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สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
ช่ือหน่วยงาน..... 

 ผลการดําเนินงานของ (ช่ือหน่วยงาน) ปีที่ ... ปีการศึกษา ... ปีงบประมาณ ...  ตามหลักเกณฑ์             
การประเมินผลงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 – 2567 (ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) รวม 9 ด้าน 30 ตัวช้ีวัด โดย (ช่ือหน่วยงาน) มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ จํานวน ... ตัวช้ีวัด                   
รวม ... คะแนน สรุปได้ดังน้ี 
ลํา 
ดับ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด คะแนน ผลการดําเนนิงาน/ 

เอกสารอ้างอิง 
1 ด้านการรักษามาตรฐานและคุณภาพ (ไม่มีคะแนน) -  
 1.1 เหตุผลความจําเป็น -  
 1.2 วัตถุประสงค์ -  
 1.3 พันธกิจ วิสัยทศัน์ ค่านิยม กลยุทธ์ -  
 1.4 การจัดโครงสร้างและการบริหารงาน -  
 1.5 ระบบการบริหารงานบุคคล -  
 1.6 เป้าหมายผลผลิต -  
 1.7 การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพในการดําเนินงาน -  
 1.8 แหล่งที่มาของรายได้ -  
 1.9 ระบบบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน -  
 1.10 การกํากับตรวจสอบ -  
 1.11 แผนการดําเนินการ -  
 1.12 แผนการประเมนิความคุ้มค่าของการจัดต้ังส่วนงานภายใน -  
 1.13 ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

       (เฉพาะคณะที่มีสภาวิชาชีพควบคุม)
  

2 ด้านการผลิตบัณฑิต     
 2.1 มีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าสามหลักสตูร/สาขาวิชา หรือ

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเฉพาะคณะน้ัน ๆ  
  

 2.2 มีคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน   
 2.3 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใน 4 ปี สาํหรับการประเมิน

รอบแรก หรือในการประเมินรอบสอง (ต้องมี)
  

 2.4 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน    
 2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ของ สกอ. 
  

 2.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือคุณธรรมจริยธรรม 
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ลํา 
ดับ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด คะแนน ผลการดําเนนิงาน/ 

เอกสารอ้างอิง
3 ด้านผลงานการวิจัยและบริการวิชาการ   
 3.1 จํานวนผลงานวิจัย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
  

 3.2 จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

  

 3.3 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน  
4 ด้านแผนการรบันักศึกษา       
 4.1 ให้จัดทําแผนการรับนักศกึษาและแผนกลยุทธ์ทุกหลักสตูร  
 4.2 แนวทางการรักษาสถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร

ในแต่ละปีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 
  

 4.3 ผลที่เกิดจากการดําเนินงานจากข้อ 4.2   
5 ด้านการจัดหารายได้  
 5.1 แผนงบประมาณประจําปีแสดงข้อมูลรายได้เพียงพอที่จะพ่ึงพา

ตนเองได้ 
  

 5.2 การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกเป็นไปตามมาตรการ
ดําเนินการจัดหารายได้เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และผลลัพธ์
การดําเนินงานการจัดหารายได้ 

  

6 ด้านการประกันคุณภาพ  
 6.1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในระดับดี  
 6.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร             

อยู่ในระดับดี 
  

7 ด้านการสรา้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์  
 7.1 ผลงานที่โดดเด่น ของหน่วยงาน/อาจารย์/นักศึกษาทีเ่กิดจากการ

ประกวด การแข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
  

8 ด้านการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน  
 8.1 การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

ของสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประเมินผลงานของ 
ส่วนงานภายใน 

  

9 ด้านประสิทธผิลการบริหารจัดการองค์กร (ไม่มคีะแนน) -  
 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการหน่วยงาน             

เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาของผู้บริหารหน่วยงานน้ัน ๆ 
-  

รวมทั้งหมด  
คิดเปน็ร้อยละ  

 สรุปผลการดําเนินงานของ (ช่ือหน่วยงาน) ปีที่ ... ปีการศึกษา ... ปีงบประมาณ พ.ศ. ... จาก ... ตัวช้ีวัด 
ผ่านจํานวน ... ตัวช้ีวัด ไม่ผ่านจํานวน ... ตัวช้ีวัด รวม ... คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ...  
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ผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของส่วนงานภายใน 

..............(ชื่อหน่วยงาน).............. 
 

