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ค ำน ำ 

การท างานในสายสนับสนุนวิชาการหรือสายงานปฏิบัติการในสถาบันการศึกษามี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสายวิชาการซึ่งภาระหน้าที่หลักของสายปฏิบัติการคือ สนับสนุน ส่งเสริม 
งานด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์  นิสิต และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จ ตามเป้าหมา ยที่ก าหนดไว้ โดยมีวิธีการจัดการอย่างหลากหลาย และการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และยังเป็นเครื่องมือให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้ในการปฏิบัติงานแทนกันได้ 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้เขียนได้รวบรวม
รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนถึงขั้นตอนการเข้าระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ เพ่ือให้
บุคลากรและนิสิตได้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และระยะเวลาการด าเนินการ และเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการจัดการองค์ความรู้ไว้ที่ส่วนงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์
ออนไลน์นี้คงจักเป็นประโยชน์ในการด าเนินการจัดการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร นิสิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย และถ้าหากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดผู้เขียนขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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ข 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
บทที่ 1  บทน า ๑ 
           1.1  ความเป็นมา ๑ 
           1.2  วัตถุประสงค์ 1 
           1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1 
           1.4  ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 2 

 1.5  นิยามศัพท์ ๒ 
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและต าแหน่ง  3 
          2.1  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 3 

2.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์และพันธกิจ ๕ 
2.3  โครงสร้างการบริหาร 7 

          ๒.๔  ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานที่สังกัด 8 
๒.๕  หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ขอรับการประเมิน 17 

บทที่ 3  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ๒0 
3.1  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ๒0 
3.2  เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒๑ 

บทที่ 4 เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 2๓ 
          4.1  ขั้นตอนการจัดอบรมในการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 2๓ 
บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 3๒ 
          ๕.๑  ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 3๒ 
          5.2  ข้อเสนอแนะ 3๓ 
บรรณานุกรม 3๔ 
ภาคผนวก 3๕ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                  ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรพี.ศ. ๒๕๖๑ 

3๖ 

ภาคผนวก ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕57 

50 

ภาคผนวก ค  โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

56 

 



ค 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาคผนวก ง  คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
                  ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                            วิทยาเขตเชียงใหม่ 

6๐ 

          ภาคผนวก จ  ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ 
                            ออนไลน์ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                            วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๗๑ 

          ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 7๔ 
ประวัติผู้เขียน 7๗ 
 

  



ง 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า   
ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
            วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
7 

ภาพที่ 2  โครงสร้างงาน (Organization Chart) ส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 8 
ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  ส านักวิชาการ 
             มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม่ 

 
๑๐ 

ภาพที่ 4  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

 
11 

  



จ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า   
ตารางที่ ๑ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดอบรมการใช้ 
              ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต 

 
2๕ 

 

 



บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมา 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ตั้งแต่ งานรับเข้านิสิตจนกระท่ังการส าเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยอาศัยระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา และระเบียบ ประกาศ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลักและเป็นไปตามกระบวนการสร้างคุณค่า
ของมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอน งานการประเมินการเรียนการสอน
ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน และศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การน าระบบอิเล็ กทรอนิกส์มาช่วยในการประเมินการเรียนการสอนจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ประเมินสามารถท าการประเมินได้ สามารถเข้าระบบประเมินฯ และดูผลการ
ประเมินออนไลน์ได้ตลอดเวลา  มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างอาจารย์ผู้สอน นิสิต อุปกรณ์สื่อสาร 
ตลอดจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างเป็นเอกภาพ  

ในสถานการณ์ประเมินการสอนอาจารย์ในปัจจุบัน พบว่าการประเมินไม่สามารถด าเนินการ
ได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง เช่น  ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึง
ระบบการประเมินอาจารย์ออนไลน์ ปัญหาของนิสิตที่ไม่ให้ความสนใจ และ นิสิตไม่มีความตั้งใจในการ
ท าแบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  และปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในการเปิด-ปิด
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมิน จึงจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดอบรมการใช้ระบบประเมิน
อาจารย์ออนไลน์  นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  ให้กับนิสิตเพ่ือให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการท างานและผลสัมฤทธิ์ของงาน               
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  
๒. เพ่ือเป็นคู่มือในการน าไปปฏิบัติงานจริงของผู้ปฏิบัติงานและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานอ่ืน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
๒. ผู้ปฏิบัติงานและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานสายงานอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 

 



๒ 

๑.๔ ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ กล่าวถึงข้ันตอนและกระบวนการการจัดอบรมการใช้ระบบประเมิน

อาจารย์ออนไลน์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
โดยฝ่ายทะเบียนและวัดผล ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนงานส านักวิชาการ เริ่มตั้งแต่ฝ่าย
ทะเบียนและวัดผลเสนอขอจัดฝึกอบรมนิสิตไปยังส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องคือ 
๑) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลมีความประสงค์จะขอจัดอบรม ๒ ) ส่วนงานกิจการนิสิต สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ 
เชียงใหม่  ๓) นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เป็นผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ สัปดาห์ นอกจากนี้ในแต่ละข้ันตอนยัง
มีรายละเอียดของงาน สิ่งที่ต้องควบคุม ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดอบรมนิสิตในการใช้ระบบประเมินอาจารย์
ออนไลน์ และแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์เพื่อให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องและเท่ียงตรง 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
“นิสิต” หมายถึง   ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนิสิตในระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว  
“เจ้าหน้าที่โสต” หมายถึง  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ 
   อุปกรณ์ จัดการวางแผนตารางเวลาการใช้ห้อง ตลอดจนดูแล 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 
“การอบรม” หมายถึง  กระบวนการที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ  

    และความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 



๓ 

บทท่ี ๒ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและต าแหน่ง 

 
2.1 ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยาเขตแห่งที่ ๓ ที่
จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งแรกในภาคเหนือริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔  โดย  
ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนปรึกษากับเจ้าชื่น สิโรรส แห่งพุทธนิคมเชียงใหม่ ถึงความคิดที่จะจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ข้ึนที่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม )  เพ่ือยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัด
ภาคเหนือ เจ้าชื่น สิโรรส ยินดีให้ความร่วมมือ  

สิงหาคม ๒๕๒๔  ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส นมัสการกราบเรียน พระศรีธรรมนิเทศก์ (กมล   
โชติมฺนฺโต)  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษา วัดสันป่าข่อย ขอให้เสนอเรื่องไปยังคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเพื่อจัด
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส าหรับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ธันวาคม ๒๕๒๔  ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้มีหนังสือนมัสการกราบเรียน พระมหา  ดร.
นคร เขมปาลี (ได้ด ารงสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชรัตนโมลี)  เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้น ถึงความประสงค์ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว ขอความเห็นและ
ความสนับสนุน ท่านเลขาธิการฯ    มีหนังสือตอบให้ความสนับสนุน  ส่วนที่จะจัดตั้งเป็นสาขาหรืออยู่
ในเครือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็แล้วแต่ความเหมาะสม  

กรกฎาคม ๒๕๒๕   พระศรีธรรมนิเทศก์ท าหนังสือถึงพระราชพรหมมาจารย์ (ดวงค า 
ธมฺมทินฺโน)  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มอบหมายพระศรีธรรมนิเทศก์  ด าเนินการในนามของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส และคณะเพ่ือให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ข้ึน 

สิงหาคม ๒๕๒๕  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือมอบหมายให้ พระศรีธรรม นิเทศก์
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ 
ส่วนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นั้น คณะสงฆ์มีความเห็นตรงกันว่า วัดสวนดอก ต.สุเทพ  อ.เมือง      
จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่ง 

ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ผศ.ดร .สิงห์ทน ค าซาว และ รศ.ดร .กาญจนะ แก้วก าเนิด อดีตรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันร่างตราสารเพ่ือจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ให้เป็น
องค์กรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา พฤศจิกายน ๒๕๒๖  มีมติจากคณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ ์ให้เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นต้นไป ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส 
ได้ท าหนังสือแจ้งต่อ พระศรีธรรมนิเทศก์ว่า  คณะกรรมการด าเนินงานมีความพร้อมที่จะจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ล้านนาแล้ว โดยจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๒๗   พระศรีธรรมนิเทศก์ ได้ท า
หนังสือขออนุญาตใช้อาคารเรียนปริยัติธรรมเดิมของวัดสวนดอกเป็นที่จัดตั้ง   และด าเนินการต่อ   
พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ไฝ ญาณวุฑฒิ) เจ้าอาวาสวัดสวนดอกในขณะนั้น 

