ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 
๒.๓๑ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๒.๓๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
๒.๓๔๓ การสนับสนุนการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
๒.๓๔ การบริการนิสิต 
๒.๓๕ กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
๒.๓๖ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
๒.๓๗ ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
๒.๓๘ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 
๒.๓๙ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
๒.๔๐ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๔๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
๒.๔๒ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
๒.๔๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๒.๔๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

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

๒.๒  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

 เกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังน้ี  
 คะแนน ๐.๐๐ - ๒.๗๕   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
 คะแนน ๒.๗๖ - ๓.๕๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
 คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๒๕   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับดี  
 คะแนน ๔.๒๖ - ๔.๗๕   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก  
 คะแนน ๔.๗๖ - ๕.๐๐   หมำยถึง    กำรด ำเนินงำนระดับดเียี่ยม 
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กำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส ำหรับส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใช้ตัวบ่งชี้กลำงในองค์ประกอบ
ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน ๖ ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น ำเข้ำ
Input 

กระบวนกำร 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

ตัวบ่งชีก้ลำง    
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบรหิำรจัดกำร    

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน    
๑.๒ กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้     
๑.๓ สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    
๑.๔ กำรบริหำรควำมเสี่ยง    
๑.๕ กำรควบคุมภำยใน    
๑.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร    

 

หลักการ 

 ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติงำน
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมที่ก ำหนดโดยใช้
ทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องพัฒนำ
ควำมรู้และเทคนิควิธีในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส่วนงำนเพื่อตอบสนองให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงภำยใน
องค์กรและควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๑ 
กำรบริหำรจดักำร 

บทที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้กลำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  : กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

 ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักของส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำและกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน ดังนั้นส่วนงำนส ำนักงำนคณบดีคณะ..... หรือวิทยำลัย.... จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำระยะยำวที่มีกำร
ก ำหนดปรัชญำ ปณิธำนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนและต้อง
น ำแผนพฒันำระยะยำวนั้นไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ 
 แผนพัฒนำ หมำยถึง แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของส่วนงำนในระยะยำว โดยทั่วไปใช้เวลำ ๕ ปี 
ภำยในแผนจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส
และภัยคุกคำม กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ครอบคลุมทุกภำรกิจของส่วนงำน มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของ
แต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ำยทอดแผนพัฒนำลงสู่ภำคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำ
เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนพัฒนำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในส่วนงำน 
  ๒. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส่วนงำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำของส่วนงำน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในส่วนงำน 
 ๓. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 
 ๔. มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส่วนงำนไปสู่บุคลำกรภำยในส่วนงำน
 ๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 
๒ ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนเพ่ือพิจำรณำ 
 ๖. กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๗. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส่วน
งำน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
  หมำยเหต ุ
 ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับคณะ หรือวิทยาลัย ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๗ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. ส่วนงานระดับคณะ หรือวิทยำลัย ต้องมีแผนพัฒนาของส่วนงานระยะ ๕ ปี 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละส่วนงานในช่วงปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน 

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



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  :  กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล       : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๙ 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. ค ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน 
 ๒. แผนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำนที่ระบุประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน 
 ๔. บันทึกผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ๕. หลักฐำนกำรเผยแพร่ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 ๖. หลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรน ำควำมรู้หรอืแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ๗. หลักฐำนแสดงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำงส่วนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ : สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล      : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

  ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแต่ละแห่ง ต้องมีกำรพัฒนำสำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของ
ส่วนงำนเพื่อกำรบริหำรกำรตัดสินใจกำรติดตำม กำรตรวจสอบและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำนอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๒. มีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำนเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๓. มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบและเผยแพร่สำรสนเทศแก่สำธำรณะ 
 ๔. ผู้บริหำรและบุคลำกรของส่วนงำนอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศในกำรบริหำร
และปฏิบัติงำน 
 ๕. มีกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำปรับปรุงสำรสนเทศของส่วนงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ข้อ 
 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 ๑. สำรสนเทศที่สอดคล้องกับภำรกิจของส่วนงำน 
 ๒. หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรและบุคลำกรน ำสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน 
 ๓. รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศของส่วนงำน 
 ๔. รำยงำนกำรปรับปรุงสำรสนเทศตำมผลกำรประเมิน 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  :  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล     :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ข้อ 

 
  หมำยเหต ุ
 ๑. ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับคณะ หรือวิทยำลัย ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 

๒. คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ ๐ หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำม
ปลอดภัยของบุคลำกรหรือต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของส่วนงำน อันเนื่องมำจำก
ควำมบกพร่องของส่วนงำนในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ 

ในรอบปีกำรประเมิน โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
  ๒.๑ ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น   
    ๒.๑.๑ มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของบุคลำกรภำยในส่วนงำน 
ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ส่วนงำนสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของส่วนงำนในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว     
    ๒.๑.๒ ส่วนงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น 
บุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนหรือกฎระเบียบต่ำงจนเกิดเป็นข่ำวปรำกฏตำม
สื่อต่ำงๆ 
  ๒.๒ กำรไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่  
    ๒.๒.๑ ส่วนงำนมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน     
    ๒.๒.๒ เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรควบคุมหรือกำรป้องกันของส่วนงำน    
    ๒.๒.๓ เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

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



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕    : กำรควบคุมภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล    : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธบิำยตัวบง่ชี้ 

 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ประเมินและกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยให้ถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ส่วนงำนภำยในทุกระดับจึงต้องด ำเนินกำรให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ผู้บริหำรที่
ก ำกับส่วนงำน ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
ส่วนงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลประสิทธิภำพประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงจำกกำรผิดพลำดควำมเสียหำยควำมสิ้นเปลืองควำมสูญเปล่ำของกำรใช้ทรัพย์สินหรือกำรกระท ำอันเป็นกำร
ทุจริต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
  หมำยเหต ุ
  ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับคณะ หรือวิทยำลัย ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

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



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖   : กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร 
ช่วงเวลำข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธบิำยตัวบง่ชี ้  

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

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
๓  หรือ ๔ ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
๕ ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

๑. หลักฐำนแสดงกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณและก ำกบัให้บุคลำกรถอืปฏิบัติ 
๒. แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีของส่วนงำน 
๓. รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำควำมรู้หรือทักษะของบุคลำกร  
๔. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  

 
   

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

 

  เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 

    ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ ์



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 กำรด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส ำหรับส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใช้ตัวบ่งชี้เฉพำะใน
องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก ดังนี้  
วิทยำเขต ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้จ ำนวน ๔๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

- ส านักงานวิทยาเขต ๒๒ ตวับ่งชี ้
- ส านักงานวิชาการ ๑๖ ตัวบง่ชี ้
- วิทยาลัย (ภายในวิทยาเขต) ๑๐ ตัวบ่งชี ้

 
๑. ส านักงานวิทยาเขต จ านวน ๒๒ ตัวบง่ชี ้
 

หลักการ 

ส านักงานวิทยาเขตมีภารกิจเกี่ยวกับงานกิจการของวิทยาเขตด้านงานบริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล 
งานแผนงานและงบประมาณ งานทรัพย์สินและพัสดุ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนงานบริหาร ๑๖ ตัวบ่งช้ี    
๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ    

๒.๒ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร    

๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร    

๒.๔ การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ    
๒.๕ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บคุลากร    
๒.๖ การจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร    

บทที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้เฉพำะและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏบิัติงำน 

ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

องค์ประกอบที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๘ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

๒.๗ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม    
๒.๘ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต    
๒.๙ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต    
๒.๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล    
๒.๑๑ การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ    
๒.๑๒ ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ    
๒.๑๓ ระบบและกลไกการจดัหาและพัฒนากองทุนเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
   

๒.๑๔ การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต    
๒.๑๕ ระบบและกลไกการจดัการงบประมาณ    
๒.๑๖ งานวิจัยสถาบันที่น าไปใช้ประโยชน์    

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนคลังและทรัพย์สิน ๖ ตวับ่งชี้    
๒.๑๗ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน    
๒.๑๘ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชี    

๒.๑๙ การบริหารจัดการอาคารและสถานที่    

๒.๒๐ ระบบรกัษาความปลอดภัย    
๒.๒๑ การบรกิารยานพาหนะ    
๒.๒๒ ระบบและกลไกงานพัสด ุ    

 