ด้านที่ 1 การรักษามาตรฐานและคุณภาพของส่วนงาน   
 

ลักษณะส่วนงาน (โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลง (  ) ที่ต้องการ 
   (    ) หน่วยงานเดิมที่ได้ดําเนินการมาแล้วและมีแผนจะดําเนินการต่อไป โดยยกฐานะเป็นส่วนงานภายใน 
   (    ) หน่วยงานใหม่ที่ริเริ่มดําเนินการจัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน โดยหน่วยงานน้ันได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
สถานทีต้ั่ง :  
                      
                                                                                                                               
1.1 เหตุผลและความจําเป็นของการจัดต้ังส่วนงานภายใน : จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศหรือความต้องการของพ้ืนที่ รวมถึงศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
(ความยาวประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ) 

(1) เหตุผลและความจําเป็น 
                                                                                                               . 
(2) ความสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
                                                                                                              . 
(3) ศักยภาพความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา 
                                                                                                              . 

1.2 วัตถุประสงค์ : จะต้องสอดคล้องกับเหตุผลและความจําเป็นในข้อ 1.1 
                                                                                                              . 

1.3 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์ : กลยุทธ์และค่านิยมต้องมุ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์และผลสัมฤทธ์ิของงาน 
                                                                                                               . 

1.4 การจัดโครงสรา้งและการบริหาร : ต้องคํานึงถึงหลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วย  การอุดมศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

(1) โครงสร้างหน่วยงาน 
                                                                                                               . 

(2) โครงสร้างการบริหาร 
                                                                                                               . 
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 1.5 ระบบการบริหารงานบุคคล : จะต้องสอดคล้องกับมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ และ         
ไม่มีผลเป็นการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมท้ังต้องไม่กระทบต่อการบริหารจัดการ
อัตรากําลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยอาจให้บุคลากรเดิมที่มีอยู่แล้วไปปฏิบัติงานใน              
ส่วนงานภายในที่จัดต้ังขึ้นได้  

 (1) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลของส่วนงานภายในที่จัดต้ัง/
สถาบันอุดมศึกษา 

                                                                                                              . 
                                                                                                              . 

(2) รายละเอียดของกรอบอัตรากําลังในภาพรวมของหน่วยงาน ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

คณะ/ส่วนงาน   
ภายในฯ ท่ีมี    

ฐานะเทียบเท่า   
คณะ 

บุคลากร
ท่ีพึงมี 

บุคลากรในปัจจุบัน

รวม
อัตรา 
กําลัง

เพ่ิมใหม่

ตําแหน่งเพ่ิมใหม่ 25.. – 25..

ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน 
ราชการ/ 
บุคลากร
อื่นๆ 
(ถ้ามี)

เพ่ิมในปี 

งปม.
แผ่นดิน 

งปม.
รายได้ 

25.. 
ปีท่ี1 

25.. 
ปีท่ี2 

25.. 
ปีท่ี3 

25.. 
ปีท่ี4 

คณะ/สํานัก            

หมายเหตุ : งปม. ย่อมาจากคําว่า “งบประมาณ” 
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(3)  รายละเอียดของกรอบอัตรากําลังในคณะ/สํานักหรือเทียบเท่า (ที่จัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน) 

 
 

ประเภทบุคลากร 

อัตราเดิม อัตราใหม่/ตําแหน่งเพิ่มใหม่ 
25.. 

