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๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 



 ๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

    
 
 
 
  

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

ของ 
 

ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 



 ๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผลเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ตามมติคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น 

รายงานฉบับนี้ คณะผู้จัดท าแบ่งเนื้อหาของรายงานออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ ได้แก่ ค าน า บทสรุปผู้บริหาร และสารบัญ 
 ตอนที่ ๒ ได้แก่ บทน า ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ และสรุปผลการประเมิน 
 ตอนที่ ๓ ได้แก่ ภาคผนวก 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ของส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผลเล่มนี้ จักเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  และ
ส านักสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



 ๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมวลผลการศึกษา จัด
ตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๑ กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ ปฏิบัติงานจัดท าตารางสอน ตารงสอบ งาน
ข้อสอบกลาง งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๒ กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ้งผล
การศึกษา งานส าเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในนามส านักทะเบียนและวัดผล และได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปรากฏผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ แบ่งออกเป็น องค์ประกอบที่ ๑ การ
บริหารการจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก ไดค้ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ 

และได้เสนอแนะจุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารการจัดการ 
จุดแข็ง 
๑) มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรื่องระบบทะเบียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓) มีคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
๔) มีระบบทะเบียนที่ทันสมัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ควรพัฒนาส านักงานให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา  
๑) ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน และมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องอย่าง

น้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยให้ส่วนประเมินผลการศึกษาและส่วนทะเบียนนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓ 
จุดแข็ง 
๑) มีระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และประเมินผล

การศึกษาท่ีชัดเจน 
๒) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๓) มีการออกประกาศการใช้ระบบทะเบียนโดยอธิการบดี เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 



 ๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ควรพัฒนาระบบคลังข้อสอบที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา  
๑) พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนบัณฑิต โดยส่วนประเมินผลการศึกษา 
๒) พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ โดยส่วนประเมินผลการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ขอรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยประเมินตนเองไว้ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒ แบ่งออกเป็น องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารการ
จัดการ ประเมินตนเองไว้ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานภารกิจหลัก ประเมิน
ตนเองไว้ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร.) 
ผู้อ านวยการประเมินผลการศึกษา 

ส านักทะเบียนและวัดผล 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 



 ๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

สารบัญ 
 
 หน้า 
ค าน า ๓ 
บทสรุปผู้บริหาร ๔ 
สารบัญ ๖ 
บทที่ ๑  บทน า ๗ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๗ 
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ๙ 
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ๑๐ 
 ๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน ๑๑ 
 ๑.๕ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่ ๑๓ 
 ๑.๖ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ๒๒ 
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ๒๓ 
 ๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
๒๓ 

 ๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 

๕๑ 

บทที่ ๓  สรุปผลการประเมิน ๖๕ 
 ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน 

ตาราง ส.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
๖๕ 

 ๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ๖๖ 

ภาคผนวก ๖๗ 
 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงาน ๖๘ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

๑) ชื่อส่วนงาน : ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
๒) ที่ตั้ง : ห้อง C 300 ชั้น ๓ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๒ Website : 
reg.mcu.ac.th 

๓) ประวัติความเป็นมาโดยย่อ : 
ส านักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับส านักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ที่ด าเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ที่สังกัดอยู่ใน
ส านักเลขาธิการ ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะพุทธ
ศาสตร์ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลี
มัธยมศึกษาตอนต้น และส านักงานเลขาธิการ และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากข้ึนได้แยกออกมาเป็น 
“แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง 

เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีให้ "แผนกทะเบียน" 
เป็น "ส านักทะเบียนและวัดผล" ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อ านวยการ ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการ 

เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้ส านักทะเบียนและวัดผลขึ้นตรง
ต่อส านักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายทะเบียน
นิสิต ๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลาง วิทยายาเขต และบัณฑิต
วิทยาลัย 

เมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิกหน่วยงานเดิมจาก 
ส านักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่ง
ส่วนงานที่ได้จัดท าเป็นข้อก าหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล 
ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน ส านักอธิการบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียน
นิสิต และฝ่ายประเมินผลการศึกษา 

เมื่อปี ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบ
ทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการจัดท าร่างระบบทะเบียน
และวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และได้ด าเนินการจัดท าระบบทะเบียนเสร็จและอนุมัติให้ใช้ระบบ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับงานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลยัได้มีมติอนุมัติออกข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล สังกัดส านักงานอธิการบดีขึ้นเป็นส านักทะเบียนและวัดผล 
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 



 ๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๔๑ ลง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผลใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท าให้การแบ่งส่วนงานของส านัก
ทะเบียนและวัดผล เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. ส่วนทะเบียนนิสิต 
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ให้แบ่งส่วนงานของส านักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ 
๑. ส่วนทะเบียนนิสิต มี ๓ ฝ่าย คือ 
๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒) ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
๓) ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา มี ๒ ฝ่ายคือ 
๑) ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ 
๒) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส านักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาในงานที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากด าเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยการรับนิสิต งานทะเบียนและสถิติการศึกษา งาน
ลงทะเบียนเรียน งานจัดตารางสอบและตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา การออกหนังสือส าคัญแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนสารสนเทศการศึกษา งานภาวะผู้มีงานท าและงานปริญญาบัตร โดยการ
ท าฐานข้อมูลนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา 

โดยส านักทะเบียนและวัดผล ได้ก าหนดภาระงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด (โดยสังเขป) ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของส านักทะเบียนและวัดผล 

ในด้านงานบริหารและธุรการประสานงานด้านการเงินและพัสดุ นโยบายและแผนบริหารการศึกษา การ
ให้บริการนิสิต หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานการรับนิสิตใหม่ ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือ การรับสมัคร การ
จัดสอบคัดเลือกนิสิต การรับมอบตัวนิสิตใหม่ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และงานเรียนเสริมหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา ท าหน้าที่เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ ระเบียนการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบออกเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ การจัดพิมพ์รายงานผลการลงทะเบียนเรียน 
หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



 ๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ ร่วมท าหน้าที่จัดตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
จัดท าข้อสอบ การจัดตารางสอบและขั้นตอนการจัดสอบ งานคลังข้อสอบ หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงาน
อ่ืนเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา ท าหน้าที่ประมวลข้อมูลทางการศึกษา การแจ้งผลการศึกษา การ
ตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา การออกหนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา และการพิมพ์ใบปริญญาบัตร งานภาวะผู้มีงานท า หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอื่นเก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง ภารกิจ อ าหน้าหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ ส านักทะเบียนและวัดผล มีภารกิจเก่ียวกับ
งานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ 
งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งานจัดท าระบบและบริการสารสนเทศด้านทะเบียนและ
วัดผล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนงาน คือ 

๑) ส่วนประเมินผลการศึกษา มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมวลผล
การศึกษา จัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๑ กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ ปฏิบัติงานจัดท าตารางสอน ตารงสอบ งานข้อสอบ
กลาง งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๒ กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ้งผล
การศึกษา งานส าเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