หลักการ 

ส่วนงานบริหาร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ประสานงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดการงานสารบรรณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ  ทั้งนี้ ต้องเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีการจัดท าขั้นตอน วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่แก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 
  ๒. หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก ร้อยละ ๙๐ ส่งออกจากส่วนงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชั่วโมง/วัน 
  ๓. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย  โดยใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Network) 
  ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงระบบ 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การสื่อสารเพือ่การประชาสัมพันธ์องค์กร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ภายใต้พันธ
กิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงานแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ  
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนดแผนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อที่หลากหลาย 
๒. มีการด าเนินการตามแผนและมีการประมวลข้อมูลและสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายใต้พันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของส่วนงานมาพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีการประเมินการรรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินต้อง

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของผู้บริหารมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ

สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๑ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงต้องสามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาคัดเลือกให้มากที่สุด และการด าเนินการสรรหาคัดเลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรมการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรรวมถึงการย้าย เปลี่ยนต าแหน่งด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาถึงอัตราก าลังที่พอเหมาะและภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีแผนอัตราก าลังบุคลากรประจ าปีระยะสั้นและระยะยาวที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  ๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรประจ าปีตามแผนในข้อ ๑ 

บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓. มีการเผยแพร่กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรต่อสาธารณะ 
  ๔. มีฐานข้อมูลบุคลากรทั้งอัตราประจ า และอัตราจ้างของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
  ๕. มีการส่งข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การด าเนินงานพัฒนาบคุลากรสายปฏิบัติการวิชาชพีภาพรวมในระดบั
วิทยาเขต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ส านักงานวิทยาเขตมีภารกิจสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพภาพรวมใน
ระดับวิทยาเขตให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพภาพรวมในระดับวิทยาเขต 

๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพภาพรวมในระดับวิทยาเขตที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์รายบุคคล 

  ๓. บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพภาพรวมในระดับวิทยาเขตได้รับการพัฒนาตามแผนในข้อ ๑ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๔. มีระบบการติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ
ภาพรวมในระดับวิทยาเขตมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ๕. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพประจ าปีภาพรวมใน
ระดับวิทยาเขต และน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มกีำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   ระบบและกลไกการจัดสวัสดกิารแก่บุคลากร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานสวัสดิการจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อ
ประโยชน์แก่การด ารงชีพ การด าเนินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจ สนับสนุน และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านสวัสดิการของวิทยาเขตครอบคลุมสวัสดิการทั้งที่รัฐก าหนดและ

มหาวิทยาลัยจัดให้ 
๒. ผลการด าเนินงานตามแผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. บุคลากรของวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของวิทยาเขตอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง  
๕. มีการสรุป ประเมินผลการจัดสวัสดิการของวิทยาเขต และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดสวัสดิการของวิทยาเขต 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนนิกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   การจัดการงานเลขานุการผูบ้ริหาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานเลขานุการผู้บริหารเป็นงานช่วยแบ่งเบาภารกิจผู้บริหาร โดยการช่วยจัดล าดับความส าคัญของงาน 
การนัดหมาย การดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร ช่วยประสานงานและท างานเชิงรุก (proactive) เพื่อ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันเวลา บันทึกและจัดการข้อมูล
ชั้นความลับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารและองค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดระบบการต้อนรับ การดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร 
๒. มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน การนัดหมาย และแจ้งเตือนหรือรายงานผู้บริหาร 
๓. มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัผู้บริหารและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานการจัดการงานเลขานุการจากผู้บริหาร 
๕. มีการปรับปรุงงานเลขานุการตามผลการประเมินในข้อ ๔ อย่างชัดเจน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗ :   การจัดการงานพธิีการและงานประชุม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานพิธีการและงานประชุม หมายถึง งานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกส่วนงานจัดขึ้นตามจารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียม รวมทั้งการประชุมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงานพิธีการและงานประชุม 
๒. มีการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านช่องทางอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
๓. มีการจัดท าขั้นตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการด าเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพร่แก่บุคลากรของ
ส่วนงาน 

๔. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงานพิธีการและงานประชุม เสนอต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง 
๕. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการงานพิธีและงานประชุมส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ  ๘๐ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘ :   การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗ สภาวิทยา
เขตมีอ านาจและหน้าที่ ๑) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์กิจการในการด าเนินงานของวิทยาเขตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองการพัฒนาของวิทยาเขต ๒) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและชุมซน เพื่อ
พัฒนาวิทยาเขต ๓) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตในการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการพระพุธศาสนาแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขต ๔) ให้
ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตในการจัดท าแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจ าปีของ
วิทยาเขต ๕) ให้ค าแนะน าทั่วไปในการบริหารงานของวิทยาเขต ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นในวิทยาเขตตามที่
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตร้อง โดยการประชุมให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนดปฏิทินการประชุมสภาวิทยาเขต โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต 
๒. มีการประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการสภาวิทยาเขตล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่ไม่ต้องรอ
รับรองรายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  

๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตและเสนอประธานคณะกรรมการสภาวิทยาเขต
เพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๙ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตมีอ านาจและหน้าที่ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต
ต่ออธิการบดี ๒) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์หรือวิทยาลัยภายในวิทยาเขต ๓) พิจารณาเสนอ
การออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตต่ออธิการบดี และวางระเบียบหรือออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ๔) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขต 
ต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยการประชุมให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนด ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต โดยการอนุมัติของคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

๒. มีการประชุมตาม ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่ไม่ต้องรอ
รับรองรายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  

๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและเสนอประธานคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มีมติรับรองรายงานการประชุม
แล้ว 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๐ :   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มีอ านาจและหน้าที่อนุโลมตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล-พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ ได้แก่ ๑) ก าหนดระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์แล่ะวิธีการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ๒) รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งและการก าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๓) ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
ข้อบังคับนี้ ๔) ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ๕) รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล ๖) เสนอแนะให้
ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ๗) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจ าวิทยาเขต ทั้งนี้ อาจ
มอบหมายให้ท าการแทนคณะกรรมการเป็นเรื่อง ๆ ไป หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจได้ ๘) ด าเนินการเรื่อง
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๑ โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยการอนุมัติของ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
๒. มีการประชุมตาม ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ 

วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่

ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  
๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและเสนอประธานคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มีมติรับรองรายงาน
การประชุมแล้ว 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๓๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๑ :   การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและทรัพย์สินของวิทยาเขต มีอ านาจและหน้าที่อนุโลมตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน-พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓ ได้แก่ ๑) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจรวมถึงกิจกรรมด้านการลงทุนก็ได้ ๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบการเงินและทรัพย์สิน 
การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบ 
ต่ออธิการบดีและ/หรือสภามหาวิทยาลัย ๓) วินิจฉัยปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี ๔) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ๕) เสนอ
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิยาลัย และความเหมาะสมใน
การจ าหน่ายหนี้และสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ ๖) รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินและทรัพย์สินต่อสภา
มหาวิทยาลัย ๗) ออกประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ และการพัสดุ ๘) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลเพื่อท า
การใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ประจ าวิทยาเขต วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้  อาจมอบหมายให้ท าการแทน
คณะกรรมการเป็นกรณี ๆ ไป ก็ได้ ๙) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ๑๐) อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยการให้
ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนด ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยการอนุมัติของ

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
๒. มีการประชุมตาม ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 

๗ วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะ

มติที่ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๐ 

๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินและเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่
มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๒ :   ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การให้บริการด้านนิติการ ประกอบด้วย งานนิติกรรม คือ การกระท าของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย
และมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ 
สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้องทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ต้องมี
กระบวนการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัย การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง แก่บุคลากรและส่วนงานภายในวิทยาเขต เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องเหมาะสมตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของประเทศ การอ านวยความยุติธรรมแก่บุคลากรเป็น
หลักธรรมาภิบาลที่ส าคัญ และงานสนับสนุนการด าเนินงานบริหารงานบุคคลด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ตาม
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ 
๒. มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติการดังต่อไปนี ้

- ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
- ด้านนิติกรรมและสัญญา 
- ด้านกฎหมายและคดีความ 
- ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ง 

๓. มีการประเมินผลความรู ้ความเข้าใจด้านนิติการ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านนิติการ โดยผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการด้านนิติการ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๓ :   ระบบและกลไกการจัดหาและพัฒนากองทนุเพื่อสนับสนนุการปฏิบัตงิาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ปัจจัยน าเขา้ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การจัดหาและการพัฒนากองทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจะช่วยสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ระดับความส าเร็จของการพัฒนากองทุนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาเขต ตลอดถึงความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริม
กิจการของวิทยาเขตอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วน

งานและมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนเงินกองทุนและตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดหาและ
พัฒนากองทุน 

๒. มีการถ่ายทอดแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานทุกสิ้นไตรมาส

เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๔. มีการบรรลุความส าเร็จของแผนการจัดการและพัฒนากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. มีการปรับปรุงแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนอันเป็นผลจากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ

ผู้บริหาร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๔ :   การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวทิยาเขต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาระยะยาวที่ มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและสะท้อนถึงการพัฒนาอัตลักษณ์ตามบริบทของวิทยาเขต 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน การน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
รอบคอบ มีการสนับสนุนการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม การประเมินผลและการปรับปรุงแผนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งของวิทยาเขตและของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาโดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จระดับแผนชัดเจนและได้เสนอคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

๓. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาเขตเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันภายในส่วนงานและสาธารณะ รวมทั้งมี
การมอบหมายภาระงานตามยุทธศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

๔. มีการก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนพัฒนาวิทยาเขตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตไปปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๕ :   ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ระบบงบประมาณเป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินในระยะเวลาหนึ่ง เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสมโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ งาน
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาเขต เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตย

ส าเร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป 
๒. มีการใช้ระบบงบประมาณที่ได้มาตรฐานเดียวกับกองแผนงานในการจัดท างบประมาณ 
๓. มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปตามแผนใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของส่วนงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. มีการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินมา

ปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการงบประมาณอย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๖ :   งานวิจัยสถาบนัที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การวิจัยสถาบันเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมองค์กร การบริหารจัดการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การตัดสินใจทางการบริหารเรื่องต่าง ๆ โดยใช้หลักการและกระบวนการวิจัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนการวิจัยสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. มีผลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๓. มีการรายงานผลงานวิจัยต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการทางการบริหารจัดการ 
๔. มีการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
๕. มีการเผยแพร่สารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยสถาบันสู่สาธารณะผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๖ 

  
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๗ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การจัดการด้านการเงินต้องมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท าสารสนเทศ บทวิเคราะห์ 
และรายงานทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์สถานะ
การเงินและความมั่นคงของวิทยาเขตได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการจัดการด้านการเงินครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการปฏิบัติงานด้านการเงินครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 
๓. มีการวิเคราะห์ทางการเงินครอบคลุมการรับ การจ่าย การจัดเก็บรักษาเงิน ยอดเงินคงเหลือ การ

เตรียมจ่ายเงินสด เช็ค และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้ที่เป็นปัจจุบัน 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินและน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินของวิทยา

เขต/วิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกครั้งที่มีการประชุม 
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการเงิน โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการด้านการเงินอันเป็นผลมาจากการประเมินอย่างชัดเจน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑-๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๘ :   ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญช ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบันทึกบัญชีต้องมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท าสารสนเทศ บทวิเคราะห์ และรายงาน
ทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์สถานะการเงินและความ
มั่นคงของวิทยาเขต/วิทยาลัยได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชีและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
๓. มีการจัดท ารายงานงบการเงินและรายงานต่อคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินของวิทยาเขต/

วิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีของวิทยาเขต/วิทยาลัยแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ 
๕. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
๖. รายงานงบการเงินของวิทยาลัยเขต/วิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่รับการตรวจประเมินมีความถูกต้อง 

ไม่มีข้อสังเกตใด ๆ จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑-๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๙ :   การบริหารจัดการอาคารและสถานที ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ซึ่งรวมถึงระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล ภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรมภายในพื้นที่วิทยาเขต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการจัด
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากร
ขององค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนการใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในวิทยาเขต 
๒. มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผังแม่บท แบบรูปอาคาร คู่มือการใช้สอยพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

เอกสารและไฟล์ดิจิตอลไว้อย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้สะดวก 
๓. มีปฏิทินการดูแลรักษา ซ่อม บ ารุง และตรวจสอบสภาพอาคารและสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 
๔. มีการเผยแพร่สารสนเทศการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการใช้อาคารและ

สถานที่แก่บุคลากรและสาธารณะ 
๕. มีรายงานสรุปการใช้อาคารและสถานที่เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการวางแผนการใช้งานอาคาร

และสถานที่ 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนิสิตในการใช้อาคารและสถานที่ โดยมีผลการประเมินไม่

น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมารปรับปรุงการบริหารจัดการอาคารและ

สถานที่อย่างชัดเจน 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑-๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๗ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๔๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๐ :   ระบบรักษาความปลอดภัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การดูแลรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาเขต/วิทยาลัย ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหลักประกันให้มั่นใจในความเสี่ยงด้านการสูญเสียทรัพย์สิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการจัดท านโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยภายในวิทยาเขต/วิทยาลัย 
 ๒. มีระบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในวิทยาเขต/วิทยาลัย 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจน 
 ๕. ไม่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินภายในวิทยาเขต/วิทยาลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๑ :   การบริการยานพาหนะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การดูแล บ ารุง รักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้เพื่อการจัดให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
วิทยาเขต/วิทยาลัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามระเบียบ และความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการดูแลรักษา ซ่อม บ ารุง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ตามระยะเวลาที่ก าหนดของ

ยานพาหนะแต่ละประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๒. มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ การใช้ยานพาหนะแก่บุคลากร 
๓. มีการสรุปและรายงานการใช้ยานพาหนะต่อผู้บริหาร 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจการบริการยานพาหนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการขอใช้บริการ โดย

มีผลการประเมินในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริการยานพาหนะ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๒ :   ระบบและกลไกงานพัสด ุ
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ระบบและกลไกงานพัสดุมีการด าเนินการหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้จัดให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนกำรจัดหำพัสดุที่สอดคล้องกับนโยบำยของวิทยำเขต 
๒. มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรจัดหำพัสดุไม่

น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
๓. มีกำรจัดระบบและกลไกกำรให้บริกำรพัสดุตำมควำมต้องกำรของผู้ขอใช้บริกำร 
๔. มีกำรจัดให้บริกำรพัสดุแก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
๕. มีกำรควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน กำรตรวจสอบครุภัณฑ์ เบิกจ่ำย โอน ยืม ซ่อมแซม บ ำรุง รักษำ และ

กำรจ ำหน่ำย โดยปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศมหำวิทยำลัย 
๖. มีการประเมินผลควำมพึงพอใจระบบและกลไกงำนพัสดุ โดยผลกำรประเมินต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๗. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงระบบและกลไกงำนพัสดุ

อย่างชัดเจน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑–๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔-๕ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๗ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๒ 

 
๒. ส ำนกังำนวิชำกำร 
 

หลักการ 

ส ำนักงำนวิชำกำร มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงานทะเบียนและวัดผล งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส่วนสนับสนุนวิชาการ ๑๖ ตัวบ่งช้ี    
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการ    
๒.๒ ระบบและกลไกการรับนิสิต    

๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต    

๒.๔ ระบบและกลไกการประเมินผลการศกึษา    
๒.๕ ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา    
๒.๖ การบรกิารทรัพยากรห้องสมุด    
๒.๗ การจัดบรกิารคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการ

เรียนการสอน 
 

 
 

๒.๘ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
๒.๙ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
๒.๑๐ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต    
๒.๑๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม    
๒.๑๒ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
๒.๑๓ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม    
๒.๑๔ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม    
๒.๑๕ การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของพระสอนศีลธรรม    
๒.๑๖ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม    

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวชิาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบบริหารในสถาบัน ส านัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีอ านาจ
และหน้าที่  คือ ๑) วางนโยบายและแผนงานของสถาบัน ส านัก หรือศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ๒) พิจารณากิจกรรมการบริหารงาน หรือหลักสูดรแล้วแต่กรณีเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ ๓) 
พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงานของสถาบัน ส านัก หรือศูนย์ เพื่อเสนอ
ต่อสภาวิชาการ ๔)  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการ ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ดามที่สภาวิชาการ
หรืออธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าอย่างน้อยปีละหกครั้ง โดยการประชุมให้ใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนดแผน/ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการ โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการ 
๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ 

วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่

ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  
๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการและเสนอประธานคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิชาการเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มีมติรับรอง
รายงานการประชุมแล้ว 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   ระบบและกลไกการรับนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 นิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ ดังนั้น วิทยาเขต/วิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับ
การรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนสามารถคัดเลือกนิสิตที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาศึกษาเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด และการรับนิสิตผ่านระบบออนไลน์ 
๒. มีแผนการรับนิสิตที่ก าหนดเป้าหมายแต่ละปีโดยผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการประจ าสาชา

วิชาหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
๓. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดของ

ทุกปีการศึกษา 
๔. ใช้การประเมินการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของระบบและกลไกการรับนิสิตแบบออนไลน ์
๕. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๔ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   การจัดการงานทะเบียนนิสติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 

(Full Time Equivalent Student: FTES) 
๓. มีการจัดท าสถิตินิสิตทุกระดับการศึกษาและรายงานผู้บริหาร ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
๔. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิตและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แสดงข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อผู้บริหาร ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
๕. มีการรายงานข้อมูลนิสิตและบัณฑิตทุกระดับต่อส านักทะเบียนและวัดผลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่  ๓ การ
วัดผลและการประเมินผลการศึกษา ก าหนดให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยการวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี ดังนั้น วิทยาเขตควรจัดบริการต่าง ๆ ด้านการวัดผล
และแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตรที่วิทยาเขตจัดการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจาก สปอว.  
๓. มีการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบออนไลน์ส าหรับนิสิตและอาจารย์ 
๔. มีการแจ้งผลการศึกษาแก่นิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการสอบแต่ละภาคการศึกษา  
๕. มีการออกหนังสือแสดงผลการศึกษาที่ผ่านการลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม แก่ผู้ยื่นค าร้อง 

ภายใน ๑ วันท าการ นับจากวันยื่นค าร้อง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนมุัติปริญญา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิตและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. มีการจัดท าฐานข้อมูลการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา  
๓. มีการเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
๔. ส่งผลการพิจารณาตามข้อ ๓ ให้ส านักทะเบียนและวัดผลภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันที่

คณะกรรมการมีมต ิ
๕. มีการประเมินระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   การบริการทรพัยากรห้องสมุด 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริการทรัพยากรห้องสมุด คือ การจัดหาและจัดให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ต้องค านึงถึงความ
รวดเร็ว ความทันสมัย ความเพียงพอ และการตอบสนองความต้องการใช้บริการ อย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการจัดหาและให้บริการทรัพยากรห้องสมุดและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีจ านวนทรัพยากรห้องสมุดต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

และมีฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ฐาน 
๓. มีการอบรม การแนะน าการใช้หรือการแนะน าการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นิสิตทุกปี

การศึกษา 
๔. มีการประเมินผลการจัดบริการทรัพยากรห้องสมุดจากผู้ใช้บริการและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครัง้ โดยผลการประเมินต้องไมน่้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงการจัดบริการทรัพยากรห้องสมุด

อย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๕๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗ :   การจัดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงาน 
   และการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักวิชาการต้องจัดบริการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการใช้สอยของบุคลากรและนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดบริการให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานในอัตรา ๑ คนต่อเครื่อง 
๒. มีการจัดบริการให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อเครื่อง 
๓. มีการแก้ปัญหาหรือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันรับแจ้ง 
๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อ ๑, ๒ และ ๓ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน

เต็ม ๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงการจัดบริการคอมพิวเตอร์อย่าง

ชัดเจน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘ :   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตต้องจัดให้มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร
ที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค ์
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๙ :   เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ปัจจัยน าเขา้ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน ทั้งนี้ เงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกวิทยาเขตยังเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาเขต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ โดยก าหนด

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 
๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๒. สูตรการค านวณ  
 
ขั้นตอนที่ ๑ ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจยั ดังน้ี 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๒ แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  

คะแนนที่ได ้    
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ  
๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลา

ศึกษาต่อ  
๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ  

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี  ที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  

๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๒ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๐ :   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ส านักวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต โดยการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด และสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพ 
๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผล 

การติดตามให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา  

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
วิทยาเขต 

๔. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาการหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตมา
ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขตให้มีคุณภาพดีขึ้น  

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๑ :   ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งในระดับแผนและในระดับโครงการและเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือสังคม 

๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
๔. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการให้บริการวิชาการสังคม 
๖. วิทยาเขตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๒ :   ระบบและกลไกการท านุบ ารงุพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาเขตต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
๓. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

อย่างเป็นระบบ 
๔. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๖. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
๗. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖-๗ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๓    :    ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 พระสอนศีลธรรมที่มีคุณภาพ เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของตามภารกิจ  ดังนั้น 
กระบวนการสรรหาจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานมากที่สุด พร้อมกันนี้ การ
ด าเนินการสรรหาต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
๒. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานสรรหาพระสอนศีลธรรมของศูนย์อ านวยการทุกแห่ง ให้เป็นไปตาม

ระบบและกลไกที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ 
๔. มีจ านวนพระสอนศีลธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๕. มีฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย ที่ศูนย์อ านวยการพระสอน

ศีลธรรมทุกแห่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๔ :   การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ส านักวิชาการต้องจัดท าแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามประเมินผล ศึกษา
วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระสอนศีลธรรม นิเทศ
ติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดต่อประสานงานกับศูนย์อ านวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย
ด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมโดยกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วม 
๒. มีการสื่อสารแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
๓. มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโครงการ 

อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๕. น าผลการติดตามประเมินผล ค าแนะน า ไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๕ :   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 หลักการส าคัญของการติดตามและประเมินผลคือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ส านักงานพระ
สอนศีลธรรมจึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมเพื่อทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล น าไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรม  
ต่าง  ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๒. มีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอย่างเป็นระบบ 
๓. มีสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมรายงานสรุปต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๕. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมที่ดีขึ้น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๖ :   ผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือท าให้ชุมชน สังคมหรือองค์กรภายนอกพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. นักเรียนในโรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าทีไ่ด้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๓. โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการพระสอนศีลธรรมมีการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๖๙ 

๓. วิทยำลัย (ในวิทยำเขต) จ ำนวน ๑๐ ตวับ่งชี ้
 

หลักการ 

วิทยาลัย (ในวิทยาเขต) มีภารกิจเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิซาต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
งานกิจการนิสิตและปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวิทยาลัย ๑๐ ตัวบ่งช้ี    
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย    
๒.๒ การจัดการงานสารบรรณ    

๒.๓ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    

๒.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์    
๒.๕ การสนับสนุนการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและ

คัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 

 
 

๒.๖ การบริการนิสิต    
๒.๗ กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต    
๒.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของ

นิสิต 
 

 
 

๒.๙ ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิต 

 
 

 

๒.๑๐ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต    
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบ
บริหารในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๙ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๔ 
ครั้ง วิธีการประชุม ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการก าหนดปฏิทินและมีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
๒. มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและแจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ก่อนการประชุม
อย่างน้อย ๗ วัน 
๓. มีการท ารายงานการประชุมและเสนอประธานกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อลงนามรับรองรายงานการ
ประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันประชุม 
๔. มีการจัดท าค าสั่งหรือประกาศตามมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และเสนอลงนามภายใน ๗ วันท าการ
นับจากวันประชุม 
๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน ๗ วันท า
การนับจากวันประชุม 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนนิกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การจัดการงานสารบรรณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ  ทั้งนี้ ต้องเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการจัดท าขั้นตอน วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
 ๒. หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก ร้อยละ ๙๐ ส่งออกจากส่วนงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชัว่โมง/วัน 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรอย่างน้อย

ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Network) 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง

ระบบ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ :   ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาลัยมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
๒. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) รับทราบและองค์กร

วิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒิและก าหนดอัตราเงินเดือน 
๔. มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
๕. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
๖. มีการจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ทาง

เว็บไซตข์องวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑-๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ :   การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การสอนที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง
ทางด้านวิชาการและบุคลิกลักษณะโดยอาจารย์เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุ่น จากการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  รวมทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของผู้เรียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการปรับปรุง มคอ.๓ – มคอ.๗  
๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยทุกรายวิชา 
๓. มีการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเคราะห์เป็นภาพรวมของทุก

หลักสูตรที่จัดการศึกษารายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
๔. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลที่

ทันสมัยแก่คณาจารย ์
 ๕. มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาที่จัดการศึกษาและรายงานต่อต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ :   การสนับสนนุการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ 
   หนังสือและคัมภีร์พระพทุธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การผลิตต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและ

คัมภีร์พระพุทธศาสนา 
๒. มีแผนการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์

พระพุทธศาสนา 
๓. มีการด าเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีระบบการจัดเก็บรักษาจ าหน่ายและเผยแพรผ่ลงานที่ส าเร็จแล้วและสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๕. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือ
และคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ :   การบริการนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในมหาวิทยาลัย 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสิต 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗ :   กิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตระดบัปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาล้ยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