ปัจจุบัน
25.. 
ปีที่ 1

25.. 
ปีที่ 2 

25.. 
ปีที่ 3

25.. 
ปีที่ 4

 
 

อัตรา 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

 
 

อัตรา 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

 
 

อัตรา 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

 
 

อัตรา 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

 
 

อัตรา 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

เงิน
เดือ

น 
เงิน

ปร
ะจ

ําตํ
าแ

หน
่ง 

อื่น
 ๆ

 

เงิน
เดือ

น 
เงิน

ปร
ะจ

ําตํ
าแ

หน
่ง 

อื่น
 ๆ

 

เงิน
เดือ

น 
เงิน

ปร
ะจ

ําตํ
าแ

หน
่ง 

อื่น
 ๆ

  

เงิน
เดือ

น 
เงิน

ปร
ะจ

ําตํ
าแ

หน
่ง 

อื่น
 ๆ

 

เงิน
เดือ

น 

เงิน
ปร

ะจ
ําตํ

าแ
หน

่ง 

อื่น
 ๆ

 

ข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา 

วิชาการ                     
สนับสนุน   

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบแผ่นดิน) 

วิชาการ   
สนับสนุน   

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

วิชาการ   
สนับสนุน   

พนักงานราชการ วิชาการ   
สนับสนุน   

อื่น ๆ (ระบุ.....)   
รวม   

      หมายเหตุ :    โปรดระบุวิธีการได้มาซึ่งตําแหน่งเดิมและตําแหน่งเพิ่มใหม่ด้วย เช่น 
1. การเกลี่ยบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในสถาบันหรือการให้บุคลากรจากหน่วยงานอื่นในสถาบันมาปฏิบัติงาน  
2. ที่มาและอัตราเงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง ของบุคลากรในส่วนงานที่จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในทุกอัตรา 

                        3. หากมีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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1.6 เป้าหมายผลผลิต : วิธีควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีกลไกการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน  การพัฒนาหลักสูตรสาขาใด ต้องมีอุปทานแรงงานเพียงพอ 

(1) วิธีการดําเนินงาน 
                                                                                                              . 

(2) กลไกการควบคุมของหน่วยงาน  
                                                                                                             . 

 

1.7 การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน 

ลําดับ ประเด็น การดําเนินการ 
1. มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 

 
 

2. มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 
 

 

3. มาตรฐานคุณภาพนักศึกษา 
 

 

4. ระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ 
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1.8 แหล่งที่มาของรายได้ : ให้ระบุแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมิใช่งบประมาณแผ่นดิน 

 
แหล่งท่ีมาของรายได้ 

 
25.. 

ปีปัจจุบัน 

ประมาณการรายได้  
รวม 25.. 

ปีท่ี 1
25.. 
ปีท่ี 2

25.. 
ปีท่ี 3

25.. 
ปีท่ี 4

25.. 
ปีท่ี 5 

1)  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

       

2)  การวิจัย    
3)  การบริการทางวิชาการ    
4)  การบริจาค    
5)  อื่นๆ ......................    

รวมทั้งสิ้น    

1.9 ระบบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สนิ : ต้องมีความชัดเจนว่า สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถ
นํางบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานภายในได้ 

(1) การวางแผนงบประมาณ 
                                                                                                              . 
                                                                                                              . 

(2) การแสวงหาแหล่งเงินทุนอ่ืน (นอกจากเงินรายได้) 
                                                                                                              . 
                                                                                                              . 

(3) การบริหารงบประมาณ 
                                                                                                              . 
                                                                                                              . 

(4) การวางแผนกํากับติดตามงบประมาณ 
                                                                                                              . 
                                                                                                              . 

(5) ระบบการบริหารทรัพย์สิน 
                                                                                                              . 
                                                                                                              . 
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1.10 การกํากับตรวจสอบ : หน่วยงานกําหนดกลไกในการดําเนินงานและตรวจสอบคุณภาพ 

กลไก 
(คําสั่ง/ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) วิธีการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล 

1. ............................  
2. ...........................  
3. ...........................  
4. ..............................  
  

1.11 แผนการดําเนนิการ : ต้องมีเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

หน้าท่ีและอํานาจของสถาบันอุดมศึกษา 
/แผนงานโครงการท่ีคาดว่าจะดําเนินการ 

(ระบุเฉพาะหน้าที่และอาํนาจที่สว่นงานภายในมีการดําเนินงาน) 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ผลผลิต
ผลลัพธ์ 25.. 

ปีท่ี 1
25.. 
ปีท่ี 2

25.. 
ปีท่ี 3

25.. 
ปีท่ี 4 

1. การจัดการศึกษา 
1.1 แผนงาน/โครงการท่ี 1 : ... 