๑) ปรัชญา 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
๒) ปณิธาน  
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
๓) วิสัยทัศน์  
บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๔) พันธกิจ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นงานบริการ งานรับนิสิต งาน

ฐานข้อมูลทะเบียนและสถิติ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
๕) อัตตลักษณ์ 
“สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว” 

 
 
 
 
 



 ๑๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๑.๓  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
๑) โครงสร้างองค์กร ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 

 
๒)  โครงสร้างการบริหาร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗                         
ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารและกลุ่มงานของ ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ 

 

 



 ๑๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๑.๔  รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
๑)  รายช่ือผู้บริหาร 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม 
 

ผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและวัดผล 

ผู้บริหาร
ระดับกลางของ
มหาวิทยาลัย 

น.ธ.เอก  
ป.ธ.๖  
ปว.ค. 
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)  
พธ.ม.(ภาษาบาลี) 

 
 
 
 
 
 

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง 
 

รองผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและวัดผล  

ผู้บริหาร
ระดับกลางของ
มหาวิทยาลัย 

ป.ธ.๗  
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 
พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
 
 
 
 
 

พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ 
 

รองผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและวัดผล 
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้บริหาร
ระดับกลางของ
มหาวิทยาลัย 

ป.ธ.๗  
พธ.บ.(การสอนสังคม
ศึกษา)  
M.A.(Philosoohy) 

 

 
  พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิร,ิ ดร. 
 

ผู้อ านวยการ 
ส่วนประเมินผล
การศึกษา 

ผู้บริหารระดับ
ต้นของ
มหาวิทยาลัย 

น.ธ.เอก  
ป.ธ.6  
พธ.บ.(สังคมศึกษา)  
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) 



 ๑๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
 

 
 

นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 

รองผู้อ านวยการ
ประเมินผลการศึกษา 

ผู้บริหารระดับ
ต้นของ
มหาวิทยาลัย 

น.ธ.เอก  
ป.ธ.๔  
พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
ศศ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

 

๒) บุคลากรในส่วนประเมินผลการศึกษา 
 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
(๑) กลุ่มงานบริหาร 

 

 
 

นายศิริ  สุดสังข์ 
 
 

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่
ประจ า 

น.ธ.เอก 
ป.ธ.๓  
พธ.บ.(สันสกฤต)  
ศศ.ม.(สันสกฤต) 

 

 
 

นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่
ประจ า 

น.ธ.เอก  
ป.ธ.๓  
รบ.(รัฐศาสตร์) 



 ๑๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ชื่อสกุล ต าแหน่ง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
 
 

 
 

นายพิชิต  เชาว์ชาญ 
 

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่
ประจ า 

น.ธ.เอก  
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)  
พธ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

 

 
 

นายอภิวัฒน์  สันฐาน 
 

นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าทีอั่ตรา
จ้าง 

น.ธ.เอก  
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

  (๓) ผู้เชี่ยวชาญประจ า ส่วนประเมินผลการศึกษา 
 

 
 

พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านประเมินผล
การศึกษา 

เจ้าหน้าที่อัตรา
จ้าง 

น.ธ.เอก  
ป.ธ.๔  
พธ.บ.(การสอนสังคม
ศึกษา) 

 
 
 



 ๑๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่ 
 ๑) งบประมาณ 
 

 



 ๑๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 

 
 
 
 



 ๑๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 

 
 
 



 ๑๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 



 ๑๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 
 

 



 ๑๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 

 
 



 ๒๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
๒)  สถานที่ตั้งของส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 

ล าดับที่ ที่ตั้งของส านักงาน ประโยชน์ใช้สอย 

 

หมายเหตุ 

๑. ห้อง C 300 ชั้น ๓ โซน C อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ 
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เป็นส านักงานใหญ่ของส านัก
ทะเบียนและวัดผล และเป็น
ส านักงานของส่วนทะเบียน
นิสิตและส่วนประเมินผล
การศึกษา 

 

เป็นสมบัติของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ ส านักทะเบียนและวัดผล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๔.๒๑) โดยองค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก คือ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (๔.๐๐) 
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี คือ องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการ (๔.๔๑)                    
และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเสนอต่อหน่วยงานดังนี้ 
 
แผนการปรับปรุงส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ ผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ แผนปรับปรุง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.๖ การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร 

  
  

๑. ควรพัฒนา
ส านักงานให้
สอดคล้องกับภาระ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน 

๑. ปรับปรุงห้องคลัง
ข้อสอบ B ๓๑๒ 
 
 

ภายใน 

๑ ปี 
การศึกษา 

ส่วนประเมินผล
การศึกษา 
  

๒. ควรส่งเจ้าหน้าที่
ไปศึกษาดูงาน และมี
การติดตามและ
ประเมินผลงานอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง  

๑. จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ทะเบียนและวัดผล กับ
เครือข่ายงานทะเบียน
นิสิต 

 
 

ภายใน 

๑ ปี 
การศึกษา 

ส่วนประเมินผล
การศึกษา 
 

 



 ๒๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๑.๗ ตารางจ านวน วุฒิการศึกษา ของผู้บริหารและบุคลากร 

จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

บุคลากรประจ า บุคลากรอัตราจ้าง 
< ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้บริหาร    ๒ ๑      
สายปฏิบัติการ   ๒ ๒    ๑    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
๒.๑  ตัวบ่งชี้กลาง 
องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส่วนงาน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน หรือวิสัยทัศน์ของ
ส่วนงาน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกับส านัก
ทะเบียนและวัดผลได้จัดท าแผนพัฒนา
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นคณะกรรมจัดท าแผนพัฒนา 
ส านักทะเบียนและวัดผล ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ ได้แก่ 

พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร.
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส านักทะเบียนและวัดผล  
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
เมื่อวันที่ ดังนี้ 
 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 ๗. นายพิชิต  เชาวช์าญ 
 ๘. นายอภิวัฒน์  สันฐาน 

๑.๑.๑-๑ แผนพัฒนา
ส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔  

๑.๑.๑-๒ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 
๑๐๖๕/๒๕๖๐ 

 

 



 ๒๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยแผนฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียน
และวัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส่วนงานที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส่วนงาน 

   ส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกับส านัก
ทะเบียนและวัดผลได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. เป็นคณะกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้แก่ 

พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ 
อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา เมื่อ
วันที่ ดังนี้ 
 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 ๗. นายพิชิต  เชาวช์าญ 
 ๘. นายอภิวัฒน์  สันฐาน 
     โดยแผนฉบับดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก

๑.๑.๒-๑ แผนพัฒนา
ส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔  

๑.๑.๒-๒ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 
๑๐๖๕/๒๕๖๐ 

 