และการจัดกิจกรรม 
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘ :   การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตศิาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ในการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตบรรพชิตของมหาวิทยาลัย เมื่อส าเร็จการศึกษาในรายวิชา

จะต้องปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ นิสิต
คฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงานบริการสังคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง กองกิจการนิสิตควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิตสามารถปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการเตรียมความพร้อม 
การให้ค าปรึกษาแนะแนว รวมทั้งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ติดตามประเมินผลและรับรองการปฏิบัติศาสนกิจ
และบริการสังคมของนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต และ
ด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการจัดเตรียมความพร้อม การให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการ
สังคม 

๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิตและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง 

๔. มีการจัดท าฐานข้อมูลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
 ๕. มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๙ :   ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น จึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่วินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม

ในปีการศึกษา ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
๒. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ

ส่งเสริมในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๒ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี ้
๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม โดยกองกิจการนิสิตหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๗๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๐ :   ระบบการจัดสวัสดิการแก่นสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิต โดยอย่างน้อยครอบคลุมด้านหอพัก ลานกีฬา อาหาร  
อนามัยและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตมั่นคง พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านสวัสดิการนิสิตและด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
๒. มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่นิสิตที่ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านหอพัก ลานกีฬา อาหารอนามัย และ 

ทุนการศึกษา 
๓. มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๔. มีการจัดทุนการศึกษาแก่นิสิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกแก่

นิสิต 
๕. มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดสวัสดิการในข้อ ๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓-๔ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๐ 

๔. วิทยำลัย (ในก ำกบัส่วนกลำงและวทิยำลัย) จ ำนวน ๔๔ ตัวบ่งชี ้
 

หลักการ 

วิทยาลัย (ในก ากับส่วนกลางและวิทยาเขต) มีภารกิจเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยในส่วนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ งานแผนและงบประมาณ งานคลังและทรัพย์สิน งานทะเบียนนิสิต 
งานวัดและประเมินผล งานกิจการนิสิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศและท้องสมุด งานจัดการเรียนกาสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ งานวิจัย งานมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้
ปัจจัย
น าเข้า
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต/
ผลกระทบ
Output/ 
Impact 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวทิยาลัย ๒๖ ตัวบ่งช้ี    
 ๒.๑ การจัดการงานสารบรรณ    
 ๒.๒ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร    
 ๒.๓ ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร    
 ๒.๔ การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ    
 ๒.๕ ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการแก่บคุลากร    
 ๒.๖ การจัดการงานเลขานุการผู้บริหาร    
 ๒.๗ การจัดการงานพิธีการและงานประชุม    
 ๒.๘ การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย    
 ๒.๙ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล    
 ๒.๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ    
 ๒.๑๑ ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ    
 ๒.๑๒ ระบบและกลไกการจัดหาและพัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

   

 ๒.๑๓ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน    
 ๒.๑๔ ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชี    
 ๒.๑๕ การบริหารจัดการอาคารและสถานที่    
 ๒.๑๖ ระบบรักษาความปลอดภัย    
 ๒.๑๗ การบริการยานพาหนะ    
 ๒.๑๘ ระบบและกลไกงานพัสด ุ    
 ๒.๑๙ การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวิทยาลัย    
 ๒.๒๐ ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณ    
 ๒.๒๑ งานวิจยัสถาบันที่น าไปใช้ประโยชน์    
 ๒.๒๒ ระบบและกลไกการรับนิสิต    



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๑ 

 ๒.๒๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต    
 ๒.๒๔ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา    
 ๒.๒๕ ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา    
 ๒.๒๖ การบริการทรัพยากรห้องสมุด    
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ส านักงานวิชาการ ๑๘ ตัวบ่งช้ี    
 ๒.๒๗ การจัดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

   

 ๒.๒๘ ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
 ๒.๒๙ เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์    
 ๒.๓๐ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย    
 ๒.๓๑ ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    
 ๒.๓๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์    
 ๒.๓๔๓ การสนับสนุนการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและ
คัมภีร์พระพุทธศาสนา 

   

 ๒.๓๔ การบริการนิสิต    
 ๒.๓๕ กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต    
 ๒.๓๖ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม
ของนิสิต 

   

 ๒.๓๗ ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่
นิสิต 

   

 ๒.๓๘ ระบบการจัดสวัสดิการแก่นิสิต    
 ๒.๓๙ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม    
 ๒.๔๐ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๒.๔๑ ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม    

 ๒.๔๒ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม    
 ๒.๔๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม    
 ๒.๔๔ ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม    
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ :   การจัดการงานสารบรรณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู : ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ  ทั้งนี้ ต้องเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  
 ๑. มีการจัดท าขั้นตอน วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก ร้อยละ ๙๐ ส่งออกจากส่วนงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชั่วโมง/วัน 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย  โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ :   การสื่อสารเพือ่การประชาสัมพันธ์องค์กร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู : ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  

 งานประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ภายใต้พันธ
กิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงานแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 
 ๑. มีการก าหนดแผนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อที่หลากหลาย 

๒. มีการด าเนินการตามแผนและมีการประมวลข้อมูลและสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายใต้พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงานมาพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๓. มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีการประเมินการรรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินต้อง

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของผู้บริหารมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ

สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๔ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงต้องสามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาคัดเลือกให้มากที่สุด และการด าเนินการสรรหาคัดเลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรมการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรรวมถึงการย้าย เปลี่ยนต าแหน่งด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาถึงอัตราก าลังที่พอเหมาะและภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนอัตราก าลังบุคลากรประจ าปีระยะสั้นและระยะยาวที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 ๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรประจ าปีตามแผนในข้อ ๑ บรรลุ
ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการเผยแพร่กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรต่อสาธารณะ 
 ๔. มีฐานข้อมูลบุคลากรทั้งอัตราประจ า และอัตราจ้างของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
 ๕. มีการส่งข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔  :  การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัตกิารวิชาชีพ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ส่วนงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขตมีภารกิจสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
สร้างขวัญก าลังใจ และปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์รายบุคคล 
๒. บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพได้รับการพัฒนาตามแผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ 
๓. มีระบบการติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมา

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
๕. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพประจ าปี และน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕  :  ระบบและกลไกการจัดสวัสดกิารแก่บุคลากร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพ การด าเนินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้าง
แรงจูงใจ สนับสนุน และธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านสวัสดิการครอบคลุมสวัสดิการทั้งที่รัฐก าหนดและมหาวิทยาลัยจัดให้ 
 ๒. ผลการด าเนินงานตามแผนในข้อ ๑ บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
 ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๕. มีการสรุป ประเมินผลการจัดสวัสดิการ และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดสวัสดิการ 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖  :  การจัดการงานเลขานุการผูบ้ริหาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 งานเลขานุการผู้บริหารเป็นงานช่วยแบ่งเบาภารกิจผู้บริหาร โดยการช่วยจัดล าดับความส าคัญของงาน 
การนัดหมาย การดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร ช่วยประสานงานและท างานเชิงรุก (proactive) เพื่อ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันเวลา บันทึกและจัดการข้อมูล
ชั้นความลับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารและองค์กร 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดระบบการต้อนรับ การดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร 
๒. มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน การนัดหมาย และแจ้งเตือนหรือรายงานผู้บริหาร 
๓. มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจและความส าเร็จของการงานบริหารที่ เป็นผลจากการปฏิบัติงาน

เลขานุการผู้บริหาร 
๕. มีการปรับปรุงงานเลขานุการตามผลการประเมินในข้อ ๔ อย่างชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗  :  การจัดการงานพธิีการและงานประชุม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 งานพิธีการและงานประชุม หมายถึง งานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกส่วนงานจัดขึ้นตามจารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียม รวมทั้งการประชุมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงานพิธีการและงานประชุม 
๒. มีการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านช่องทางอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
๓. มีการจัดท าขั้นตอน วิธีการหรือแนวปฏิบัติการด าเนินงานพิธีการและงานประชุม เผยแพร่แก่

บุคลากรของส่วนงาน 
๔. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงานพิธีการและงานประชุม เสนอต่อผู้บริหารปีละ ๑ ครั้ง 
๕ . ผลการด าเนินงานด้านการจัดการงานพิธีและงานประชุมส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ร้อยละ  ๘๐ 
  

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๘๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘  :  การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบ
บริหารในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๙ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๔ 
ครั้ง วิธีการประชุม ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดปฏิทินและมีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
ห ๒. มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและแจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย ๗ วัน 