๑ มีนาคม ๒๕๒๗ พระราชพรหมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงนามในประกาศ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน ประธาน คือ 

 

 



๔ 

พระศรีธรรมนิเทศก์  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  รองประธาน คือ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ เจ้า
คณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่   คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.มณี  พยอมยงค์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.มณี  
พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาตรศ.ดร . กาญจนะ แก้วก าเนิด  ผศ.ดร . สิงห์ทน ค าซาว  อาจารย์อนันต์  
ชันขุนทด  และกรรมการและเลขานุการ  ๒ ท่าน คือ ผศ.รุ่งเรือง  บุญโญรส และ ผศ.บ าเพ็ญ ระวิน  

๑๒  มิถุนายน ๒๕๒๗  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ประธานกรรมการด าเนินงานแทนพระ
ศรีธรรมนิเทศก์ซึ่งมรณภาพ ๒๒  มีนาคม ๒๕๒๗ ) พร้อมด้วย ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ไปชี้แจงในที่
ประชุม สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ๑๘  มิถุนายน ๒๕๒๗  เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
ปฐมหลักสูตรที่เปิดก็คือ สาขาวิชาศาสนา โดยมี พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ (ปัจจุบันด ารงสมณศักดิ์
ที่พระสุธีวรญาณ) ได้กรุณารับงานสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก วิชาพระวินัยปิฎก 
วิชาพระสุตตันตปิฎก ตลอดปีการศึกษา ๒๕๒๗  ส าหรับวิชาสามัญอ่ืนๆ  ในหลักสูตรได้เชิญอาจารย์
จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมถวายความรู้   

๓ ตุลาคม ๒๕๒๘   พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา   กับ  
ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรื่องการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกศาสนา  ตลอด 
๑ ปี กับ ๑ ภาคการศึกษา  ในที่สุด สภามหาวิทยาลัยก็มีมติรับวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเป็นกิจกรรมส่วน
หนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้ใช้ชื่อเป็นทางการว่า “มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่”  

หลังจากนั้น คณะกรรมการด าเนินงานได้อาราธนาพระราชสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร)  
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมบริหารในต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
และบริหารวิทยาเขตฯ 

ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้ด าเนินการแต่งตั้ง พระราช
สิทธาจารย์เป็นรองอธิการบดี หัวหน้าวิทยาเขตเชียงใหม่  และพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์เป็นคณบดี
คณะพุทธศาสตร์ 

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒ /๒๕๔๐  เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐  
ได้มีมติอนุมัติให้ตั้งศูนย์การศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุหริ
ภุญชัย  จังหวัดล าพูน และในคราวประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๔๑  เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐  มีมติ
ให้ยกฐานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน เพ่ือขยายเขต
การศึกษาไปยังสถานที ่ ที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของสถาบัน ตาม
พระราชปณิธานในการสถาปนา ที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูงอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพและโอกาสอันสมควร  

ปี ๒๕๓๖ เปิดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ปี ๒๕๓๗ เปิดสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ปี ๒๕๓๘ เปิดสาขาวิชาปรัชญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  



๕ 

ปี ๒๕๓๙ เปิดสาขาวิชาพุทธศาสนาส าหรับพระสังฆาธิการ ในชื่อโครงการการศึกษาพิเศษ
ส าหรับพระสังฆาธิการ (กศ.พส.) 

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็น  
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ” ในปี ๒๕๔๑-๒๕๔๖ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้แต่งตั้ง พระราชวิมลเมธี (สังวาลย์ พรหมฺวณฺโณ) เป็นรองอธิการบดี
วิทยาเขตเชียงใหม่ แทนพระธรรมสิทธาจารย์ และต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕ ๖๒) พระวิมลมุนี 
ด ารงต าแหน่งเป็นรองอธิการบดี 

ปี ๒๕๔๐ เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาจริยศึกษา 
ปี ๒๕๔๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ปี ๒๕๔๓ เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ส าหรับพระธรรมจาริก ในชื่อโครงการ

การศึกษาพิเศษส าหรับพระธรรมจาริก (กศ.พจ.) และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
ปี ๒๕๔๗ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(คฤหัสถ)์ 
ปี ๒๕๔๘ เปิดประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาส าหรับพระธรรมจาริก(กศ.พจ.) และหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาปรัชญา 

ปี ๒๕๕๐ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ( English Program) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปี ๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ปี ๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี 
ปี ๒๕๕๒ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
ปี ๒๕๕๓ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ปี ๒๕๕๙ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๒ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

 
2.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ปรัชญา 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่   
พัฒนาจิตใจและสังคม 
  
ปณิธาน 
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 
 



๖ 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติ 
 
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
อัตลักษณ์บัณฑิต  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

 



๗ 
 

2.3  โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ก ากับของรัฐบาลมีสภาพเป็นนิติบุคคลสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มี
โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้  
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

ผอ.ส่วนงานบริหาร ผอ.ส่วนคลังและทรัพย์สิน 

-กลุ่มงานบริหาร 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 

-กลุ่มงานการเงิน 
-กลุ่มงานบัญชี 
-กลุ่มงานทรัพย์สินและ
พัสดุ 

-กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
-กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
-กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
-กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 

-กลุ่มงานบริหาร 
-กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
-กลุ่มงานบริการการศึกษา 
-กลุ่มงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ภาพที่ ๑  โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ (๒๕๖๑, หน้า ๖) 

ผอ.ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ผอ.ส านักงานวิทยาลัย 



๘ 
 

๒.4  ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานที่สังกัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีส านักวิชาการเป็นหน่วยงาน

ที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ   
แก่สังคมและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล        
ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสร้างงานของส านัก
วิชาการ ได้ดังแผนภาพที่ ๒ 
 

โครงสร้างงาน (Organization Chart) ส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างงาน (Organization Chart) ส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ที่มา :  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ่
(๒๕๖๑, หน้า ๘) 

ส านักวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษา          
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม  และส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้ดูแลและรับผิดชอบ แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  

๑) จัดท าคู่มือนิสิต 
๒) การรับสมัคร การคัดเลือก และลงทะเบียนนิสิต 



๙ 
 

๓) กองทุนการศึกษา 
๔) ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต 
๕) งานจัดท าระบบการวัดผลการศึกษา 
๖) แจ้งผลการศึกษา 
๗) ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแต่นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
๘) ออกหนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๙) งานแนะแนวการศึกษา 
๑๐) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
๑) จัดหาและให้บริการ ยืม คืน หนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์ 
๒) จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของวิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า หรือสนับสนุนการท างาน 
๓) ผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการท างานและการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๔) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) งานวางแผนพัฒนางานวิจัย 
๒) จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย 
๓) เผยแพร่และน างานวินัยไปใช้ประโยชน์ 
๔) รวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕) งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) เผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
๘) จัดเก็บสถิติทางวิชาการต่าง ๆ 
๙) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ๔. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 ๑)  งานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

     ๒)  งานบริการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
               ๓)  งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
               ๔)  งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออ่ืน ๆ 
               ๕)  งานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
      ๖) งานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
      ๗) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๐ 
 

โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
(พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.) 
 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนส านักวิชาการ 
(พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท) 

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

ฝ่ายห้องสมุดและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
 

         ภาพท่ี 3   โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  ส านักวิชาการ 
                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ที่มา :  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         วิทยาเขตเชียงใหม่ (๒๕๖๑, หน้า ๙) 
 



๑๑ 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๒ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและต าแหน่ง 
 ฝ่ายทะเบียนและวัดผล เป็นฝ่ายงานในส่วนส านักวิชาการ ที่มีภาระหน้าที่หลัก จ านวน ๓ งาน 
คือ 