 ๒๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทะเบียนและวัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๓ มีการถ่ายทอดแผนการ
ด าเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของส่วนงาน
ไปสู่บุคลากรภายในส่วน
งาน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกับส านัก
ทะเบียนและวัดผลจัดอบรมโครงการ
ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ
ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม
คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ดังนี้ 
 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 ๗. นายพิชิต  เชาวช์าญ 
 ๘. นายอภิวัฒน์  สันฐาน 
   ๒. จัดประชุมบุคลากรประจ าส่วนงาน 
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือถ่ายถอดแผนการ
ด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๑.๑.๓-๑ ภาพการจัด
กิจกรรมถ่ายทอด
แผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักทะเบียนและ
วัดผล 

๑.๑.๓-๒รายงานการ
ประชุม ประจ าเดือน 
ของส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล 

๔ มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล  มีตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑.๑.๔-๑ แผนพัฒนา
ส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔  

 



 ๒๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๑. จ านวนระดับการเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายส่ง
ตามก าหนด 
๓. จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

๕ การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ดังนี้ 
๑. อบรมที่ให้บริการที่เป็นเลิศ 
๒. ส่งงานครบตามก าหนดเวลา 
๓.น าองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับ
เครือข่าย 
  ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไป
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๑.๑.๕-๑ ผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๖ มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส่วน
งานเพ่ือพิจารณา 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๐ ให้กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี ทราบทุกไตรมาส ปี
ละ ๑ ครั้ง 

  และน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๐ รายงานในที่ประชุม
บุคลากรส านักทะเบียนและวัดผล ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ณ ห้อง 
C ๓๐๐  และในคราวประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ณ ห้อง C ๓๐๐   

๑.๑.๖-๑ รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๒๕๖๐ ที่จัดส่งให้กอง
แผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.๑.๖-๒ รายงานการ
ประชุม ประจ าเดือน 
ของส านักทะเบียนและ
วัดผล 

๗ มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
ส่วนงานไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  มติที่ประชุมส านักทะเบียนและวัดผล มี
ข้อสังเกต เก่ียวกับผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ ของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและ
วัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ณ ห้อง C ๓๐๐ ดังนี้  

๑.๑.๗-๑ รายงานการ
ประชุม ประจ าเดือน 
ของส านักทะเบียนและ
วัดผล 

๑.๑.๗-๒ รายงานการ
ประชุมของ



 ๒๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  ๑. ให้ผู้บริหารก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างใกล้ชิด 
  ๒. ให้รายงานผลการด าเนินการเป็น
ประจ าทุกเดือน  
  จากมติดังกล่าว ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
  ๑. จัดประชุมบุคลากร ประจ าส่วนงาน
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือก ากับและติดตาม 
ผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง
เคร่งครัด 
  ๒. มอบหมายให้บุคลากร แต่ละกลุ่มงาน
สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานให้ที่
ประชุม ของส านักทะเบียนและวัดผล
ทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม 
  - ข้อสังเกต เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ ของ
ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ณ ห้อง C๓๐๐ ดังนี้  
  ๑. ให้ผู้บริหารก ากับติดตามและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้ผู้บริหาร
ระดับสูงทราบ เกี่ยวกับผลการให้บริการที่
เป็นเลิศของส่วนงาน 
  ๒. ให้จัดท าข้อสังเกตเพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนา ส านักทะเบียนและวัดผล 
เสนอต่อคณะกรรมการ ประจ าส านักฯ 
เพ่ือพิจารณาขอปรับปรุงแก้ไขโครงการที่
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจาก
มหาวิทยาลัย  
  จากมติดังกล่าว ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
  ๑. ฝึกอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศแก่
บุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริการ

คณะกรรมการประจ า
ส านักทะเบียนและ
วัดผล 



 ๒๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิต
สามารถแก้ไขฐานข้อมูลประวัติได้ และ
ระบบผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๒. จัดท าข้อสังเกตและเข้าร่วมประชุมชี้
แจ้งการปรับปรุงแก้ไขโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจาก
มหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๖ ๗ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒    : การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ของส่วน
งานที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนงาน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล โดยมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนด
ประเด็นความรู้เฉพาะส่วนงาน คือ 
การประเมินอาจารย์ระบบออนไลน์ 
และก าหนดเป้าหมายของประเด็น
ความรู้ไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรส่วนประเมินผลการศึกษาที่
สามารถใช้งานระบบประเมินอาจารย์
ออนไลน์ได้ 

๑.๒.๑-๑ ค าสั่ง
อนุกรรมการการ
จัดการเรียนรู้ 

๑.๒.๑-๒ คู่มือการใช้งาน
ส าหรับผู้บริหารและ
คณาจารย์ 

๒ มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดใน ข้อ ๑    

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ดังนี้ 
  ๑. จัดอบรมบุคลากรภายในส่วนงาน 
หลังการประชุมประจ าเดือน โดยมี 
พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 
เป็นวิทยากร 
  ๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ แก่
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่าง
วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชิญ
เจ้าหน้าที่บริษัท VISION NET มาเป็น
วิทยากร 

๑.๒.๒-๑ อบรมในส่วน
งาน 

๑.๒.๒-๒ อบรม
เจ้าหน้าที่ส่วนงาน 
 



 ๒๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๓ มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร(Explicit 
Knowledge) อย่างน้อยปี
ละ ๒ เรื่อง 

ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการรวบรวม
ความรู้และด าเนินการเผยแพร่ ดังนี้ 

๑. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ ฉบับ
เจ้าหน้าที่ 

๒. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ ฉบับนิสิต 

๓. จัดท าคู่มือนิสิต ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๔. น าผลงานข้อที่ ๑-๓ มาเผยแพร่

ในเว็บไซด์ส านักทะเบียนและวัดผล 
(reg.mcu.ac.th) 

๕. จัดอบรมแก่นิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  

๑.๒.๓-๑ คู่มือการใช้งาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

๑.๒.๓-๒ คู่มือการใช้งาน
ส าหรับนิสิต 

๑.๒.๓-๓ คู่มือนิสิต  

๑.๒.๓-๔ เว็บไซต์ 

(reg.mcu.ac.th) 

๑.๒.๓-๕ อบรมนิสิตไหม่ 

๔ บุคลากรของส่วนงานน าแนว
ปฏิบัติที่ดีในข้อ ๓ มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

บุคลากรของส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผลที่
น าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง คือ 

 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๓. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๔. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๕. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 

 

๕ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างส่วนงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ร่วมกับส านักทะเบียนและ
วัดผลจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างส่วนงาน ดังนี้ 

๑. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วัน
จัดการความรู้ KM Day ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่ายงานส่วนประเมินผล
การศึกษากับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม ในวัน พุธ ที่ ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒.๕-๑ จัดKM Day  

๑.๒.๕-๒ โครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑.๒.๕-๓ โครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



 ๓๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๓. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความรู้กับเครือข่ายงานส่วนประเมินผล
การศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
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 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ๕ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓    : สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีสารสนเทศภายในส่วนงาน
เพ่ือการบริหารและตัดสินใจ
ของผู้บริหารส่วนงาน 