 
 

1.2 แผนงาน/โครงการท่ี 2 : ... 
 
 

1.3 แผนงาน/โครงการท่ี 3 : ... 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 2 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 2 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 2

     

2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   
3. การให้บริการทางวิชาการ   
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
5. หน้าท่ีและอํานาจอ่ืน                         

ตามที่กฎหมายกําหนด 
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1.12 แผนการประเมินความคุ้มคา่ของการจัดต้ังส่วนงานภายใน : ซึ่งได้จัดทาํตามแนวทางการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

(1) ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของส่วนงาน
ภายใน แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดําเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 

1. ................................ 
 

1. ................................. 
2. ................................. 

1. ................................. 
2. ................................. 
3. .................................

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

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

.................................
2. ................................. 
 

1. ................................. 
2. ................................. 

1. ................................. 
2. ................................. 
3. ................................. 

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

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

................................. 
3. ................................. 
 

1. ................................. 
2. ................................. 

1. ................................. 
2. ................................. 
3. .................................

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

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

.................................
4. ................................. 
 

1. ................................. 
2. ................................. 

1. ................................. 
2. ................................. 
3. .................................

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

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

.................................
 
 (2) ประมาณการผลการดําเนินงานในมิติประสิทธิภาพ และมิติประสิทธิผล 

(2.1) มิติประสิทธิภาพ 
(2.1.1) ต้นทุนต่อหน่วย 

ประเด็น ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25..

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25..

แผนงาน/โครงการ   
ประมาณการงบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
หน่วยนับ (เชิงปริมาณ)   
ต้นทุนต่อหน่วย   
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(2.1.2) เปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 

ประเด็น ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25..

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25..

แผนงาน/โครงการ   
ตัวชี้วัด   
หน่วยนับ (เชิงปริมาณ)   

แผน ... 
(ผล) ... 

    

(2.1.3) สัดส่วนงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) จรงิต่องบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) ตามแผน 
(เฉพาะหน่วยงานเดิมที่ได้ดําเนินการมาแล้วและมีแผนจะดําเนินการต่อไป) 

ประเด็น ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า 2 ปี

ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า 1 ปี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

แผนงาน/โครงการ  
งบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) จริง  
งบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) ตามแผน  
สัดส่วนงบประมาณ : ร้อยละ  

(2.2) มิติประสิทธิผล 
(2.2.1) ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ประเด็น ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25..

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
ร้อยละ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ   
ตัวชี้วัด   
หน่วยนับ (เชิงปริมาณ)   

(2.2.2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ (ถ้ามี) 
ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อภาพรวม 

การดําเนินแผนงาน/โครงการ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ปีงบประมาณ 
ก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. 

แผนงาน/โครงการท่ี 1   
แผนงาน/โครงการท่ี 2   

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย   

หมายเหตุ : ช่วงค่าคะแนน 4.51-5.00 เท่ากับ ระดับดีมาก ช่วงค่าคะแนน 1.51-2.50 เท่ากับ ระดับน้อย 
ช่วงค่าคะแนน 3.51-4.50 เท่ากับ ระดับดี ช่วงค่าคะแนน 1.00-1.50 เท่ากับ ระดับน้อยท่ีสุด 
ช่วงค่าคะแนน 2.51-3.50 เท่ากับ ระดับปานกลาง 
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1.13   ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (เฉพาะคณะที่มีสภาวิชาชีพควบคุม) :  
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 
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ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

2.1  มีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าสามหลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเฉพาะคณะนั้น ๆ   

ผลการดําเนินงาน : รวม … หลักสูตร คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :  (ให้ระบุหลักสูตร)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

2.2  มีคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน   
ผลการดําเนินงาน : รวม … คน คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :  (ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ประจํา)  
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2.3  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใน 4 ปี สําหรับการประเมินรอบแรก หรือในการประเมินรอบสอง 
(ต้องมี) 

ผลการดําเนินงาน : รวม … หลักสูตร คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :  (ให้ระบุช่ือหลักสูตร)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.4  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน : รวม … นวัตกรรม คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ :  (ให้ระบุนวัตกรรม ในกรณีที่เป็นภาพประกอบให้ระบุ