๑) งานทะเบียนนิสิต 
๒) งานประเมินและวัดผลการศึกษา 
๓) งานธุรการและบริการทางการศึกษา 
๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
(พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

นางศิริกร ไชยสิทธิ ์ นักจัดการงานทั่วไป/ช านาญการ 
งานวัดผล/ประเมินผล 

นางอรศรี  โยนิจ นักทรัพยากรบุคคล 
งานทะเบียนนิสิต/อบรม 

นายภานุพงศ์  จันทา ธุรการ 
งานธุรการ/บริการการศึกษาการศึกษา 

นายประจักษ์  แก้วเนียม  นักจัดการงานทั่วไป 
งานวัดผล/ประเมินผล 

         แผนภาพท่ี 4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 



๑๒ 
 

มีรายละเอียดของภาระหน้าที่หลักของแต่ละงาน ดังนี้ 
๑. งานทะเบียนประวัตินิสิต แบ่งออกเป็น ๓ งาน คือ 
   ๑.๑) งานรับเข้าศึกษา 

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตและผู้เรียน ดังนี้ 
(๑)  การรับสมัคร   

- ร่วมก าหนดวัน เวลา ในการรับสมัครนิสิต 
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครจากหลักฐานการ   

สมัครของนิสิต 
- ออกเลขท่ีผู้สอบ และท าบัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบส าหรับผู้สมัครสอบ 
- จัดท ารายชื่อ เพื่อฐานข้อมูลของผู้สมัครสอบ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
- ท าเอกสารการสอบ เช่น  ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ  ใบกรอกคะแนนการสอบ

คัดเลือกนิสิต  ติดรายชื่อโต๊ะสอบ 
- ประกาศผลสอบของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  

(๒) การมอบตัวและข้ึนทะเบียนนิสิต 
 - ออกรหัสประจ านิสิต 
 -  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ 
  -ท าแฟ้มประวัตินิสิต 
(๓) จัดท าบัตรนิสิตให้กับนิสิตใหม่/ประกันชีวิตนิสิตให้นิสิตทุกชั้นปี 
 -  ถ่ายรูปนิสิตและตกแต่งรูป เพื่อท าฐานข้อมูล 
 -  จัดท าบัตรประจ าตัวนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ของทุกปี  
 -  ส่งรายชื่อนิสิตเพ่ือท าประกันชีวิต ส าหรับนิสิตทุกชั้นปี 
 -  มอบบัตรประจ าตัว/บัตรประกันชีวิต 
 -  ตรวจสอบเอกสารการเงินและติดต่อประสานงานบริษัทประกันในการเบิกเงิน  

ทดแทนในการประสบอุบัติเหตุ/ตาย 
(๔) การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 - รวบรวมเอกสารวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
 - คัดแยกวุฒิการศึกษา ตามโรงเรียนที่จบการศึกษา 

- พิมพ์ที่อยู่สถาบันการศึกษาส าหรับจัดส่ง  
- จัดท าหนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษาและแบบตอบรับเพื่อจัดส่งไปยัง  

สถาบันการศึกษา  
- จัดส่งเอกสารตรวจสอบวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ 

(๕) การจัดท าฐานข้อมูลนิสิต  
 -  จัดท าข้อมูลนิสิต พร้อมทั้งประวัติทั้งหมด  

- กรอกประวัตินิสิตในระบบทะเบียน ส าหรับการท าฐานข้อมูลส่ง สกอ.  
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   ๑.๒) งานทะเบียน สถิตินิสิตและฝึกอบรมนิสิต 
หน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตและผู้เรียน ดังนี้ 
(1) การท าระเบียนประวัตินิสิต 

- เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิสิต ในบัญชีรายชื่อและโปรแกรมทะเบียน 
- เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ–ฉายา/สกุล   
- เปลี่ยนที่อยู่ท่ีติดต่อกับวิทยาเขตเชียงใหม่ 
- ย้ายสังกัดสาขาวิชา และย้ายวิทยาเขต 
- Scan เอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัตินิสิต เป็นไฟล์ PDF เพ่ือจัดท าเป็น

ฐานข้อมูลนิสิต 
- จัดท าประวัติฐานข้อมูลการจบการศึกษา จากสถาบันการศึกษา/นักธรรม/ 

วุฒิการศึกษา  
(2)  ลงทะเบียนเรียนนิสิต 
 - การลงทะเบียนเรียน 
 -  การลงทะเบียนสอบซ่อม 
 -  การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 
 -  การถอนรายวิชา 
 - การลงทะเบียนบาลีเสริม 

มีขั้นตอน/หน้าที่งานรับลงทะเบียนดังนี้ 
 - ร่วมก าหนดปฏิทินการลงทะเบียนปกติ/เพ่ิม-ถอนรายวิชา 

- ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารค าร้องขอลงทะเบียนของนิสิต 
 - น าข้อมูลการลงทะเบียนทุกประเภทเข้าระบบทะเบียน Online 
 -  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน/สรุปและตรวจสอบการลงเรียนเพิ่ม/              

วิชาบาลีเสริม เพื่อแจ้งวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือด าเนินการ 
- จัดท าบัญชีเช็ครายชื่อส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

(3)  การเทียบโอนผลการศึกษา 
 - รับค าร้องยื่นขอเทียบโอนนิสิต 
 -  กลั่นกรองการเทียบโอนของนิสิตรายบุคคล ตรวจสอบประวัติการศึกษา/ 

วุฒิการศึกษาในการประกอบการเทียบโอน 
 -  ประชุมเพ่ือรับรองผลการกลั่นกรองการเทียบโอน/การโอน  แล้วส่งคณะกรรมการ 

วิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับ 
 - ท าตารางสรุปผลการเทียบโอนและแจ้งให้นิสิตทราบ เพ่ือด าเนินการช าระเงินค่า

เทียบโอน 
 - บันทึกหน่วยกิตและรายวิชาการเทียบโอนในระบบทะเบียน Online 
 - ท าฐานข้อมูลการเทียบโอนรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ตามข้อบังคับของ  

 มหาวิทยาลัยฯ 
 -  ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมของการเทียบโอน 
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(4)  การรักษาสถานภาพ 
 -  ตรวจสอบสถานภาพของนิสิต และแจ้งผลการตรวจสอบส าหรับนิสิตที่มีปัญหาแก่ 

สาขาวิชา เพื่อด าเนินการแจ้งให้นิสิตทราบ 
 -  จัดการสถานภาพนิสิตในกรณีต่างๆ คือ การลาพักการศึกษา การรักษาสภาพ  

นิสิต และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบทะเบียน Online 
 - ด าเนินการลาออกจากการเป็นนิสิต และคืนสภาพของนิสิตที่ขอลาพักการศึกษา 
(5)  การสอบวัดผล 
 - ประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อขอรายชื่อนิสิตที่ไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น  

และคณาจารย์ที่นิสิตมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ  เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ไม่ไม่สิทธิสอบ 
 -  ท ารายชื่อส าหรับใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ/ใบกรอกคะแนน /ใบปะหน้าซองส่ง

ข้อสอบ 
 -  พิมพ์หน้าซองข้อสอบเพ่ือบรรจุข้อสอบ   
 -  น าใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ/ใบกรอกคะแนน /ใบปะหน้าซองส่งข้อสอบ  

และน าส่งวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือน าไปบรรจุข้อสอบต่อไป 
 - ติดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหน้าห้องสอบ 
(6)  สถิตินิสิต 
 - จัดท าสถิตินิสิตแรกเข้า  
 - เช็คและตรวจสอบจ านวนนิสิตที่ก าลังเรียน ณ ปัจจุบัน 

- จัดท านิสิตตกออกระหว่างปีการศึกษา 
- จ านวนนิสิตจบการศึกษา  
- จัดท าสถิตินิสิตส่งหน่วยงานอื่นๆ เช่น มจร. ส่วนกลาง, หน่วยงานจังหวัด 
- สถิตินิสิต อื่นๆ ตามส่วนงานร้องขอ 

(7)  การฝึกอบรมนิสิต 
 - จัดฝึกอบรมนิสิตในการเข้าใช้ระบบทะเบียนในการตรวจสอบประวัติส่วนตัว 

- อบรมนิสิตในการตรวจสอบผลการเรียน  
- อบรมนิสิตในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  
- อบรมนิสิตในการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