 

 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักทะเบียน
และวัดผล โดยพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาเว็บไซต์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท VISSION 
NET และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/ho
me.asp 

  ๒. พัฒนาเว็บไซต์ส านักทะเบียนและ
วัดผล ร่วมกับส่วนประเมินผลการศึกษา 
และส านักทะเบียนและวัดผล ได้แก่  
www.reg.mcu.ac.th 

๑.๓.๑-๑ รูปภาพ
เว็บไซต์ 
http://regweb.mcu
.ac.th/registrar/ho
me.asp 

๑.๓.๑-๒ รูปภาพ
เว็บไซต์ 
www.reg.mcu.ac.th 

๑.๓.๑-๓ ระบบ
ทะเบียนนิสิต 

๑.๓.๑-๔ ระบบ
บริการการศึกษา 

 

๒ ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส่วนงานอย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 

  ผู้บริหารและบุคลากรของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและ
วัดผลที่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการ
บริหารและปฏิบัติงาน คือ 

 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 ๗. นายพิชิต  เชาวช์าญ 
 ๘. นายอภิวัฒน์  สันฐาน 

รวมทั้งสิ้น ๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๓.๒-๑ รายชื่อ
ผู้บริหารและบุคลากร
ของส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลที่
ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

http://www.reg.mcu.ac.th/


 ๓๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๓ จ านวนสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ ๒ 
เรื่อง 

  สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ของส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ได้แก่ 
  ๑. สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
  ๒. สถิติการประเมินผลอาจารย์ออนไลน์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๓.๓-๑ รูปภาพ
เว็บไซต์ 
www.reg.mcu.ac.th 

 

๔ มีการเผยแพร่สารสนเทศของ
ส่วนงานให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วน
งานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ด าเนินการเผยแพร่สารสนเทศ
ของส่วนงานผ่านเว็บไซต์ของส านักทะเบียน
และวัดผล www.reg.mcu.ac.th ทั้งนี้
หน่วยงานที่น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
คือ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ 

  ๒. สภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ 

  ๓. คณะ ภาควิชา 

  ๔. ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

  ๕. นิสิต อาจารย์ ประชาชนทั่วไป 

๑.๓.๔-๑ รูปภาพ
เว็บไซต์ 
www.reg.mcu.ac.th 

๑.๓.๔-๒ รายชื่อ
หน่วยงานที่น า
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

 

 

๕ มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุง
สารสนเทศของส่วนงาน 

    ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบ
ออนไลน์ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้ใช้บริการได้
เสนอแนะให้ ส่วนประเมินผลการศึกษา
ส านักทะเบียนและวัดผล ปรับปรุงแก้ไข
สารสนเทศดังนี้ 

  ๑. สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถดาว
โหลดไปใช้งานได้จริง 

  อาศัยมติที่ประชุมส านักทะเบียนและ
วัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว่า 
ให้ส่วนประเมินผลการศึกษาด าเนินการอัพ
โหลดไฟล์สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ 

๑.๓.๕-๑ รายงานการ
ประชุมประจ าเดือน
ส านักทะเบียนและ
วัดผล 



 ๓๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
PDF และให้ผู้รับบริการสามารถดาวโหลด
ได้ ส่วนประเมินผลการศึกษา โดยนายพิชิต  
เชาว์ชาญ จึงด าเนินการอัพโหลดไฟล์สถิติ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ PDF บนเว็บไซต์ 
http://reg.mcu.ac.th 

 
 
 
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 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ๕ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔    : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความ
เสี่ยงประจ าส่วนงาน 
โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของส่วนงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ดังนี้ 

  ๑. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
วัดผล เป็นประธานกรรมการ  

  ๒. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
เป็นกรรมการ 

  ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺญโญ 
เป็นกรรมการ 

๑.๔.๑-๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงส านักทะเบียน
และวัดผล 

๒ มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย ๒ ด้าน ตามบริบท
ของส่วนงาน  

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน ตาม
แบบ MCU_RM ๑ ได้แก่ 

  ๑. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 

  ๒. ความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับ  

๑.๔.๒-๑ แบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง MCU_RM ๑ 

๓ มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ ๒ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงของส่วนงาน 
ตามแบบ MCU_RM ๑ ได้แก่ 

  ๑) ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง 

  ๒) ความเสี่ยงด้านระเบียบ ข้อบังคับ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ า 

๑.๔.๓-๑ แบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง MCU_RM ๑ 



 ๓๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๔ มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน ท าให้ความ
เสี่ยงลดลงหรือหมดไป 
อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
ตามแบบ MCU_RM ๒ โดยระบุ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน เป้าหมาย 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดกิจกรรม  

 

๑.๔.๔-๑ แบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง MCU_RM ๒ 

๕ มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
ส่วนงานเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ดังนี้ 

  ๑. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
ตามแบบ MCU_RM ๔ 

  ๒. จัดท าบัญชีตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ตามแบบ MCU_RM ๓ 
โดยระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม ตาม
ระบบวงจร PDCA  

  ๓. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และ
บัญชีตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงให้
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล
ทราบ ในคราวประชุมบุคลากรส านัก
ทะเบียนและวัดผล ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่    

  ๔. มติที่ประชุม ได้มอบหมายให้
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 
ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(ฐานข้อมูล สกอ.) ให้เรียบร้อย และ

๑.๔.๕-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ตามแบบ 
MCU_RM ๔ 

๑.๔.๕-๒ บัญชีตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง ตามแบบ 
MCU_RM ๓ 

๑.๔.๕-๓ รายงานการ
ประชุมส านักทะเบียน
และวัดผล 



 ๓๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รายงานให้ สกอ. ทราบ ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

๖ มีการน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
ส่วนงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

   ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานไป
ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ
ภาระงานของส่วนงาน 

  ๒. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เสนอส านักทะเบียน
และวัดผลเพื่อพิจารณา 

๑.๔.๖-๑ แบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง MCU_RM ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๔.๖-๒ แบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง MCU_RM ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ๖ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕    : ระบบการควบคุมภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวน 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีการวิเคราะห์งานและการ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ 
(workflow) สอดคล้องกับ
ภาระงานของส่วนงานและ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

   ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการวิเคราะห์
งานและการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ 
(workflow) ดังนี้ 

  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งาน
และการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติ 
(workflow) ของส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วน
งาน 

  ๒. ด าเนินการวิเคราะห์งานและการ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ (workflow) 
ของส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ตามภาระงานของส่วนงานดังนี้ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา มีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ประมวลผลการศึกษา จัดตารางสอนและ
ตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ 
งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ 
ปฏิบัติงานจัดท าตารางสอน ตารงสอบ 
งานข้อสอบกลาง งานจัดสอบ งานคลัง
ข้อสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา 
งานแจ้งผลการศึกษา งานส าเร็จ