๓. มีการท ารายงานการประชุมและเสนอประธานกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อลงนามรับรองรายงาน
การประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันประชุม 

๔. มีการจัดท าค าสั่งหรือประกาศตามมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และเสนอลงนามภายใน ๗ วัน
ท าการนับจากวันประชุม 
 ๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ ภายใน ๗ 
วันท าการนับจากวันประชุม 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๙  :  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มีอ านาจและหน้าที่อนุโลมตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล-พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ ได้แก่ ๑) ก าหนดระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์แล่ะวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย ๒) รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
แต่งตั้งและการก าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๓) ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ ๔) ปฏิบัติ
ตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ๕) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล ๖) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่สภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ๗) แต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจ าวิทยาเขต ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ท าการแทน
คณะกรรมการเป็นเรื่อง ๆ ไป หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจได้ ๘) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยการให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอนุโลม 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดแผน/ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยการอนุมัติของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๗ 

วันท าการ 
๔. มีการแจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะมติที่

ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  
๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและเสนอประธานคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มีมติรับรองรายงาน
การประชุมแล้ว 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๑ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๐  :  การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและทรัพย์สินของวิทยาเขต มีอ านาจและหน้าที่อนุโลมตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน-พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓ ได้แก่ ๑) กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจรวมถึงกิจกรรมด้านการลงทุนก็ได้ ๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบการเงินและทรัพย์สิน 
การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบ 
ต่ออธิการบดีและ/หรือสภามหาวิทยาลัย ๓) วินิจฉัยปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี ๔) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ๕) เสนอ
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิยาลัย และความเหมาะสมใน
การจ าหน่ายหนี้และสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ ๖) รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินและทรัพย์สินต่อสภา
มหาวิทยาลัย ๗) ออกประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ และการพัสดุ ๘) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลเพื่อท า
การใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ประจ าวิทยาเขต วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้  อาจมอบหมายให้ท าการแทน
คณะกรรมการเป็นกรณี ๆ ไป ก็ได้ ๙) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ๑๐) อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยการให้
ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อนุโลม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการก าหนดแผน/ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยการอนุมัติของ
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

๒. มีการประชุมตามแผน/ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 
๗ วันท าการ 

๔. มีการแจ้งมติคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันประชุม (เฉพาะ
มติที่ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม ) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๓ 

๕. มีการท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินและเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายใน ๑๐ วันท าการนับจาก
วันที่มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๑ :   ระบบและกลไกการให้บริการด้านนิติการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การให้บริการด้านนิติการ ประกอบด้วย งานนิติกรรม คือ การกระท าของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย
และมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ 
สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้องทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ต้องมี
กระบวนการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัย การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง แก่บุคลากรและส่วนงานภายในวิทยาเขต เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องเหมาะสมตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของประเทศ การอ านวยความยุติธรรมแก่บุคลากรเป็น
หลักธรรมาภิบาลที่ส าคัญ และงานสนับสนุนการด าเนินงานบริหารงานบุคคลด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ตาม
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการให้บริการด้านนิตกิาร 
๒. มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติการดังต่อไปนี ้

- ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
- ด้านนิติกรรมและสัญญา 
- ด้านกฎหมายและคดีความ 
- ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ง 

๓. มีการประเมินผลความรู ้ความเข้าใจด้านนิติการ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านนิติการ โดยผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการด้านนิติการ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๒  :  ระบบและกลไกการจัดหาและพัฒนากองทนุเพื่อสนับสนนุการปฏิบัตงิาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  ปัจจัยน าเขา้ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การจัดหาและการพัฒนากองทุนที่เพียงพอต่อการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจะช่วยสร้างความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ระดับความส าเร็จของการพัฒนากองทุนสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและคณุภาพการด าเนินงานของวิทยาลัย ตลอดถึงความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของสังคมในการ
ส่งเสริมกิจการของ วิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วน
งานและมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนเงินกองทุนและตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดหาและ
พัฒนากองทุน 
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๓. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานทุกสิ้นไตรมาส
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ๔. มีการบรรลุความส าเร็จของแผนการจัดการและพัฒนากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕. มีการปรับปรุงแผนการจัดหาและพัฒนากองทุนอันเป็นผลจากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ
ผู้บริหาร  

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๓  :  ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การจัดการด้านการเงินต้องมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท าสารสนเทศ บทวิเคราะห์ 
และรายงานทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์สถานะ
การเงินและความมั่นคงของวิทยาลัยได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการจัดการด้านการเงินครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีการปฏิบัติงานด้านการเงินครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. มีการวิเคราะห์ทางการเงินครอบคลุมการรับ การจ่าย การจัดเก็บรักษาเงิน ยอดเงินคงเหลือ การ
เตรียมจ่ายเงินสด เช็ค และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้ที่เป็นปัจจุบัน 
 ๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินและน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาทุกครั้งที่มีการประชุม 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการเงิน โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการด้านการเงินอันเป็นผลมาจากการประเมินอย่างชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑-๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๔  :  ระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญช ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การบันทึกบัญชีต้องมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท าสารสนเทศ บทวิเคราะห์ และรายงาน
ทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์สถานะการเงินและความ
มั่นคงของวิทยาลัยได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดวางระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. มีการปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทุกภาระงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชีและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 ๓. มีการจัดท ารายงานงบการเงินและรายงานต่อคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๔. จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีของวิทยาเขต/วิทยาลัยแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นบัจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ๕. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 ๖. รายงานงบการเงินของวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่รับการตรวจประเมินมีความถูกต้อง ไม่มี
ข้อสังเกตใด ๆ จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑-๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๕ :   การบริหารจัดการอาคารและสถานที ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ซึ่งรวมถึงระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล ภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรมภายในพื้นที่วิทยาเขต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการจัด
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากร
ขององค์กร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนการใช้อาคารและสถานที่ร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในวิทยาเขต 
๒. มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผังแม่บท แบบรูปอาคาร คู่มือการใช้สอยพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

เอกสารและไฟล์ดิจิตอลไว้อย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้สะดวก 
๓. มีปฏิทินการดูแลรักษา ซ่อม บ ารุง และตรวจสอบสภาพอาคารและสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 
๔. มีการเผยแพร่สารสนเทศการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการใช้อาคารและ

สถานที่แก่บุคลากรและสาธารณะ 
๕. มีรายงานสรุปการใช้อาคารและสถานที่เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการวางแผนการใช้งานอาคาร

และสถานที่ 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรและนิสิตในการใช้อาคารและสถานที่ โดยมีผลการประเมินไม่

น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมารปรับปรุงการบริหารจัดการอาคารและ

สถานที่อย่างชัดเจน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ - ๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๗ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๙๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๖ :   ระบบรักษาความปลอดภัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การดูแลรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีหลักประกันให้มั่นใจในความเสี่ยงด้านการสูญเสียทรัพย์สิน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการจัดท านโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยภายในวิทยาลัย 
 ๒. มีระบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน วิทยาลัย 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจน 
 ๕. ไม่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินภายในวิทยาลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๗ :   การบริการยานพาหนะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 การดูแล บ ารุง รักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้เพื่อการจัดให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
วิทยาเขต/วิทยาลัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามระเบียบ และความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการดูแลรักษา ซ่อม บ ารุง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ตามระยะเวลาที่ก าหนดของ
ยานพาหนะแต่ละประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ๒. มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ การใช้ยานพาหนะแก่บุคลากร 
 ๓. มีการสรุปและรายงานการใช้ยานพาหนะต่อผู้บริหาร 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจการบริการยานพาหนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการขอใช้บริการ โดย
มีผลการประเมินในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริการยานพาหนะ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๘ :   ระบบและกลไกงานพัสด ุ
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ระบบและกลไกงานพัสดุมีการด าเนินการหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้จัดให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีแผนกำรจัดหำพัสดุที่สอดคล้องกับนโยบำยของวิทยำเขต 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรจัดหำพัสดุไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีกำรจัดระบบและกลไกกำรให้บริกำรพัสดุตำมควำมต้องกำรของผู้ขอใช้บริกำร 
 ๔. มีกำรจัดให้บริกำรพัสดุแก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ๕. มีกำรควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน กำรตรวจสอบครุภัณฑ์ เบิกจ่ำย โอน ยืม ซ่อมแซม บ ำรุง รักษำ และ
กำรจ ำหน่ำย โดยปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศมหำวิทยำลัย 
 ๖. มีการประเมินผลควำมพึงพอใจระบบและกลไกงำนพัสดุ โดยผลกำรประเมินต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 ๗. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงระบบและกลไกงำนพัสดุ
อย่างชัดเจน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑–๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔-๕ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๗ ข้อ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑๙  :  การด าเนินการตามแผนพัฒนาของวทิยาลยั 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 วิทยาลัยต้องจัดท าแผนพัฒนาระยะยาวที่มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและสะท้อนถึงการพัฒนาอัตลักษณ์ตามบริบทของวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างรอบคอบ มีการ
สนับสนุนการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม การประเมินผลและการปรับปรุงแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาโดยมีการก าหนดเปา้หมายและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จระดับแผนชัดเจนและได้เสนอคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