   
๒. งานประเมินผลการศึกษา 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๒.๑) การประเมินผลการศึกษาและ ผลการศึกษา 
  - ประมวลผลสอบข้อสอบกลาง และส่งให้อาจารย์ผู้สอนลงส่วนของคะแนนเก็บ  
  - รวบรวมและจัดเก็บผลสอบและใบกรอกคะแนนเข้าระบบทะเบียน Online              
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  - ประกาศผลสอบผ่านทาง Internet 
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  - ตรวจสอบและแก้ปัญหานิสิตที่มีปัญหาการลงทะเบียน เพ่ือแจ้งผลสอบให้กับนิสิต/ 
สาขา กรณีที่มีผลการเรียนต่ าอยู่ในสถานภาพการรอพินิจ/เตือน ๑-๒  
  - รับยื่นค าร้อง และผลการแก้ I รวมทั้งแก้ในระบบทะเบียน Online 
  -  ประเมินผลการเรียนการสอนของคณาจารย์ และจัดท าสรุปผลรายงานผลการเรียน 
การสอนของคณาจารย์ 
   ๒.๒) การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

 - ตรวจสอบนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 - แจกเอกสารและให้นิสิตกรอกข้อมูลส่วนตัว   

- ลงข้อมูลนิสิตที่คาดกว่าจะจบการศึกษา ในระบบทะเบียน Online และจัดท า 
 เป็นฐานข้อมูล ส าหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา   

- ท าหนังสือเพ่ือแจ้งนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือมาตรวจผลการศึกษาและ  
  ข้อมูลส่วนตัว 

- ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  
- เสนอขอรับรองจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ และขออนุมัติต่อ  

 สภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ืออนุมัติส าเร็จการศึกษา  
- ลงข้อมูลในระบบทะเบียน เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา  
- ลงข้อมูลและเปิดให้นิสิตขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Online/พร้อมลงทะเบียนรับ 

 ปริญญา 
- ประสานงานกับกองทะเบียนและวัดผล ในการขอรับ Transcript  และหนังสือ 

 รับรองท้ังฉบับใหม่และฉบับแก้ไข 
- ติดรูป/ปั๊มตรา มหาวิทยาลัยฯ ใน Transcript ตัวจริง 
- จัดส่งใบปริญญาบัตร และ Transcript ทางไปรษณีย์ กรณีผู้ที่ยื่นความประสงค์ 
- จัดท าบัญชีรายชื่อในการเซ็นรับเอกสารหนังสือรับรองการศึกษา  

   ๒.๓) การออกเอกสารรับรองการศึกษา (Transcript) 
- จัดท าใบรายงานผลการศึกษา เป็นภาคการศึกษา/ทั้งหมด (Transcript ไม่สมบูรณ์)  

   ๒.๔) การส าเร็จการศึกษา 
  - ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  -  ปรับสถานภาพการจบในระบบทะเบียน Online 
  - ตั้งค่าลงทะเบียนรับปริญญา และข้ึนทะเบียนบัณฑิต ในระบบทะเบียน Online 
  - จัดส่งค่ารับปริญญานิสิตให้กับส่วนกลาง  
   ๒.๕) ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์  ผ่านระบบทะเบียน Online 
  - น าแผนการสอนของภาคการศึกษานั้นๆ ลงในระบบทะเบียน เช่น รายชื่อนิสิต 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชา  
  - จัดท ารายงานผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ ทุกภาคการศึกษา  
  - สรุปผลการประเมินอาจารย์ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๓. งานธุรการและบริการทางการศึกษา  
   มีหน้าที่ ดังนี้ 
   ๓.1) แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ  

- จัดเตรียมและรับค าร้องขอลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา ลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ    
  ขอเปลี่ยน-ชื่อ นามสกุล ขอแก้สัญลักษณ์ I ค าร้องขอช าระเงิน ฯลฯ 
   ๓.๒) สารบรรณ 

 - รับ-ส่งหนังสือส่งภายนอก- บันทึกข้อความ 
 - พิมพ์หนังสือส่งภายนอก-ภายใน 
 - จัดพิมพ์ค าสั่ง ข้อบังคับ  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
 -  จัดท าส าเนาแจ้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  Scan เอกสาร เพ่ือจัดส่ง/เก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  เวียนหนังสือภายใน เช่น เชิญประชุม เชิญร่วมบริจาค  

   ๓.๓) ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทาง  

การศึกษา ในเรื่อง FTES สถิตินิสิตที่สอบเข้าแรกเข้า สถิติปัจจุบัน สถิติการสอบผ่านในแต่ละชั้นปี  
 - เขียน SAR งานประกันคุณภาพทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๒.๔ (FTES), ๓.๓  

   ๓.๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๕) งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.5  หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ขอรับการประเมิน 
 

      ๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ –นามสกุล นางอรศรี   โยนิจ  

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  เลขต าแหน่ง ๑๕๕๒๐๐๔ 
ฝ่าย    ทะเบียนและวัดผล  
สังกัด  ส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่  

 

      ๒. ความรับผิดชอบหลัก 
          ๒.๑ งานทะเบียนนิสิต 
         ๑) การรับเข้าศึกษา 

- ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัครจาก 
หลักฐานการสมัครของนิสิต 

- ออกเลขท่ีผู้สอบ และออกบัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบส าหรับผู้สมัครสอบ 
- จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
- จัดท าเอกสารการสอบ เช่น  ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ  ใบกรอกคะแนนการสอบ 

 คัดเลือกนิสิต  ติดรายชื่อโต๊ะสอบ 
- จัดท าประกาศผลสอบของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  

  ๒) การมอบตัวและข้ึนทะเบียนนิสิต 
 -  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ 

  ๓ ) การท าบัตรนิสิตให้กับนิสิตใหม่ 
 -  ดูแล การถ่ายรูปนิสิตและจัดท าบัตรประจ าตัวนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา  

  ๔) การจัดท าฐานข้อมูลนิสิต  
 -  จัดท าข้อมูลนิสิต พร้อมทั้งประวัติทั้งหมด  ส าหรับการท าฐานข้อมูลส่ง สกอ. 
 - จัดท าแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ 
 - แก้ไขระเบียนประวัตินิสิต เช่น ชื่อ สกุล ค าน าหน้า เปลี่ยนแปลงสถานะนิสิต 

(พระ-สามเณร)  
 ๒.๒ . งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
  ๑)  การท าระเบียนและประวัตินิสิต 

- จัดท าประวัติฐานข้อมูลการจบการศึกษา จากสถาบันการศึกษา/นักธรรม/วุฒิการศึกษา  
  ๒) การท าบัญชีรายช่ือนิสิต 

 - จัดท าบัญชีรายชื่อนิสิตให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
  ๓ ) การจัดสอบ 

 - จัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิสอบติดประกาศหน้าห้องสอบ 
 -  จัดท าใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ ใบกรอกคะแนนและใบปะหน้าซองส่งข้อสอบ 
 -  จัดพิมพ์หน้าซองบรรจุข้อสอบ น าส่งไปยังวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือน าไปบรรจุข้อสอบ 
 



๑๘ 
 

  ๔) การจัดท าสถิตินิสิต 
 -  จัดท า และปรับปรุง สถิตินิสิตที่สอบเข้า/นิสิตที่เรียนปัจจุบัน/นิสิตทีต่กออก/นิสิต

จบการศึกษา ฯลฯ 
 - จัดส่งสถิติไปยังส านักทะเบียนและวัดผล (ส่วนกลาง) เพ่ือน าส่งต่อไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   

 ๒ .๓. งานประเมินผลการศึกษา 
       มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) การประเมินผลการศึกษาและวัดผลการศึกษา 
 - ดูแลประสานงานกับส่วนกลางในการจัดส่งรายชื่อและจ านวนผู้เข้าสอบข้อสอบกลาง  

ประมวลผลสอบข้อสอบกลาง และส่งผลการสอบให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือลงคะแนน 
  - รวบรวมและจัดเก็บผลสอบและใบกรอกคะแนน จากวิทยาลัยสงฆ์ แล้วกรอกเข้า
ระบบทะเบียน Online ในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๒) การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