๑.๕.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์
งานและการจัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(workflow) ของส่วน
ประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล 

๑.๕.๑-๒ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ (workflow) ของ
ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 



 ๓๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา งานออกเอกสารรับรอง
การศึกษา งานปริญญาบัตร และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๒ มีการจัดวางระบบและกลไก
การควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบ คือ 
สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมการประเมินความ
เสี่ยง การก าหนดกิจกรรม
การควบคุม สารสนเทศและ
การสื่อสาร การติดตาม
ประเมินผล 

  

๓ มีการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบ อย่างเป็น
ระบบ 

  

๔ มีการรายงานผลการควบคุม
ภายในต่อผู้บริหารไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง (ปีการศึกษา) 

  

๕ ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ๑ ๑ ไม่บรรลุ 

 
 
 



 ๓๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของส่วนงาน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการจัดวาง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในของส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ 

๑. ด้านระบบ 

     ๑) จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน
โดยก าหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่
ระบุกิจกรรม และระยะเวลาที่ชัดเจน 

    ๒) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ของส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล ซึ่ง
สอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของส่วนงาน โดยมีการอธิบาย เกณฑ์
การประเมิน และแนวทางจัดท าข้อมูล
ที่ชัดเจนเป็นรายตัวบ่งชี้ 

    ๓) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 

๒. ด้านกลไก 

     ๑) มีงบประมาณสนับสนุนด้าน
ประกันคุณภาพภายใน 

     ๒) มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

๑.๖.๑-๑ คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของส านักทะเบียนและ
วัดผล 

๑.๖.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในส่วนงานตาม
ระบบที่ก าหนดและจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลได้ด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและจัดท ารายงานการ

๑.๖.๒-๑ รายงานการ
ประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของ



 ๔๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส่งต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๐ ส่ง
ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล 

๓ มีการน าผลการประกัน
คุณภาพภายในส่วนงานมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพของส่วนงาน ที่ระบุ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ ๑ ตัวชีว้ัด และ
ค่าเป้าหมายวัดความส าเร็จ ๑ ตัว 
ดังนี้ 

  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความสมบูรณ์
ของระบบพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ 

  ค่าเป้าหมายวัดความส าเร็จ : ปี
ฐาน 

๑.๖.๓-๑ แผนการ 
ปรับปรุงส านักทะเบียน
และวัดผล ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๔ ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของส่วน
งานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ทะเบียนและวัดผล
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ส าเร็จตามตัวชี้วัดทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๑.๖.๔-๑ รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงส านักทะเบียน
และวัดผล 

๕ มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกัน
คุณภาพภายในที่ส่วนงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
ส่วนงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการจัดท า
เว็บไซต์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ประกันคุณภาพภายในผ่านเว็บไซต์ 
reg.mcu.ac.th 

๑.๖.๕-๑ ภาพเว็บไซต์  

reg.mcu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

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 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ๕ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๑  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗    : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๑ มีแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีของส่วนงาน ทั้ง
ด้านความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของส่วน
งาน ดังนี้ 

  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร ของส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

  ๒. ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรภายในส่วนงาน 

  ๓. น าผลการส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากรมาวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคล 

  ๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส่วน
ประเมินผลการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

  ๕. น าแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว 
เสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
วัดผลเพ่ือพิจารณา 

๑.๗.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร ของ
ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑.๗.๑-๒ แผนพัฒนา
บุคลากร ส านักทะเบียน
และวัดผล ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี บรรลุ
เป้าหมายของแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
ด าเนินการตามแผนพัฒนา ดังนี้ 

  ๑. จัดโครงการอบรมบุคลากร 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ 

    ๑.๑ จัดอบรมระบบประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ 

    ๑.๒ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๑.๗.๒-๑ สรุปผลการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

 



 ๔๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  ๒. อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
โครงการต่างๆที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จ านวน.....ครั้ง 
ดังนี้ 

๑. .................................... 

  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม
แผนพัฒนาฯที่ทางส่วนงานระบุ
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน คือ บุคลากร
ทุกท่าน ต้องเข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ทั้งนี้บุคลากรภายในส่วนงาน 
จ านวน ๘ รูป/คน เข้าร่วมอบรมครบ
ตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓ บุคลากรของส่วนงานได้รับ
การพัฒนาความรู้หรือ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อไป 

 

  บุคลากรภายในส่วนงานที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ 
๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
๗. นายพิชิต  เชาว์ชาญ 
๘. นายอภิวัฒน์  สันฐาน 

รวมทั้งสิ้น ๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๑.๗.๓-๑ บัญชีรายชื่อ
บุคลากรในส่วนงาน 

๔ มีระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาดีขึ้นเป็น
ประจักษ์ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 
ด าเนินการติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาดีขึ้นดังนี้ 

  ๑. พิจารณาจากผลการประเมิน
บุคลากร ทั้งสองครั้งพบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกคน 

๑.๗.๔-๑ รายงานผลการ
ติดตามการน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 



 ๔๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  ๒. ใชว้ิธีการสอบสัมภาษณ์บุคลากร 

  ๓. ใช้การสังเกตการณ์ ลักษณะการ
ท างานของแต่ละท่าน  

๕ มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณและดูแลให้
บุคลากรถือปฏิบัติ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณและดูแลให้
บุคลากรถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. จัดประชุมบุคลากรประจ าส่วน
งานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ  

  ๒. จัดส่งเอกสาร รวมถึงปิดประกาศ
ให้บุคลากรทราบ 

  ๓. จัดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารของส านัก
ทะเบียนและวัดผลทราบสม่ าเสมอ 

๑.๗.๕-๑ ประกาศ
จรรยาบรรณ ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

๑.๗.๕-๒ รายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ของ
ส านักทะเบียนและวัดผล 

๖ มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน 

   ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
และจัดท ารายงานผลด าเนินการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
และรายงานให้ผู้บริหารส านัก
ทะเบียนและวัดผล มติที่ประชุมเสนอ
ว่า ควรด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรเป็นประจ าปีทุก
ปี เพื่อน าผลดังกล่าวมาจัดท า
แผนพัฒนาฯที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่วน
ประเมินผลการศึกษา จึงน าผลการ
เสนอแนะจากมติที่ประชุมส านัก
ทะเบียนและวัดผลมาจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๗.๖-๑ แบบ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑.๗.๖-๒ รายงานผลการ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑.๗.๖-๓ แผนพฒันา
บุคลากร ประจ าปี 
๒๕๖๑ 



 ๔๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ๖ ๕ บรรลุ 

 
 
วิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็ง องค์ประกอบที่ ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

๑) มีการอบรมให้
ความรู้เจ้าหน้าที่ทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเรื่องระบบ
ทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 

 ๒) มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๓) มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ  