๓. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันภายในส่วนงานและสาธารณะ รวมทั้งมี
การมอบหมายภาระงานตามยุทธศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

๔. มีการก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนพัฒนาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยไปปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๐  :  ระบบและกลไกการจัดการงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ระบบงบประมาณเป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินในระยะเวลาหนึ่ง เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสมโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน     

๑. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต/
วิทยาลัยส าเร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป 

๒. มีการใช้ระบบงบประมาณที่ได้มาตรฐานเดียวกับกองแผนงานในการจัดท างบประมาณ 
๓. มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปตามแผนใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของส่วนงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕. มีการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมามา
ปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการงบประมาณอย่างชัดเจนเกณฑ์การประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๑  :  งานวิจัยสถาบนัที่น าไปใช้ประโยชน ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การวิจัยสถาบันเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมองค์กร การบริหารจัดการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การตัดสินใจทางการบริหารเรื่องต่าง ๆ โดยใช้หลักการและกระบวนการวิจัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีแผนการวิจัยสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. มีผลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๓. มีการรายงานผลงานวิจัยต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางการบริหารจัดการ 
๔. มีการเผยแพร่สารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยสถาบันสู่สาธารณะผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕. มีการพัฒนางานอันเป็นผลมาจากการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๒  :  ระบบและกลไกการรับนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

นิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ ดังนั้น วิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือ
คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนสามารถคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาศึกษาเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคลอ้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด และการรบันิสิตผ่านระบบออนไลน์ 

๒. มีแผนการรับนิสิตที่ก าหนดเป้าหมายแต่ละปีโดยผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการประจ าสาชา
วิชาหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

๓. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดของ
ทุกปีการศึกษา 

๔. ใช้การประเมินการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของระบบและกลไกการรับนิสิตแบบออนไลน์ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๔ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๓  :  การจัดการงานทะเบียนนิสติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 วิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่สอดรับกับนโยบายและการวาง
แผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนิสิตที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

๒. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent Student: FTES) 

๓. มีการจัดท าสถิตินิสิตทุกระดับการศึกษาและรายงานผู้บริหาร ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
๔. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิตและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แสดงข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อผู้บริหาร ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
 ๕. มีการรายงานข้อมูลนิสิตและบัณฑิตทุกระดับต่ าส านักทะเบียนและวัดผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๔  :  ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่ ๓ การ
วัดผลและการประเมินผลการศึกษา ก าหนดให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยการวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี ดังนั้น วิทยาเขต/วิทยาลัยควรจัดบริการต่าง ๆ ด้าน
การวัดผลและแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตรที่วิทยาเขตจัดการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจาก สปอว.  
๓. มีการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบออนไลน์ส าหรับนิสิตและอาจารย์ 
๔. มีการแจ้งผลการศึกษาแก่นิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการสอบแต่ละภาคการศึกษา  
๕. มีการออกหนังสือแสดงผลการศึกษาที่ผ่านการลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม แก่ผู้ยื่นค าร้อง 

ภายใน ๑ วันท าการ นับจากวันยื่นค าร้อง 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๕  :  ระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิตและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน     

๑. มีระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. มีการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา  
๓. มีการเสนอผลการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัย คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพื่อพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุมัติปริญญาภายใน 
๑๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมต ิ

๔. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ขออนุมัติปริญญา โดยมีผลการประเมินในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอันเป็นผลมา
จากการประเมินอย่างชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๐๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๖  :  การบริการทรพัยากรห้องสมุด 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การบริการทรัพยากรห้องสมุด คือ การจัดหาและจัดให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ต้องค านึงถึงความ
รวดเร็ว ความทันสมัย ความเพียงพอ และการตอบสนองความต้องการใช้บริการ อย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีระบบและกลไกการจัดหาและให้บริการทรัพยากรห้องสมุดและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีจ านวนทรัพยากรห้องสมุดต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

และมีฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ฐาน 
๓. มีการอบรม การแนะน าการใช้หรือการแนะน าการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นิสิตทุกปี

การศึกษา 
๔. มีการประเมินผลการจัดบริการทรัพยากรห้องสมุดจากผู้ใช้บริการและรายงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า

ปีละ ๒ ครั้ง โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. มีการปรับปรุงการจัดบริการทรัพยากรห้องสมุดอันเป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารและผล

การประเมินอย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๗  :  การจัดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานและการจัดการ 
    เรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยต้องจัดบริการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการใช้สอยของบุคลากรและนิสิต 
  

เกณฑ์มาตรฐาน    

 ๑. มีการจัดบริการให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานในอัตรา ๑ คนต่อเครื่อง 
 ๒. มีการจัดบริการให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อเครื่อง 
 ๓. มีการแก้ปัญหาหรือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันรับแจ้ง 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อ ๑, ๒ และ ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕ และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 ๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการอันเป็นผลมาจากการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารอย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๘  :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 วิทยาลัยต้องจัดให้มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร
ที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค ์

๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย  หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 
๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒๙  :  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วิทยาเขตต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน ทั้งนี้ เงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกวิทยาเขตยังเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาเขต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

  
๑. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ โดยก าหนดจ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้น
ไปต่อคน 
๒. สูตรการค านวณ  
ชั้นตอนที่ ๑ ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี ้

 

ขั้นตอนที่ ๒ แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  
คะแนนที่ได้  

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
หมายเหตุ  
๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลาศึกษาต่อ  
๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ  ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี  ที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา รับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๓ 

๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ  ๔ ข้อ ๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๐  :  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลยั 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 วิทยาลัยบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย โดยการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด และสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ 
๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผล การ
ติดตามให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพวิทยาเขต 
๔. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยมาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต
ให้มีคุณภาพดีขึ้น  
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๑  :  ระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 วิทยาลัยมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

๒. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) รับทราบและองค์กร
วิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรรับรองคุณวุฒิและก าหนดอัตราเงินเดือน 

๔. มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
๕. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
๖. มีการจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ทาง

เว็บไซตข์องวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑-๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๒  :  การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การสอนที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง
ทางด้านวิชาการและบุคลิกลักษณะโดยอาจารย์เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุ่น จากการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก รวมทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้เรียน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการปรับปรุง มคอ.๓ – มคอ.๗  
๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยทุกรายวิชา 
๓. มีการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) สังเคราะห์เป็นภาพรวมของทุก

หลักสูตรที่จัดการศึกษารายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
๔. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลที่

ทันสมัยแก่คณาจารย ์
 ๕. มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาที่จัดการศึกษาและรายงานต่อต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๓  :  การสนับสนนุการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ 
    หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 การสนับสนุนการพัฒนาต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนาการผลิตต ารา 
เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการเผยแพร่
องค์ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีระบบและกลไกการการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและ
คัมภีร์พระพุทธศาสนา 

๒. มีแผนการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือและคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 

๓. มีการด าเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีระบบการจัดเก็บรักษาจ าหน่ายและเผยแพรผ่ลงานที่ส าเร็จแล้วและสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๕. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่ต ารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือ
และคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๔  :  การบริการนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในมหาวิทยาลัย 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสิต 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๕  :  กิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๖  :  การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตศิาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ในการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตบรรพชิตของมหาวิทยาลัย เมื่อส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะต้อง
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตคฤหัสถ์ต้อง
ปฏิบัติงานบริการสังคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง กองกิจการนิสิตควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
สามารถปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการเตรียมความพร้อม การให้
ค าปรึกษาแนะแนว รวมทั้งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ติดตามประเมินผลและรับรองการปฏิบัติศาสนกิจและ
บริการสังคมของนิสิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต และ
ด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการจัดเตรียมความพร้อม การให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการ
สังคม 