 - แจกเอกสาร คาดว่าจะจบให้แก่นิสิตเพ่ือกรอกข้อมูลส่วนตัว   
- จัดท าข้อมูลนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระบบทะเบียน Online และใช้เป็น

ฐานข้อมูลนิสิตที่จะจบการศึกษา   
- ท าหนังสือแจ้งนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการศึกษาและ 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
  ๓ ) การส าเร็จการศึกษา 

- จัดท าข้อมูลและให้นิสิตขึ้นทะเบียนส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบทะเบียน Online 
และลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับปริญญาบัตร 
  - ปรับสถานภาพการจบ ของนิสิตในระบบทะเบียน Online 
  - รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

- ประสานงานกับกองทะเบียนและวัดผลในการขอรับ Transcript และหนังสือรับรอง 
- ติดรูป/ประทับตรามหาวิทยาลัยฯ ใน Transcript ฉบับจริง 

  ๔) การประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
           ๔.๑) จัดท าอบรมนิสิตระดับปริญญาตรี ในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

         (๑) ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดแนวการปฏิบัติการอบรม  และเขียนโครงการ
เสนอไปยังฝ่ายแผนและงบประมาณ 

         (๒) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเสนอ โครงการอบรมนิสิตชั้นปีที่ ๑ และผู้ที่สนใจ 
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการทราบและลงนาม 

         (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน / ท าบันทึกข้อความ 
   (๔) ส านักวิชาการ ออกหนังสือ และก าหนดการ เรื่อง การอบรมนิสิตในการใช้

ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่ 



๑๙ 
 

   (๕) ประสานงานฝ่ายกิจการนิสิต วิทยากร สถานที่ และเจ้าหน้าที่โสตฯ ในการ
ใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดอบรม 

   (๖) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิต และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงวัน เวลา 
สถานที่ ในการจัดอบรมฯ 

   (๗) จัดอบรมนิสิตและผู้ที่สนใจ  และดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดอบรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   (๘) ประเมินผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อปรับปรุงการท างาน 
   (๙) สรุปผล/รายงานผลการ ด าเนินงาน โครงการ จัดอบรมนิสิต  เสนอต่อ

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
 ๔.๒) จัดท าการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ และ

สรุปผลรายงานผลการประเมินอาจารย์ส่งให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



๒๐ 
 

บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 
เพ่ือให้การจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ โดยมี หลักเกณฑ์
และมีวิธีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
      ๑)  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดและวิธีการศึกษา 
การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การเตือนและการรอพินิจ การพ้น
สภาพนิสิตและวินัยของนิสิต การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต การส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นข้อบังคับท่ี
นิสิตจะต้องรับทราบและถือปฏิบัติ (ภาคผนวก ก) 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๗  ได้กล่าวถึง  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นข้อบังคับท่ี
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ภาคผนวก ข) 

๓. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงถึง
โครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตจะต้องเรียนในคณะต่างๆ ส าหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ มี ๔ คณะ ๘ สาขาวิชา (ภาคผนวก ค) 
      ๒)  หลักการท างาน 
 การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีหลักในการท างานคือ การน าสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ในกลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล ส านักงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ( 1) การยึดมั่นในคุณธรรม ได้ด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ( 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด  

(3) ความรับผิดชอบในงาน ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความ
มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและมหาวิทยาลัย 

(4) การท างานเป็นทีม มีความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม ส่วนงาน 

 



๒๑ 
 

หรือมหาวิทยาลัย โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
(๕) การวางแผนการท างานเป็นระบบ ท า การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน      

ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
(๖)  การคิดวิเคราะห์  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิด      

โดยแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ  เปรียบเทียบแง่มุม
ต่างๆ ล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ  

(๗) การมองภาพองค์รวม  โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยง และประยุกต์แนวทาง
จากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนเป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 

(๘) การสืบเสาะหาข้อมูล  ท าการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

(๙) ความเข้าใจมหาวิทยาลัยและบริบท  มีความเข้าใจในความสัมพันธ์เชิงอ านาจตาม
กฎหมายและอ านาจที่ไม่เป็นทางการในมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถคาดการณ์ได้ว่า นโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง 
เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน จะมีผลต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 

(๑๐) การด าเนินการเชิงรุก เล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสและสามารถจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้น 
โดยไม่มีใครร้องขอ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เก่ียวกับงาน เพ่ือแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา 
และสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 
๓.๒  เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

การใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ เป็นกิจกรรม หนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส านัก
วิชาการ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ โดยจะท าการประเมินปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงปลายภาคเรียน ประเด็นการประเมินประกอบด้วย ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยการใช้ วงจร
คุณภาพ ( PDCA) เป็นแนวความคิดในการ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ปัญหา  (Problem 
Solving) และการพัฒนากระบวนการ  (Process Improvement) อย่างต่อเนื่องซึ่งน าเสนอโดย  เอด
วาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming)  อ้างใน (http://logisticbasic.blogspot.com/, 2014) ดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) 
 การวางแผนจัดท าปฏิทินการ ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยมีการประชุมและ
จัดท าขั้นตอนของการอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังนี้ 

๑. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  
และเขียนโครงการเสนอไปยังฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๒. ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเสนอโครงการอบรมฯ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งไม่เคยใช้ระบบ
ประเมินมาก่อน และนิสิตชั้นปีอื่นๆ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการทราบและลงนามอนุมัติ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ท าบันทึกข้อความ 
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๔. ส านักวิชาการ ออกหนังสือ และก าหนดการ เรื่อง การอบรมการใช้ระบบประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่                
ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

๕. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิตและผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ 
ในการจัดอบรมฯ 

๖. ประสานงา นฝ่ายกิจการนิสิต วิทยากร สถานที่  และเจ้าหน้าที่โสตฯ ในการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดอบรม 

๗. จัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารในการอบรม 
๒. การปฏิบัติ (Do) 

 ด าเนินการจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ  และ
ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดอบรม ตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

๓. วิธีการติดตามการปฏิบัติงาน (Check) 
  ในระหว่างการ ปฏิบัติงาน เมื่อ เกิดปัญหา  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น
ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความควบคุม เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดย มีการประชุม
ในฝ่ายทะเบียนและหาวิธีการแก้ไข 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Act) 
 ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการท างาน และ
สรุปผล/รายงานผลการ ด าเนินงานการ จัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ให้กับนิสิต 
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

การประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นหน้าที่ที่นิสิตทุกชั้นปีจะต้องด าเนินการในแต่ละภาคเรียนตาม 
ตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย            
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ฉบับประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เรื่อง ส ารวจ
ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้นิสิตทุกรูป/คนท าการประเมินการสอนของภาคการศึกษานั้นๆ  
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นิสิตท าการประเมินการสอนขออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบบริการ

การศึกษา (regweb.mcu.ac.th) ของส านักทะเบียนและวัดผล ภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนก าหนดสอบ
ปลายภาคการศึกษา 

ข้อ ๕ นิสิตที่ไม่ท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยจะไม่ประกาศผลการศึกษารายวิชาทุกวิชาของภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ ารายภาคการศึกษา (SGPA) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM GPA) และรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนน F U หรือ I เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว นิสิตจะสามารถดูผลการศึกษาของรายวิชาดังกล่าว
ได้ ก็ต่อเมื่อได้ท าการประเมินอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาถัดไปแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๖ ให้นิสิตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
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บทท่ี ๔ 
เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 จากการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ส านักวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล      
มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีอย่างหนึ่งคือ การจัดอบรมการใช้ระบบการประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต  ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดอบรมการใช้
ระบบการประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ซึ่งมีความส าคัญดังนี้ 

๑. เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน การจัดอบรม การใช้ระบบการประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับ
นิสิต โดยมีล าดับขั้นตอนของการท างานอย่างชัดเจน 

๒. เป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดอบรมในแต่ละครั้ง และทราบถึงสภาพ
ปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการจัดอบรมประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

๓. เป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ ในองค์ประกอบ
ด้านการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

๔. ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
4.1. เป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เพ่ือการก าหนดแนวทางการจัดการเรียน    การ