๔) มีระบบทะเบียนที่
ทันสมัย  

ควรพัฒนาส านักงานให้
สอดคล้องกับภาระงาน
ที่เพ่ิมมากขึ้น แนวทาง
เสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควร
พัฒนา (ให้ระบุกรอบ
เวลา บุคคลหรือส่วน
งานที่รับผิดชอบ)  

 

ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษา
ดูงาน และมีการติดตาม
และประเมินผลงานอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง โดยให้ส่วน
ประเมินผลการศึกษา
และส่วนทะเบียนนิสิต
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  
การพัฒนาส่วนงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มีแนวปฏิบัติที่ดี
ทางด้านการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน 
และเผยแพร่ให้ส่วนงาน
อ่ืนทราบ 

ควรน าแนวปฏิบัติที่ดีไป
ถ่ายทอดให้บุคลากร
ทราบ พัฒนาจนเกิด
ความช านาญ 

ส่งเสริมให้บุคลากร
น าเสนอผลงานการ
จัดการความรู้ และ
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ 
สารสนเทศเพื่อการ

มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจที่ทันสมัย และ

ควรพัฒนาความรวดเร็ว
และความแม่นย าของ
การน าสารสนเทศไปใช้

พัฒนาระบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ



 ๔๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประโยชน์ให้มาก
กว่าเดิม 

บริหารและการตัดสินใจ
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ 
ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี 
และเป็นไปตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ควรก ากับติดตามและ
ประเมินผลความเสี่ยง
ทุกไตรมาส เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย 

ทบทวนแผนความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕    : 
ระบบการควบคุม
ภายใน 

- ควรมีระบบและกลไก
การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าระบบและกลไก
การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่ด ีและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

ควรส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าประกันคุณภาพ
ภายในของส่วนงาน 

มอบหมายหน้าที่ให้
บุคลากรทุกคนภายใน
ส่วนงานจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของ
ส่วนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗ 
การส่งเสริมและการ
พัฒนาบุคลากร 

มีแผนพัฒนาบุคลากร
และส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองสม่ าเสมอ 

ควรส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนเขียนผลงานเพ่ือ
ขอเลื่อนขึ้นต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

จัดอบรมการเขียนผลงาน
ด้านประเมินผล
การศึกษาให้แก่บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๒.๒  ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน 
องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑    : ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีระบบและกลไกการรับ
ประเมินผลการศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลได้มีระบบการ
ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

     ๑.จัดท าประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรื่องการใช้ระบบ
ทะเบียนออนไลน์ และระบบประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ 

     ๒. พัฒนาระบบกรอกเกรด
ออนไลน์เพ่ือช่วยอาจารย์ในการส่งผล
การศึกษา 

     ๓. ก าหนดระยะเวลาในการส่งผล
การศึกษาและประกาศให้ทุกส่วนงาน
ทราบ 

     ๔. น าระบบทะเบียนออนไลน์มา
ใช้ในการวัดผลและประเมินผล 

     กลไก ได้แก่ 

   ๑. จัดประชุมคณะกรรมการสอบ
วัดผลเพ่ือชี้แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การส่งผลการศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง 

   ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ อาจารย์ 
ผู้บริหารในการใช้ระบบวัดผล
การศึกษา ๑ ครั้ง 

   ๓. ท าบันทึกข้อความถึงคณบดีเพ่ือ
ทวงผลการศึกษาของอาจารย์หลังเลย
ก าหนดเวลาภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๒.๑.๑-๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องการใช้
ระบบทะเบียนออนไลน์ 

๒.๑.๑-๒ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้
ระบบประเมินอาจารย์
ออนไลน์ 

๒.๑.๑-๓ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (โปรแกรม) 

๒.๑.๑-๔ ระบบบริการ
การศึกษา (เว็บไซต์) 
www.reg.mcu.ac.th 

๒.๑.๑-๕ คู่มือการใช้
ระบบทะเบียนออนไลน์ 

๒.๑.๑-๖ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การใช้
บริการการศึกษา 

๒.๑.๑-๗ แผ่นพับการ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

๒.๑.๑-๘ สรุปโครงการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน
และการเงิน 

๒.๑.๑-๙ หนังสือเชิญเป็น
วิทยากรอบรมระบบ
ทะเบียน 



 ๔๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   ๔. แจ้งผลการด าเนินของอาจารย์
ให้ผู้บริหารทราบ ภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

   ๕. จัดท าคู่มือการใช้ระบบทะเบียน
ออนไลน์ ๑ เล่ม 

๒ มีการจัดท าฐานข้อมูล
หลักสูตรและปริญญาของ 
มจร. ที่ได้รับการรับรองทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ได้บันทึก
ฐานข้อมูลของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ทั้งเก่าและใหม่ จ านวน ๒๐๖ 
หลักสูตรลงในระบบทะเบียนออนไลน์ 
(AVAS) 

  มีการบันทึกรายวิชา จ านวน 
๗,๑๒๒ วชิา 

  โครงการสร้างของหลักสูตร จ านวน 
๒๐๖ หลักสูตร 

  ข้อมูลของสถาบันการศึกษา จ านวน 
๕๓ แห่ง 

  ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวน ๓ ปริญญา 

๒.๑.๒-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (โปรแกรม) 

๒.๑.๒-๒ สรุปจ านวน
ฐานข้อมูลของหลักสูตรที่
บันทึกลงในระบบ 

๒.๑.๒-๓ สรุปจ านวน
รายวิชาที่บันทึกลงใน
ระบบ 

๒.๑.๒-๔ สรุปรายชื่อ
ปริญญา และส่วนจัด
การศึกษาที่บันทึกลงใน
ระบบ 

 

๓ มีการจัดท าตารางเรียน
ตารางสอนและตารางสอบ
ออนไลน์ส าหรับนิสิตและ
อาจารย์ 

 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลร่วมกับคณะจัดท า
ตารางเรียนตารางสอนและตาราง
สอบของนิสิตทุกชั้นปี จ านวน ๒ ภาค
การศึกษา  

  มีการบันทึกรายวิชาที่เปิดสอน 
บันทึกอาจารย์ผู้สอนลงในระบบ 
จ านวน ๒,๔๗๙ วิชา 

  มีการประกาศตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบผ่านระบบ
บริการการศึกษา 
www.reg.mcu.ac.th และเว็บไซต์
ของส่วนประเมินผลการศึกษา 
www.reg.mcu.ac.th 

๒.๑.๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดตาราง
เรียนตารางสอนของ
มหาวิทยาลัย 

๒.๑.๓-๒ ตารางเรียน
ตารางสอน 

๒.๑.๓-๓ ตารางสอบ 

๒.๑.๓-๔ ระบบบริการ
การศึกษา (เว็บไซต์) 
www.reg.mcu.ac.th 

๒.๑.๓-๕ เว็บไซต์ของ
ส่วนงาน 
www.reg.mcu.ac.th 

http://www.reg.mcu.ac.th/
http://www.reg.mcu.ac.th/
http://www.reg.mcu.ac.th/
http://www.reg.mcu.ac.th/