ช่ือภาพ วันเดือนปี ที่ทํากิจกรรม)  
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2.5   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี อยู่ในระดับดี                  
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการดําเนินงาน : คะแนน …  อยู่ในระดับ … คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :  (ระบุ)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.6  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการดําเนินงาน : รวม … กิจกรรม คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ :  (ระบุกิจกรรม ในกรณีที่เป็นภาพประกอบ ให้ระบุ          

ช่ือภาพ วันเดือนปี ที่ทํากิจกรรม)  
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ด้านที่ 3 ผลการวิจัยและบริการวิชาการ  

 3.1  จํานวนผลงานวิจัย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการดําเนินงาน : คะแนน …  อยู่ในระดับ … คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ :  (ระบุ) “เรื่องงานวิจัยและผู้วิจัย”  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 3.2  จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ผลการดําเนินงาน : คะแนน …  อยู่ในระดับ … คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ :  (ระบุ) “จํานวนเงินและแหล่งงบประมาณ”  
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 3.3  โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน  
ผลการดําเนินงาน : รวม … โครงการ คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ :  (ระบุโครงการบริการวิชาการ ในกรณีที่ เป็น

ภาพประกอบ ให้ระบุช่ือภาพ วันเดือนปี ที่ทํากิจกรรม)  
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ด้านที่ 4 แผนการรับนักศึกษา  

4.1 ให้จัดทําแผนการรับนักศึกษาและแผนกลยุทธท์ุกหลักสูตร  

ผลการดําเนินงาน : (มี/ไม่มี) แผนการรับนักศึกษาและแผนกลยุทธ์ คิดเป็น … คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง : (ระบุ) “แผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา”   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ตารางท่ี … แผนและผลดําเนินการรบันักศกึษาทุกหลกัสูตรประจําปีการศึกษา ... ระดับปริญญาตร ี(ภาคปกติ)  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะ............................................................... 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
แผนรับ รับจริง 

1  
2    
3  
4  
5    

รวมทั้งหมด
 
ตารางที่ … แผนและผลดําเนินการรับนักศึกษาทุกหลักสูตรประจําปีการศึกษา ... ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะ............................................................... 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
แผนรับ รับจริง 

1  
2  
3    
4  
5  

รวมทั้งหมด   
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ตารางที่ … แผนและผลดําเนินการรับนักศึกษาทุกหลักสตูรประจําปีการศึกษา ... ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โทและปริญญาเอก) 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะ............................................................... 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

แผนรับ รับจริง 
1  
2  
3    
4  
5  

รวมทั้งหมด   

 
4.2 แนวทางการรกัษาสถานภาพการคงอยูข่องนักศึกษาทุกหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 

ผลการดําเนนิงาน : (มี/ไม่มี) แนวทางการรักษาสถานภาพการคงอยู่ทกุหลักสูตร                           
คิดเปน็ … คะแนน 

คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง : (ระบุ) “แนวทางการรักษาสถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษา               
ทุกหลักสูตร”   
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4.3 ผลทีเ่กิดจากการดําเนนิงานจากข้อ 4.2  

ผลการดําเนินงาน : สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร ร้อยละ … คิดเป็น … คะแนน 

ตารางที่ … สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยภาพรวม 

รายการ  
จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร  อัตรานักศึกษา 

ออกระหว่าง 
ปีการศึกษา ...แผนรับ รับจริง คงอยู่จริง ออกระหว่างปี 

นักศึกษาปี 1 (ปกศ. ...)      
นักศึกษาปี 2 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 3 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 4 (ปกศ. ...)      

รวมทั้งหมด      

ตารางที่ … สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตร .......... 

รายการ  
จํานวนนักศึกษา 

หลักสูตร ………………………
อัตรานักศึกษา 
ออกระหว่าง 
ปีการศึกษา ... แผนรับ รับจริง คงอยู่จริง ออกระหว่างปี 

นักศึกษาปี 1 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 2 (ปกศ. ...)      
นักศึกษาปี 3 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 4 (ปกศ. ...)  

รวมทั้งหมด      

ตารางที่ … สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตร .......... 