สอนให้เหมาะสม 
4.2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาต่างๆ เช่น การพิจารณาคัดเลือกพนักงาน

สายวิชาการ หรือต่อสัญญาจ้างงาน เป็นต้น 
4.3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดอบรมและพัฒนาทักษะด้านการสอนให้แก่อาจารย์ 
4.4. เป็นช่องทางที่นิสิตสามารถ ติชม หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการสอน    เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตรุ่นต่อไป 
 

ขั้นตอนการจัดอบรมในการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
๑. ประชุมวางแผนการจัดการอบรม 
๒. ท าโครงการอบรมนิสิตชั้นปีที่ ๑ และผู้ที่สนใจ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการทราบ

และลงนาม 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และท าบันทึกข้อความแต่งตั้ง 
๔. ส านักวิชาการ ออกหนังสือ และก าหนดการ  เรื่องการอบรมนิสิตในการใช้ระบบประเมิน

อาจารย์ออนไลน์ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่ 
๕. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิต และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ ในการ

จัดอบรมฯ 
๖. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิต วิทยากร สถานที่และ เจ้าหน้าที่โสตฯ เพื่อขออนุญาตขอ

ใช้ห้องในการฝึกอบรมนิสิต 
๗. จัดเตรียมเนื้อหาเอกสารในประกอบการอบรมลักษณะรูปเล่ม 
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๘. จัดฝึกอบรมนิสิตและผู้ที่สนใจตามระยะเวลาที่ก าหนด  และดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่
เริ่มต้น ระหว่างการอบรม ตลอดจนสิ้นสุดการอบรม ตามวันเวลาที่ก าหนด 

๙. ประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด เพื่อปรับปรุงการท างาน 
๑๐. สรุปผล การด าเนินงานและ รายงานผลการประเมินโครงการฯ เสนอต่อผู้อ านวยการ

ส านักวิชาการ 
ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท า กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart) การจัด

อบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี ๑  กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต 
ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/สิ่งท่ีต้อง

ควบคุม 
การติดตาม เอกสารอ้างอิง 

 
 

     

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ วางแผนการ
ด าเนินงาน 
๑.จัดท าร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
๒.น าเสนอรายงานผลการเนินงาน  
   แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  
   ด้านการวางแผน ด้านการ 
   ปฏิบัติ ด้านการติดตาม 
   ด้านการปรับปรุง 
๓.จัดท าร่างแนวทางการแก้ปัญหา 
   หรือข้อเสนอแนะ ๔ ด้าน  
   ด้านการวางแผน ด้านการ 
   ปฏิบัติ ด้านการติดตาม 
   ด้านการปรับปรุง 
๔. จัดการประชุมวางแผน 
    การด าเนินงาน 

๑ สัปดาห์ ๑. ร่างปฏิทินการ    
ด าเนินงาน 
๒. รายงานผลการประเมิน
การด าเนินงาน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย 
ด้านการวางแผน  
ด้านการปฏิบัติ  
ด้านการติดตาม 
ด้านการปรับปรุง 
๓. ร่างแนวทางการ    
แก้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 
๔ ด้าน  
ด้านการวางแผน  
ด้านการปฏิบัติ  
ด้านการติดตาม 
ด้านการปรับปรุง 
 
 

1.บันทึกข้อความเชิญ
ประชุมไปยังส่วนงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.ปฏิทินการด าเนินงานจัด     
2.รายงานผลการ
ประเมินผล 
3.ร่างแนวทางการ    
แก้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 

เร่ิม 

ประชุมวางแผน 

๑ 

2๕ 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าและน าเสนอ
ร่างโครงการต่อผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ เพื่อรับทราบและลงนาม 
ในการก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
และงบประมาณที่ใช้ในการอบรม
นิสิต  
 
 
 
 
 
 

2 วัน 1. การก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี และงบประมาณที่
ใช้ในการอบรม 
 

2. แผนการใช้เงิน 
และปฏิทินการศึกษา
ของนิสิต 

1. โครงการอบรมนิสิต 

                           ไม่ถูกต้อง 

 
 

 
 

        ถูกต้อง 
            

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูก
ต้อง 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน  
2. ตรวจสอบระยะการอบรม 
วิทยากร ความพร้อมสถานท่ีที่ใช้
อบรม  
3. รายงานผลการด าเนินการ การ 
รวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องต่อผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ  
 

๑ สัปดาห ์
 

1. ความถูกต้องของ
โครงการอบรม และ
คณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 
 

1.บันทึกข้อความ
แต่งตั้งคณะกรรม
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

๑. โครงการอบรมนิสิต 
๒. บันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะท างาน 

เสนอร่างโครงการต่อ 
ผอ.ส านักวิชาการเพื่อ  

ทราบและลงนาม 

ตรวจสอบ 

2 

2๖ 

๑ 

 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 

    หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ลงนาม
โดยผู้อ านวยการส านักวิชาการ  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4  
๑. ออกหนังสือบันทึกข้อความ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
๒. แจ้งก าหนดและการระยะเวลา
การอบรม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน  ๑. บันทึกข้อความ 
 
 

๑. โครงการอบรมนิสิต 
๒. บันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓. ก าหนดการและ
ระยะเวลาการอบรม 

 
  
 

2 

ออกหนังสือบันทึกข้อความ
แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
ก าหนดการการอบรม 

๓ 

2๗ 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๕ แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 
ให้กับนิสิต และผู้ที่สนใจได้ทราบ
ถึง หัวข้อเรื่อง วัน เวลา สถานท่ีที่
ใช้ในการอบรม 

๒ สัปดาห ์   ๑. ใบประกาศ  
๒. ป้ายประกาศ 
๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
๔. หน้าเว็บเพจ มจร. วข. 
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
                             ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
               ถูกต้อง 

 

ขั้นตอนที่ ๖ ประสานงานและ
ตรวจสอบกับหน่วยงานต่างๆ ถึง
วัน เวลา ระยะเวลา และสถานท่ี 
ในการอบรม ซึ่งได้แก่ 
1. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิต
ในการแจ้งให้นิสิตทราบ 
 1.1. ประสานงานติดต่อวิทยากร
ในการเข้าอบรม 
1.2 ประสานกับ จนท. โสตฯ ใน
การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อ
อบรมนิสิต 
๑.๓ น าข้อมูลนิสิต ได้แก่ รหัสนิสิต 
ช่ือ-นามสกุล/ฉายา และวันเดือนปี
เกิด ของนิสิต แก่ให้ จนท.โสต เพื่อ
ท างานบันทึกข้อความแล้วสร้าง 
User และ Password ให้กับนิสิต
ที่จะใช้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต 

7 วัน 
 

ความถูกต้อง ของรหัส, ช่ือ 
นามสกุลนิสิต วันเดือนปี 
เกิดของนิสิต 

 ๑.ประวัติระเบียบนิสิต 
๒. จ านวนนิสิต 

ตรวจสอบข้อมูล
นิสิต 

๓ 

ประชาสัมพันธ์ 

๔ 

ประสานงานหน่วยงาน
ต่างๆ 

ประสานงานหน่วยงาน
ต่างๆ 

จัดท ารหัส ช่ือ สกุล/
ฉายานิสิต 

2๘ 
 



๒๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๗ จัดท าเอกสารที่ใช้
ประกอบการอบรม 
๑. ประสานงานกับวิทยากรเพื่อขอ
ข้อมูลเนื้อหาท่ีจะใช้ในการอบรม 
๒. จัดท าเอกสารให้เป็นลักษณะ
รูปเล่ม เพื่อใช้ประกอบการอบรม 
ที่จะแจกให้ผู้เข้ารับการอบรม 
๓. จัดท าแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าอบรม 
 

๑ สัปดาห์   ๑. เอกสารประกอบการ
อบรม 
๒. แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๘ จัดการอบรมนิสิต
และผู้ที่สนใจ  
๑. ดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่
เริ่มต้น ระหว่างการอบรม จนถึง
เสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละห้อง 
๒. อ านวยความสะดวกให้แก่
วิทยากร นิสิต เช่น คอยให้
ค าแนะน าแก่นิสิตบางรูป/คน ที่มี
ปัญหาระหว่างการอบรม  
๓. แจกและเก็บแบบประเมินความ
พึงพอใจในการอบรมแก่ผู้ร่วมเข้า
อบรม 
 