 ๔๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๔ มีการแจ้งผลการศึกษาแก
นิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันสิ้นสุดการสอบแต่ละภาค
การศึกษา 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลแจ้งก าหนดเวลาใน
การส่งผลการศึกษาให้อาจารย์คณะ
ทราบ หลังท าการสอบแล้วไม่เกิน ๑๕ 
วัน 

  ท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
เกรด ภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับ
จากคณะต่างๆ 

  ได้ประกาศผลการศึกษาแก่นิสิต
ทราบ ภายใน ๑ วันหลังจาก
ตรวจสอบเกรดเรียบร้อยแล้ว ผ่าน
เว็บไซต์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยทันที ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  ยกเว้นในกรณีที่อาจารย์ยังไม่ส่ง
เกรด ก็จะด าเนินการทวงถามเกรด 
และแจ้งให้นิสิตทราบในภายหลัง 

๒.๑.๔-๑ บันทึกข้อความ
การส่งผลการศึกษาจาก
คณะต่างๆ 

๒.๑.๔-๒ ระบบบริการ
การศึกษา(เว็บไซต์) 
www.reg.mcu.ac.th 

๒.๑.๔-๓ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (โปรแกรม) 

๒.๑.๔-๔ บันทึกข้อความ
ขอความร่วมมือในการส่ง
เกรดของอาจารย์ 

๕ มีการออกเอกสารใบ
แสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผู้ยื่นค าร้อง 
ภายใน ๓ วันท าการ นับ
จากวันยื่นค าร้อง 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลสามารถออก
เอกสารใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแก่ผู้ยื่นค าร้อง ภายใน ๓ 
วันท าการ นับจากวันยื่นค าร้อง ณ 
ห้อง C ๓๐๐ อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา  

  ยกเว้นกรณีที่เอกสารหรือฐานข้อมูล
ของแต่ละส่วนงานไม่พร้อมไม่สามรถ
ออกผลการศึกษาให้ได้ 

๒.๑.๕-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (โปรแกรม) 

๒.๑.๕-๒ ใบแสดงผล
การศึกษา
(Transcript)ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

http://www.reg.mcu.ac.th/


 ๕๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

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 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ๕ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒    : ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ จ านวนข้อสอบกลางทุกรายวิชา
มีเพียงพอเพ่ือจัดการสอบ โดย
อย่างน้อยรายวิชาละ ๓๐๐ ข้อ 

 

 

 

 

 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีระบบ
และกลไกการจัดการงาน
ประเมินผลการศึกษา ด าเนินการ
ออกข้อสอบกลาง โดยเชิญ
คณาจารย์จากส่วนกลาง วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการออกข้อสอบจ านวน ๑๐ 
รายวิชาๆ ละ ๑๐๐ ข้อ และน า
ข้อสอบเก่าจากคลังข้อสอบ
เพ่ิมเติมอีกวิชาละ ๒๐๐ ข้อ รวม
เป็น ๓๐๐ ข้อ เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก 
วิชาละ ๓ ชุดๆ ละ ๑๐๐ ข้อ  

๒.๒.๑-๑ โครงการออก
ข้อสอบกลาง ประจ าปี 
๒๕๖๐  

๒.๒.๑-๒ คลังข้อสอบ
กลาง 

 

๒ การจัดส่งข้อสอบกลางไปส่วน
จัดการศึกษาทุกแห่งถูกต้อง
และไปถึงส่วนจัดการศึกษา
ก่อนการสอบอย่างน้อย ๑ วัน 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีการ
จัดส่งข้อสอบกลาง ๒ ลักษณะคือ 

  ๑. สว่นจัดการศึกษามารับด้วย
ตนเองก่อนสอบอย่างน้อย ๓ วัน 

  ๒. ส านักทะเบียนและวัดผล
จัดส่งโดยใช้ระบบขนส่งของ
บริษัทเอกชนสามารถจัดส่งถึง
ส่วนจัดการศึกษาต่างๆ ก่อนสอบ
อย่างน้อย ๑ วัน 

๒.๒.๒-๑ หลักฐานการรับ
ข้อสอบกลาง 

๒.๒.๒-๒ หลักฐานการส่ง
ข้อสอบข้องบริษัทขนส่ง 

 

๓ มีการวิเคราะห์คุณภาพของ
ข้อสอบกลางและจัดเก็บในคลัง

  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการบริหาร
จัดการข้อสอบกลาง โดย

๒.๒.๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อสอบกลาง 



 ๕๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
กลางและมีการจัดเก็บข้อสอบ
กลางในคลังข้อสอบโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

๒.๓.๓-๒ คลังข้อสอบ
กลาง 

 

๔ มีการแจ้งผลการสอบข้อสอบ
กลางแก่ส่วนงานจัดการศึกษา
ทุกแห่ง ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันสิ้นสุดการสอบด้วยข้อสอบ
กลางของแต่ละส่วนจัด
การศึกษา 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
หลังจากได้รับข้อสอบและ
กระดาษค าตอบจากส่วนจัด
การศึกษาแล้ว ส่วนประเมินผล
การศึกษา ส านักทะเบียนและ
วัดผลได้ด าเนินการตรวจข้อสอบ
และแจ้งผลการศึกษานั้นๆ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  ยกเว้นในกรณีที่ส่วนจัด
การศึกษาจัดส่งข้อสอบและ
กระดาษค าตอบมาล้าช้ากว่าที่
ก าหนด 

๒.๒.๔-๑ เอกสารจัด
ส่งผลคะแนนในรายวิชา
ข้อสอบกลาง เจ้าหน้าที่
ส่วนจัดการศึกษา ดาวน์
โหลดผลสอบผ่านเว็บไซต์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
http://reg.mcu.ac.th/
mis/ 

๕ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อสอบกลางประชุมวางแผน
ทบทวน ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการข้อสอบ
กลาง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๒ ครั้ง 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อสอบกลาง ๒ ครั้ง 

 

 

๒.๒.๕.๑ บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อสอบกลาง 

๖ มีการน าผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อสอบกลางมาปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ข้อสอบกลาง 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีการ
น ามติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อสอบกลางมาปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ข้อสอบกลางให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๒.๒.๖-๑ บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อสอบกลาง 

๒.๒.๖-๒ โครงการจัดท า
ระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์ 

 
 
 



 ๕๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ๖ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓    : การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีการทบทวนการท างาน
เพ่ือลดขั้นตอน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านักทะเบียนและวัดผล 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการทบทวน
การท างานเพ่ือลดขั้นตอน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส านักทะเบียนและ
วัดผล ดังนี้ 
 ๑. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ, ดร. 
 ๒. พระมหาสวงค์  ญาณวโร 
 ๓. พระมหาทองแดง  สิริปญฺโญ 
 ๔. นายศิริ  สุดสังข์ 
 ๕. นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย 
 ๖. นายอิทธิพัทธ์  ศรีจันทร์ 
 ๗. นายพิชิต  เชาวช์าญ 
 ๘. นายอภิวัฒน์  สัณฐาน 
  ผลการประชุมพบว่า ขั้นตอนการท างาน
ที่ควรลดขั้นตอน ได้แก่ 
 ๑. การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
 ๒. การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
 ๓. การเงิน 