รายการ  
จํานวนนักศึกษา  

หลักสูตร ……………………… 
อัตรานักศึกษา 
ออกระหว่าง 
ปีการศึกษา ... แผนรับ รับจริง คงอยู่จริง ออกระหว่างปี 

นักศึกษาปี 1 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 2 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 3 (ปกศ. ...)      
นักศึกษาปี 4 (ปกศ. ...)  

รวมทั้งหมด      
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ตารางที่ … สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปรญิญาโท) หลักสูตร .......... 

รายการ  
จํานวนนักศึกษา  

หลักสูตร ………………………
อัตรานักศึกษา 
ออกระหว่าง 
ปีการศึกษา ... แผนรับ รับจริง คงอยู่จริง ออกระหว่างปี 

นักศึกษาปี 1 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 2 (ปกศ. ...)      
นักศึกษาปี 3 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 4 (ปกศ. ...)  

รวมทั้งหมด      

ตารางที่ … สถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปรญิญาเอก) หลกัสูตร .......... 

รายการ  
จํานวนนักศึกษา  

หลักสูตร ……………………… 
อัตรานักศึกษา 
ออกระหว่าง 
ปีการศึกษา ... แผนรับ รับจริง คงอยู่จริง ออกระหว่างปี 

นักศึกษาปี 1 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 2 (ปกศ. ...)  
นักศึกษาปี 3 (ปกศ. ...)      
นักศึกษาปี 4 (ปกศ. ...)  

รวมทั้งหมด      

 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง : (ระบุ)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



ด้านที่ 5 การจัดหารายได้  
1.14 แผนงบประมาณประจําปีแสดงข้อมูลรายได้เพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ 

ผลการดําเนินงาน : มีรายได้ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) ในการพึ่งพาตนเอง คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง : (ระบุ) “รายได้จากประมาณการรายได้ (เงินอุดหนุน 100%)                    

หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมเป็นเงินคงเหลือ พร้อมสรุปว่ามีรายได้ เพียงพอ/ไม่เพียงพอ ในการพ่ึงพาตนเอง  
 และ “รายได้จากประมาณการรายได้ (เงินอุดหนุน 80%) หักค่าใช้จ่ายทัง้หมด รวมเป็นเงินคงเหลือ 
พร้อมสรุปว่ามีรายได้ เพียงพอ/ไม่เพียงพอ ในการพ่ึงพาตนเอง”  
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ตารางที่ ...  ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ... (รายหัวนักศึกษา 100% และ 80%)  

รายการ 
ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ...  

คณะ/สาํนัก “.........................................................................”
รายละเอียด/จํานวนเงิน รวมทั้งหมด (บาท) 

1. เงินอุดหนุน (รายหัวนักศึกษา) 100% 
“ให้คํานวณจาก จํานวนนักศึกษาจริง  
คูณด้วย 800 บาท และคูณ 100%” 

 ............................  บาท

2. เงินอุดหนุน (รายหัวนักศึกษา) 80% 
“ให้คํานวณจาก จํานวนนักศึกษาจริง คูณด้วย 

800 บาท และคูณ 80%”

 ............................  บาท

3. รายได้จากค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่อปี 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) “ให้คํานวณจาก 
จํานวนนักศึกษาจริง คูณกับ อัตราค่าเล่าเรียนต่อปี
การศึกษา 2562” 

 ............................  บาท

4. รายได้จากค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่อปี 
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) “ให้คํานวณ
จาก จํานวนนักศึกษาจริง คูณกับ อัตราค่าเล่าเรียน
ต่อปีการศึกษา 2562” 

 ............................  บาท

5. รายได้จากค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่อปี 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) “ให้คํานวณจาก จํานวน
นักศึกษาจริง คูณกับ อัตราค่าเล่าเรียนต่อปี
การศึกษา 2563” 

 ............................  บาท

6. รายได้จากค่าตอบแทนบุคลากร
งบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้ 

 ............................  บาท

7. รายได้อ่ืน/ผลประโยชน์/สนิทรัพย์อ่ืน 
“ให้ระบุรายละเอียดและจํานวนเงินจากรายได้อ่ืน 
รวมท้ังระบุมูลค่าผลประโยชน์หรือสินทรัพย์อ่ืนเป็น
จํานวนเงิน” 