สาขาละ ๒ 
ช่ัวโมงเป็นเวลา  
๑ สัปดาห์ 

  ๑. เอกสารประกอบการ
อบรม 
๒. แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

 
 

๔ 

จัดท าเอกสารที่ใช้
ประกอบการอบรม 

จัดอบรมตามก าหนดการ
ของโครงการ 

๕ 

2๙ 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๙ ประเมินผลการ
ด าเนินงานจากหลังจากเสร็จสิ้น
การอบรม 
 

๓  วัน   ๑. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 10 สรุปงานการ
ด าเนินงานแบบ PDCA  
ด้านที่ 1 การวางแผน คือสรุป
จากการด าเนินงาน 
   1.1 มีการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินการหรือไม ่
   1.2 จัดท าร่างแนวทางการ
แก้ปัญหาเพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุม
วางแผนหรือไม ่
1.3 จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวนกี่ครั้ง 
  1.4 สรุปรายงานการประชุม 
ด้านที่ 2 การปฏิบัติ คือการ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนในปฏิทินการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่องหรือไม่ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม ่

3 วัน ความถูกต้องของการสรุปงาน
ประเมินผลการด าเนินงาน 4 
ด้าน   
1. การวางแผน  
2. การปฏิบัติ  
3. การตรวจสอบ  
4. การปรับปรุง 

 ๑. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ประเมินผลการการ
ด าเนินงาน 

๕ 

๖ 

๓๐ 
 



๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 3 การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  คือ การรายงานการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่
ล่ะขั้นตอนของปฏิทินการ
ด าเนินงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 
และบันทึกความเปลี่ยนแปลง หรือ 
ได้หาทางแก้ปัญหาในระหว่างการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการ
ด าเนินงานในข้ันตอนใด   
ด้านที่ 4 การปรับปรุง คือ การ
รายงานการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมี
ปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการด าเนินงานท่ีได้ผลส าเร็จ 
เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้ง
ต่อไป 
  4.1  สรุปปัญหาที่พบในระหว่าง
การด าเนินการตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปขั้นตอนท่ีต้องปรับปรุง 
   4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรุง
พัฒนาในครั้งต่อไป 
    4.4 น ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ  

จบ 

๖ 

3๑ 
 



๓๒ 
 

บทท่ี ๕ 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
การจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ผู้ ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗  องค์ประกอบที่ ๕ 
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) เป็นหลัก ประกอบกับเทคนิค วิธีการ 
ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และข้อสังเกตที่ได้จากประสบการณ์มาปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือให้คู่มือนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ส าหรับในบทที่ ๕ เป็นบทที่ว่าด้วยปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน   
ซึ่งผู้ขอรับการประเมิน ได้น าเอาประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ๑.ปัญหาและอุปสรรค  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 2.ข้อเสนอแนะ ดัง รายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
คู่มือการปฏิบัติงานการอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์
ออนไลน์ และสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับนิสิตเพื่อเข้าใช้งานในระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ได้ ซ่ึง
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้งาน และลดความซ้ าซ้อนในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการปฏิบัติงานด้านการจัดอบรมนิสิตเรื่องการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ที่ผ่านมา 
พบว่ามปีัญหา ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
    1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง     ๑. แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

ครอบคลุมทุกสื่อ เช่น หนังสือค าสั่ง ป้ายประกาศ
บนบอร์ดต่าง ๆ ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย 
กลุ่มโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Line หรือ Facebook) 
ตลอดจนถึงการขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

    2. อุปกรณ์การสื่อสารของนิสิตไม่เอ้ือต่อการ
เข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ เช่น 
อุปกรณ์ไม่รองรับ  

    ๒. ประสานกับเจ้าหน้าที่โสตฯ ขออนุญาตให้
นิสิตเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่ระบบ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ และประกาศแจ้งให้
นิสิตทราบโดยทั่วถึงกัน 

 



๓๓ 
 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
    3. นิสิตไม่ให้ความสนใจการเข้าอบรม
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

    ๓. ประสานงานกับวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่ ใน
การขอความร่วมมือนิสิต และออกกฎระเบียบ
บังคับให้นิสิตต้องผ่านการอบรมทุกรูป/คน 

    4. การก าหนด วัน เวลา ของการอบรม ตรง
กับปฏิทินการเรียนการสอนของนิสิต 

    ๔. ประสานงานกับวิทยาสงฆ์เชียงใหม่ ในการ
ขอก าหนด วัน เวลา การอบรมการประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ บรรจุลงในปฏิทินการเรียนการ
สอนของนิสิต ในภาคเรียนที่ ๑ ในทุกปีการศึกษา 

    5. นิสิตบางรูป/คน ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์     ๕. เจ้าหน้าที่ต้องให้ค าปรึกษา แนะน าเป็น
รายบุคคล นอกเหนือจากเวลาการอบรมประเมิน
การสอนออนไลน์ 

    6. นิสิตบางรูป/คน ลืมรหัสผ่านที่เคยก าหนด
ไว้ 

    ๖. ให้นิสิตไปติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
เพ่ือแก้ไขรหัสนิสิตเป็นรายบุคคล 

    7. นิสิตบางรูป/คน ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว 
ลืมขั้นตอนการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

    ๗. ควรจัดท าคู่มือส าหรับนิสิตในการเข้าใช้
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์เป็นลักษณะ
รูปเล่ม หรือสามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้จาก
หน้าเว็บเพจ มจร. เชียงใหม่ 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑)  ควรมีการจัดท าคู่มือส าหรับนิสิตในการประเมินอาจารย์ออนไลน์ในลักษณะเป็นรูปเล่ม
เพ่ือแจกจ่ายให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอน  หรือ ให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้จากหน้าเว็บเพจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๒)  ควรเพิ่มคู่มือการประเมินอาจารย์ออนไลน์เข้าไปไว้ในคู่มือนิสิต  
 ๓)  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในการอบรมประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้ทั่วมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และทุกสื่อ  
 ๔) ควรจัดท า VDO เรื่อง วิธีการเข้าใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ไว้ในเว็บไซต์ 
Youtube.com  
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕61 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕57 
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ภาคผนวก ค 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 



๕๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
คณะพุทธศาสตร์  
๑. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  
๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา  ๙  หน่วยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต  
รวม ๑๔๐  หน่วยกิต  

๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาบาลี 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  

๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนภาษาบาลี   ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาบาลี   ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาบาลี   ๙  หน่วยกิต  

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต  
รวม  ๑๔๐   หน่วยกิต  

๓. หลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  

๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนพุทธศิลปกรรม  ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางพุทธศิลปกรรม  ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพุทธศิลปกรรม  ๙  หน่วยกิต  

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต  
รวม  ๑๔๐   หน่วยกิต  



๕๘ 
 

คณะครุศาสตร ์
๔. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า ๓๐  หน่วยกิต  
๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   ๑๔๘  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   ๔๖  หน่วยกิต  

๒.๒.๑ วิชาบังคับ   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖  หน่วยกิต  

๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   ๗๘  หน่วยกิต  
๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๘  หน่วยกิต  

๑. วิชาบังคับ  ๔๘  หน่วยกิต  
๒. วิชาเลือก   ๒๐  หน่วยกิต  

๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก   ๖  หน่วยกิต  
๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก    ๔  หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต  
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๑๘๔  หน่วยกิต  
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
๕. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  
๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ   ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  ๙  หน่วยกิต  

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต  
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต  
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คณะสังคมศาสตร์ 
๖. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  
๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะ   ๙  หน่วยกิต  
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

๑. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หน่วยกิต  
รวม ๑๔๐   หน่วยกิต  

๗. หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  

๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์   ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์  ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์  ๙  หน่วยกิต  

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต  
รวม ๑๔๐   หน่วยกิต  

๘. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต  

๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต  
๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต  
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต  
๒.๒ วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓  หน่วยกิต  
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒  หน่วยกิต  
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์๙  หน่วยกิต  