๒.๓.๑.๑ รายงานการ
ประชุมประจ าเดือนของ
ส่วนงาน 

 

๒ มีการออกแบบระบบการ
ท างานใหม่ โดยเป็นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการออกแบบ
ระบบการท างานใหม่ โดยเป็นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

  ๒. พัฒนาระบบการออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 

  ๓. พัฒนาระบบการเงิน 

๒.๓.๒.๑ พัฒนาระบบ
การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

๒.๓.๒.๒ พัฒนาระบบ
การออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 

๒.๓.๒-๓ พัฒนาระบบ
การเงิน 

๓ มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการให้บริการ

๒.๓.๓.๑ ระบบการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต 



 ๕๕ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
อย่างน้อย ๓ บริการ ตาม
บริบทของส านักทะเบียน
และวัดผล 

แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวจ านวน ๓ 
บริการ ดังนี้ 

 ๑. การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

 ๒. การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

 ๓. การเงิน 

รายการที่ ๑-๓ สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ นาที ต่อคน 

๒.๓.๓.๒ ระบบการออก
เอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

๒.๓.๓-๓ ระบบการเงิน 

๔ มีป้ายบ่งบอกข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการการให้บริการที่
ชัดเจนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล ด าเนินการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และวิธีการในการ
ด าเนินงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒.๓.๔.๑ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 

๕ มีการประเมินการ
ด าเนินงานตามระบบการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว โดยมีผลเชิง
ประจักษ์ของการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา 

ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผล ด าเนินการประเมินการ
ด าเนินงานตามระบบการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ดังนี้ 

  ๑. ท าการประเมินการด าเนินงานด้วย
การประชุมกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
เป็นประจ าทุกเดือน มติที่ประชุมเสนอให้มี
การปรับปรุงระบบกระบวนการท างาน
และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อน
มอบให้กับบัณฑิตให้เสถียร และมีคู่มือการ
ใช้งาน เพ่ือลดขั้นตอนการสับสนของนิสิต
ผู้รับบริการ 

  ๒. จัดท าแบบส ารวจความพึงใจในการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
จากบัณฑิต ผลการประเมินพบว่า บัณฑิต
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว อยู่ในระดับมาก 
(x̅ = ๔.๓๓) 

๒.๓.๕-๑ แบบส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการออนไลน์ 

๒.๓.๕-๒ รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๖ มีการน าผลการประเมิน
ในข้อ ๕ มาปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

  ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผลด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว ดังนี้ 

๒.๓.๖-๑ ระบบการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต 



 ๕๖ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๑. พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
๒. การออกเอกสารส าคัญทาง

การศึกษา 
๓. การเงิน 

๒.๓.๖-๒  คู่มือการออก
เอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

๒.๓.๖-๓ ภาพเพจส่วน
ประเมินผลการศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ๖ ๕ บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ๕๗ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

องค์ประกอบที่ ๒  การด าเนินงานภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕    : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมูล   : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ ๑. ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ  

๒. ความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

๓. ความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

๔. ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่วน
ประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียน
และวัดผลได้จัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจผู้รับบริการใน ๔ ด้าน มี
รายละเอียดดังนี้ 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ (๒๑๒ x 
๔.๘๐ = ๑,๐๑๗.๖ คะแนน) 

๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ (๒๑๒ x ๔.๘๕ = 
๑,๐๒๘.๒ คะแนน) 

๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  (๒๑๒ x ๔.๘๓ = 
๑,๐๒๓.๙๖ คะแนน) 

๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ (๒๑๒ x ๔.๘๔ = 
๑,๐๒๖.๐๘ คะแนน) 

รวมคะแนน ข้อ ๑ – ๔ เท่ากับ 
๔,๐๙๕.๘๔  

ได้ผลคะแนนความพึงพอใจคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๓ 

๒.๔.๑  สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ส่วนประเมินผลการศึกษา 
ส านักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



 ๕๘ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

เกณฑ์การประเมิน 

         ผลลัพธ์ที่ได้ มากกว่า/เท่ากับ ๓.๕๑  ถือว่าผ่านการประเมิน 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓.๕๑ ๔.๘๓ ๔.๘๓ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็ง องค์ประกอบที่ ๒  
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบ
และกลไกการ
ประเมินผลการศึกษา 

มีระบบทะเบียนนิสิตที่
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ควรพัฒนาระบบให้
ทันสมัยและใช้งานง่าย 

พัฒนาระบบร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การ
จัดการงานข้อสอบ
กลาง 

มีระบบกลไกการ
บริหารจัดการข้อสอบ
กลางที่มีประสิทธิภาพ 

ควรพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบกลางที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบคลังข้อสอบ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
และสถาบันชั้นน า อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การ
พัฒนาการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว (One 
Stop Service) 

มีข้ันตอนการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียวที่ชัดเจน 

ควรอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว 

จัดโครงการอบรมการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูง 

ควรพัฒนาเครื่องมือใน
การวัดความพึงพอใจ
ทุกบริการ 

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

 
  
 
 
 



 ๕๙ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

  

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบ 1 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนา

แผน 
๖ ข้อ  ๗ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

๔ ข้อ  ๕ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

๔ ข้อ  ๕ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๔ ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

๕ ข้อ  ๖ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๕ ระบบควบคุมภายใน ๕ ข้อ  ๑ ๑ ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๖ ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพภายใน 

๔ ข้อ  ๕ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๑.๗ การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

๕ ข้อ  ๖ ๕ บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๑ ๔.๕๗  

องค์ประกอบ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกการ

ประเมินผลการศึกษา 
๕ ข้อ  ๕ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๒.๒ ประสิทธิผลการ
จัดการงานข้อสอบกลาง 

๔ ข้อ  ๖ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๒.๓ การพัฒนาการ
ให้บริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอน

เดียว (One Stop Service) 
๔ ข้อ  ๖ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ี ๒.๔ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ 
คะแนน 

๔๐๙๕.๘๔/๘๔๘ ๔.๘๓ ๔.๘๓ บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒ ๔.๙๖  

รวมทุกองค์ประกอบ ๔.๗๑ 
การบรรลุ 
๑๐/๑๑ 



 ๖๐ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 
ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น

แบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
๑. การท างานเป็นทีม 
๒. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๓. มีแผนงานที่ชัดเจน 
๔. มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
๕. บุคลากรมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนาทักษะปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๖. มีระบบประกันคุณภาพ 
๗. มีระบบประเมินผลการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๖๑ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ก)  ค าสั่งส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๔๕๕/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 



 ๖๔ ส่วนประเมินผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล 

 