 ............................  บาท

8. เงินวิจัยและบริการวิชาการ 
“ให้ระบุข้อมูลตามงบที่ได้รับจัดสรร จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากภายนอก” 

 ............................  บาท

รวมประมาณการรายได้ 100% (รวมเงินทกุรายการยกเวน้รายการที่ 2) ............................  บาท

รวมประมาณการรายได้ 80% (รวมเงินทกุรายการยกเว้นรายการที่ 1) ............................  บาท
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ตารางที่ … ค่าตอบแทนบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. ... (เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง)  

รายการ จํานวน 
(คน) 

ค่าตอบแทนบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
คณะ/สาํนัก “..............................................” รวมทั้งหมด

(บาท) งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ 
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 

1. ผู้บริหาร คน บาท บาท บาท บาท บาท
2. บุคลากรสายวิชาการ คน บาท บาท บาท บาท บาท
3. บุคลากรสายสนับสนุน คน บาท บาท บาท บาท บาท

รวมทั้งหมด คน บาท บาท บาท บาท บาท
 
ตารางที่ ... คา่ใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ... (โดยภาพรวมรายปี) 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. ... 
คณะ/สาํนัก “..........................................” 

งบประมาณ
แผ่นดิน งบรายได้ รวมทั้งหมด 

1. ค่าสาธารณปูโภค (ค่านํ้า/ค่าไฟฟ้า) รอการติดต้ังมิเตอร์แยกหน่วยงาน 
2. ค่าตอบแทนรายปี    

- เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารและบุคลากร 
(ข้อมูลจากตารางที่ 6.2)    

- ค่าสอนภาคพิเศษ/ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  
3. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านการวิจัย/ 

ด้านบริการวิชาการ/ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ให้แสดงรายการตามโครงการหรือกิจกรรม) 

   

4. ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
(ให้แสดงรายการตามโครงการหรือกิจกรรม)

   

5. ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนานักศึกษา 
(ให้แสดงรายการตามโครงการหรือกิจกรรม)

   

6. ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรและนักศกึษา 
(ให้แสดงรายการตามโครงการหรือกิจกรรม)

   

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
ส่วนงานภายใน (ให้แสดงรายการตามโครงการหรือกิจกรรม) 

   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  

 
 

  



- 24 - 
 

ตารางที่ xx สรุปข้อมูลการพ่ึงพาตนเองปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

รายการ 
สรุปข้อมูลการพึ่งพาตนเองปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

คณะ/สาํนัก“..............................................” 
เงินอุดหนนุ 100% เงินอุดหนนุ 80% 

ประมาณการรายได้ 
(ข้อมูลจากตารางประมาณการรายได้) ............................... บาท ............................... บาท

หัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
(ข้อมูลจากตารางค่าใช้จา่ย) ............................... บาท ............................... บาท

รวมเงินคงเหลือ ............................... บาท ............................... บาท
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1.15 การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกเป็นไปตามมาตรการดําเนินการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดหารายได้ 

ผลการดําเนินงาน : การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกรวม ... บาท คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ :  (ระบุ)  
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ด้านที่ 6 การประกันคุณภาพ  

6.1 ผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในระดับดี 

ผลการดําเนินงาน : คะแนน ...  อยู่ในระดับ ...  คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
6.2 ผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร อยู่ในระดับดี  

ผลการดําเนินงาน : คะแนน ...  อยู่ในระดับ ...  คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง :    
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ด้านที่ 7 การสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์  

7.1 ผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน/อาจารย์/นักศึกษาท่ีเกิดจากการประกวดการแข่งขันหรือได้รับรางวัล  

ผลการดําเนินงาน : ผลงานรวม ... ชิ้นงาน คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ : (ระบุ)   
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ด้านที่ 8 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน  

8.1 การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน 

ผลการดําเนินงาน : (มี/ไม่มี) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน คิดเป็น ... คะแนน 
คําอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ภาพประกอบ : (ระบุ)   
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ด้านที่ 9 ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร 
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