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต  
รวม  ๑๔๐   หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการปฏิบัติงาน การใชร้ะบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  

ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คู่มือการปฏิบัติงาน การใชร้ะบบประเมินอาจารย์ออนไลน์  
 

1. เข้า WWW.CM.MCU.AC.TH  จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 
 
2. ไปท่ีเมนู “ประเมินคณาจารย์ออนไลน์” 

 

 
 
 
 
 

คลิกเม้าส์ 

คลิกเม้าส์ 



๖๒ 
 

หรือ แสกน QR Code (โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จะปรากฏหน้าจอการเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบด้วยกรอกรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน แล้วคลิก “ตรวจสอบ” จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 

พิมพ์ รหสัประจ าตวั และรหสัผา่น 



๖๓ 
 

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์โดยคลิกที่ เมนู “ประเมินอาจารย์” ทางด้านขวา  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คลกิเม้าส์ 



๖๔ 
 

จะปรากฏหน้าจอการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต ดังนี้ 

 
 
 



๖๕ 
 

๑. จากนั้นให้เลื่อนลงไปยังภาคเรียนที่ต้องการประเมิน (ข้อ ๑.) จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบประเมินผู้สอน”(ข้อ ๒.)จะปรากฏหน้าจอของการประเมิน

อาจารย์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ภาคเรียนที่จะประเมินฯ 

๒.คลกิเพื่อเข้าสูร่ะบบประเมิน
ฯ 



๖๖ 
 

๓. จากนั้นให้เลื่อนเม้าส์ไปท่ีชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาที่ต้องการประเมินฯแล้วคลิก
เมาส์เพื่อเข้าสู่หน้าจอประเมินของอาจารย์แต่ละคน จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
 

 
 
จะปรากฏหน้าจอของการประเมินการสอนโดยนิสิต ซึ่งชุดประเมินอาจารย์ฯ จะมี

รายละเอียดคือ รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  วัตถุประสงค์รายวิชา  ค าชี้แจงในการตอบแบบ
ประเมิน ซึ่งชุดประเมินประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ได้แก่  



๖๗ 
 

ส่วนที่ ๑. ด้านเนื้อหาวิชา มีข้อค าถามท้ังหมด ๕ ข้อ(ข้อ ๑ – ๕) ดังปรากฏภาพดังนี้ 
 

 



๖๘ 
 

 
ส่วนที่ ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีข้อค าถามท้ังหมด ๗ ข้อ (ข้อ ๖ – ๑๒) ดังปรากฏ

ภาพดังนี้ 
 

 



๖๙ 
 

ส่วนที่ ๓. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์มีข้อค าถามท้ังหมด ๔ ข้อ (ข้อ ๑๓ – ๑๖) 
ดังปรากฏภาพดังนี้ 

 

 
ส่วนที่ ๔. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปรากฏภาพ ดังนี้ 

 
ซึ่งหากนิสิตประเมินเสร็จเรียบร้อยให้คลิก “SAVE”จะเป็นการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เป็นอัน

เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละคน 



๗๐ 
 

 จากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุด  แล้วคลิกเมนูด้านซ้าย “ถอยกลับ”เพ่ือไปประเมินอาจารย์
ผู้สอนคนต่อไป ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินอาจารย์ออนไลน์นิสิตจะต้องท าการประเมินอาจารย์ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้

ครบ ซึ่งพอครบแล้วให้ “ถอยกลับ” ยังไปหน้าเมนูหลัก จากนั้นคลิกเมนู “ออกจากระบบ” เป็นอัน
เสร็จกระบวนการประเมินอาจารย์ออนไลน์ 

 



๗๑ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างโครงการ 

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 



๗๒ 
 

ตัวอย่างโครงการ 
โครงการ ฝึกอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ด าเนินการ  

จัดการศึกษา คือ จัดให้้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกวิชาโดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้
เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะสามารถผลิตบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกวิชา จะต้องมีคุณภาพดีและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากนิสิตมาประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

การประเมินอาจารย์เป็นการสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์โดย
นิสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ให้ความส าคัญ และการประเมินอาจารย์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ
และควบคุมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้การประเมินอาจารย์ยังอ านวยประโยชน์์
ให้กับ้ผู้้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากการนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวม 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามการประเมินอาจารย์ในระยะเวลาที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในสถานการณ์ประเมินอาจารย์ในปัจจุบัน พบว่าการประเมินไม่
สามารถด าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพคือ ปัญหาของที่นิสิตไม่ให้ความสนใจและตั้งใจในการท าแบบ
ประเมินอาจารย์ฯ  ปัญหา ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการประเมินอาจารย์ออนไลน์  

ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนและวัดผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดอบรม “การใช้ระบบ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการ
ประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่เป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ 
๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้งานมีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

๓. วิทยากรของการฝึกอบรม 
 นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ทะเบียน สังกัด ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 
 



๗๓ 
 

๔. ผู้รับการอบรม 
 นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทุกสาขาวิชา และผู้ที่สนใจ จ านวน ๒๗๑ รูป/คน 
 
๕. วันและเวลาของการฝึกอบรม 
 การ จัดอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น ๑ สัปดาห์ (คณะละ ๒ ชั่วโมง)  ช่วงเดือน มิถุนายน  ของทุกปี
การศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านักวิชาการ ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ   
      (......................................................)                                  (....................................................)  
          ............../............/..............                                        ............/................./................  



๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

 



๗๕ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
 

โครงการ  อบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ - 
  ราชวิทยาเขตเชียงใหม่ 

จัดโดย    ฝ่ายทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วันที่อบรม.............................................................................. 
ค าอธิบาย   แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ   หญิง     ชาย 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี    20-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้น
ไป 
3. สาขาวิชา  พุทธศาสนา   ภาษาบาลี   พุทธศิลปกรรม 

 ภาษาอังกฤษ   EP    รัฐประศาสนศาสตร์ 
 รัฐศาสตร์   สังคมสงเคราะห์  สังคมศึกษา 

  

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การ
น าไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ  
/การน าความรู้ไปใช้ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้      
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      

 
 
 



๗๖ 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
     

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

     

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      
 
. สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
………………………………………………………………………………………………………………........………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………..... 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ 

 



 
 
 
 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

๑. ชื่อ– นามสกุล นางอรศรี  โยนิจ  
๒. วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๖ มกราคม ๒๕๑๘  
๓. วัน/เดือน/ปีท่ีบรรจุเป็นบุคลากร ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๙    
วัน/เดือน/ปีท่ีครบเกษียณอายุ ๓๐ กันยายน  ๒๕๗๘  
4. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม ่ ๒๕๔๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ๒๕๕๖ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
5.ประวัติการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรม/โครงการ วัน เดือน ปี/
ระยะเวลา 

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ 

อบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค ๓ วัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พัฒนาอาจารย์เพื่อกรอกเกรดออนไลน์ ๑  วัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อบรมการน า R2R ไปใช้ในการพัฒนางาน
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

อบรมปฏิบัติวิปัสสนาส าหรับบุคลากร  ๑-๒ เมษายน 
๒๕๕๙ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ 

๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ความรู้สู่การปฏิบัติของบุคลากรในวิทยา
เขตเชียงใหม่  

๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 
 



๗๔ 

 

หลักสูตรฝึกอบรม/โครงการ วัน เดือน ปี/
ระยะเวลา 

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ   
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม - 
ศึกษาระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ครั้งที่ ๑ 

๒๔-๒๖  
เมษายน ๒๕๖๐ 

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ต าบลป่าไผ่อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม -
ศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๒ 

๒๓-๒๔  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ต าบลป่าไผ่อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
แผนพัฒนาส านักงานวิทยาเขต และส านัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒๑-๒๓  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและ
วัดผลสู่ความเป็นเลิศ 

4 วัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสาย
งาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ 2  ระยะที่ ๑ 

๒๐ – ๒๒  
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสาย
งาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ 2  ระยะที่ ๒ 

๑๘ – ๒๐  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับ
บุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่  

๒๔-๒๕  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ต าบลป่าไผ่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสาย
งาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ 2  ระยะที่ ๓ 

๒๒ – ๒๓  
กันยายน ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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