๓. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิตและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง 

๔. มีการจัดท าฐานข้อมูลการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต 
 ๕. มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมของนิสิต เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๗  :  ความส าเร็จของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น จึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
  

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่วินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ในปีการศึกษา ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 

๒. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ
ส่งเสริมในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

๓. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๒ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี ้

๔. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยกองกิจการนิสิตหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านวินัยหรือคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๘  :  ระบบการจัดสวัสดิการแก่นสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิต โดยอย่างน้อยครอบคลุมด้านหอพัก ลานกีฬา อาหาร  
อนามัยและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตมั่นคง พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านสวัสดิการนิสิตและด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่นิสิตที่ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านหอพัก ลานกีฬา อาหารอนามัย และ 
ทุนการศึกษา 

๓. มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๔. มีการจัดทุนการศึกษาแก่นิสิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกแก่

นิสิต 
๕. มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดสวัสดิการในข้อ ๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสวัสดิการแก่นิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๓ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓๙  :  ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ วิทยาลัยจัดท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการ
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑ จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมงานการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และเสนอกรรมการประจ าวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และน าเสนอ

กรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
๖. วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔๐  :  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู  : ปีการศึกษา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

วิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

๑. มีก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
๓. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

อย่างเป็นระบบ 
๔. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๖. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
๗. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖-๗ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  
 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔๑    :    ระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 พระสอนศีลธรรมที่มีคุณภาพ เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของตามภารกิจ  ดังนั้น 
กระบวนการสรรหาจึงควรดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานมากที่สุด พร้อมกันนี้ การ
ด าเนินการสรรหาต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
๒. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานสรรหาพระสอนศีลธรรมของศูนย์อ านวยการทุกแห่ง ให้เป็นไปตาม

ระบบและกลไกที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินระบบและกลไกการสรรหาพระสอนศีลธรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ 
๔. มีจ านวนพระสอนศีลธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๕. มีฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย ที่ศูนย์อ านวยการพระสอน

ศีลธรรมทุกแห่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๖ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔๒ :   การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 ส านักวิชาการต้องจัดท าแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามประเมินผล ศึกษา
วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม อบรมพระสอนศีลธรรม นิเทศ
ติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดต่อประสานงานกับศูนย์อ านวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย
ด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. มีแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมโดยกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วม 
๒. มีการสื่อสารแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
๓. มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโครงการ 

อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๕. น าผลการติดตามประเมินผล ค าแนะน า ไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔๓ :   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 หลักการส าคัญของการติดตามและประเมินผลคือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ส านักงานพระ
สอนศีลธรรมจึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมเพื่อทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล น าไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรม  
ต่าง  ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

เกณฑม์าตรฐาน    
๑. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๒. มีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอย่างเป็นระบบ 
๓. มีสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมรายงานสรุปต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๔. มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
๕. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมที่ดีขึ้น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔๔ :   ผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   :  ผลผลิต 
ช่วงเวลาข้อมลู    :  ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  
 โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือท าให้ชุมชน สังคมหรือองค์กรภายนอกพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
๑. นักเรียนในโรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าทีไ่ด้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๓. โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการพระสอนศีลธรรมมีการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
๔. พระสอนศีลธรรมในสังกัดได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  :  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการเสนอต่อส่วนงานอื่น ผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๒. มีการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๓. มีการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๔. มีการรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมาย
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
 ๕. บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ 
กำรด ำเนินงำนภำรกิจพเิศษ 

บทที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้พิเศษและเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุน 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๐ 

  เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องกำร  

  ๑. หลักฐำนกำรเสนอต่อส่วนงำนอื่น ผู้บริหำร หรือมหำวิทยำลัยเพื่อขอรับมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนที่
ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๒. หลักฐำนแสดงกำรร้องขอให้ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนงำนอื่นหรือกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๓. หลักฐำนแสดงกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนส่วนงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจ
หลัก 
 ๔. รำยงำนผลพร้อมข้อเสนแนะกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนงำนอื่นหรือกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 ๕. รำยงำนสรุปจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนงำนที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกภำรกิจหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  :  การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา หมายถึง การช่วยเหลืองานกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นโดย
ส่วนงานหรือโดยมหาวิทยาลัย  
  

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา 
  ๒. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐-๔๐ 
 ๓. มีบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
 ๔. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
 ๕. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

  ๑. หลักฐานการส่งเสริมการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
 ๒. หลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมในงานจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  :  ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส่วนงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

ช่วงเวลาข้อมลู       : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 

  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ  

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

   
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 " มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก " 

World University of Buddhism 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๔ 

 

  
  
  

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน น าไปสู่การรวบรวมและการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 

๖.๑  ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง   

 ๑) ปก 
 ๒) ค าน า  
 ๓) บทสรุปผู้บริหาร 
 ๔) สารบญั 
 ๕) บทที่ ๑  บทน า 
   ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
   ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกจิ 
   ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
   ๑.๔ รายช่ือผูบ้ริหาร และบคุลากรภายในส่วนงาน 
   ๑.๕ ข้อมลูพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและสถานที่ 
   ๑.๖ ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 ๖) บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
   ๒.๑ ตัวบ่งช้ีกลาง  
    องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ     
   ๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน  
      องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 
   ๒.๔ ตัวบ่งช้ีกลาง 
      องค์ประกอบที่ ๓  การด าเนินงานภารกิจพิเศษ 
 ๗) บทที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
   ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     
         ตาราง ส.๑  ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 
 ๘) ภาคผนวก     

 รายช่ือคณะกรรมการ/คณะท างานประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
 

บทที่ ๖ 
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๕ 

๖.๒  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

ของ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

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

 
 

 
เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงาน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 

 
 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๖ 

ค าน า 

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

- ลายเซ็น - 

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

ต าแหน่ง ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๗ 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

 รูปแบบบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ความยาวประมาณ ๑-๕ หน้า โดยมีโครงสร้างและแนวทาง ในการเขียน 
ดังนี้  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๘ 

 
สารบัญ 

 
    หน้า 

ค าน า    ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑ 
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ  
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ๑.๔ รายช่ือผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน  
 ๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที ่  
 ๑.๖ ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
บทที่ ๒ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้  
 ๒.๑ ตัวบ่งช้ีกลาง  
  องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ  
 ๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน  
  องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก  
 ๒.๓ ตัวบ่งช้ีพิเศษ  
  องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจพิเศษ  
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน  
 ๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน  
  ตาราง ส. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน  
 ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

(ถ้ามี) 
 

ภาคผนวก  
 รายช่ือคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
    
     
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๙ 

บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

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

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

๑.๔  รายช่ือผูบ้ริหาร และบคุลากรภายในส่วนงาน 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

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

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๐ 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี ้

๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง 

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

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 
๑ มีแผนพัฒนาที่ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายและ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส่วนงาน 

  

๒ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส่วนงาน 

  

๓ มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

  

๔ มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วนงาน 

  

๕ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
เพื่อพิจารณา 

  

๖ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  

๗ มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

  

เกณฑ์การประเมิน 

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

มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๑ 

 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย 

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

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

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

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

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

 
ฯลฯ 

๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 

      องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 

ฯลฯ 

๒.๓ ตัวบ่งชี้พิเศษ 

      องค์ประกอบที่ ๓  การด าเนินงานภารกิจพิเศษ 

ฯลฯ 

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๒ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปผลการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบประเมินการปฏิบัติงาน 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ ๑     
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๑    
องค์ประกอบที่ ๒    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒    
ฯลฯ    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒    
องค์ประกอบที่ ๓    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๓    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    

  
๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฯลฯ 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๓ 

ภาคผนวก 
 (ตัวอย่าง) 

ค าสั่ง (ชื่อส านักฯ ของส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ที่ ......../๒๕๖....... 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการปฏิบัตงิาน ชื่อส่วนงาน 

 

 เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงาน ชื่อส่วนงาน   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความใน.....................................................(อ้างกฎหมายที่ให้อ านาจ) จึงแต่งตั้งให้ผู้มี
รายนามดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินการปฏิบัติงาน  ชื่อส่วนงาน    ประกอบด้วย :- 
 

๑. ............................................................ ประธานกรรมการ 
๒. ............................................................ กรรมการ 
 .............................ฯลฯ......................... กรรมการ 
. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ 
. ............................................................ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 ๑. วิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามตัวชี้วัดการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. จัดท ารายงานการปฏับัติงาน เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยฯ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

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

 



คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 


