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หลักเกณฑก์ารประเมินผลงานสว่นงานภายใน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕64 - 2567  

(ปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
: ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี พ.ศ. 2558  เพ่ือให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จึงกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานของส่วนงานภายใน ดําเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน หน่วยสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560  
อ้างอิงพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน จากบุคคลภายนอก จํานวน 
5 คน มีหน้าที่ในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลงาน ติดตาม
ผลการดําเนินงาน และประเมินผลงานตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว้ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน แล้วรายงานผล
การประเมินพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย  

๒. กรอบการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน ได้กําหนดกรอบการประเมินผลงานส่วนงาน

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ดังน้ี 
(๑) ปีที่หน่ึงจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด กําหนดวิธีการและขั้นตอน แจ้งส่วนงานภายใน  

โดยให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ซึ่งกําหนดไว้ในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมท้ังประเด็นอ่ืนตามที่คณะ
กรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร 

(๒) ในปีที่สองและปีที่สาม หลังจากการประเมินรอบที่หน่ึง คณะกรรมการฯ จะติดตามผลและ            
ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของส่วนงานภายใน 

(๓) ในปีที่สี่ หลังจากการประเมินรอบแรก คณะกรรมการฯ จะประเมินผลการดําเนินงาน 4 ปี 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๓. วิธีการและขัน้ตอนการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน มีวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลงานของ 

ส่วนงานภายใน โดยดําเนินการดังน้ี 
(๑) คณะกรรมการฯ แจ้งเกณฑ์และตัวช้ีวัดให้ส่วนงานภายในรับทราบ เพ่ือเตรียมรับการประเมินผล

การดําเนินงานแต่ละด้านตามตัวช้ีวัด 
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(๒) ใน ๒ ปีแรก คณะกรรมการฯ แจ้งให้ส่วนงานภายในจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเสนอต่อ
คณะกรรมการตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นการติดตามผลการดําเนินงานและประธานคณะกรรมการจะ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

(๓) เมื่อครบ ๔ ปี คณะกรรมการฯ แจ้งให้ส่วนงานภายในจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเสนอต่อ
คณะกรรมการตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและตัวชี้วัด 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและตัวช้ีวัดส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
แบ่งออกเป็น 9 ด้าน 30 ตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 150 คะแนน ดังต่อไปน้ี 

ด้านที่ 1 การรักษามาตรฐานและคุณภาพของส่วนงาน (ไม่กําหนดคะแนน เน่ืองจากส่วนงาน
ภายในทุกหน่วยงานต้องมีข้อมูลการดําเนินงานทุกตัวช้ีวัด ตามข้ันตอนเบ้ืองต้นในการจัดต้ังส่วนงานภายใน) 
โดยเป็นไปตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน
ของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและ
การดําเนินงานของส่วนงานภายใน หน่วยสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๑2 ตัวช้ีวัด  
ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ การกําหนดยุทธศาสตร์     
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ เหตุผลความจําเป็น    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ พันธกิจ    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ วัตถุประสงค์    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ การจัดองค์กร    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ ระบบการบริหารงานบุคคล     
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๗ เป้าหมายผลผลิต    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพในการดําเนินงาน    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๙ แหล่งที่มาของรายได้    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๐ ระบบบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน     
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๑ การกํากับตรวจสอบ    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๒ แผนการดําเนินงาน    

ด้านที่ 2 การผลิตบณัฑิต (รวม 35 คะแนน) โดยเป็นไปตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มี 6 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ มีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าสามหลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือ
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเฉพาะคณะนั้น ๆ      

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  มีคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน      
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใน ๔ ปี สําหรับการประเมินรอบแรก 

หรือในการประเมินรอบสอง (ต้องมี) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน            
๑ ปี อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือคุณธรรมจริยธรรม (รวมถึงกิจกรรม
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 

คําจํากดัความ  
นวัตกรรม หมายถึง งานประดิษฐ์คิดค้นช้ินงานหรือกระบวนการเรียนการสอนที่แปลกใหม่

หรือสร้างสรรค์ นําไปสู่คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ผลงานการวิจัยและบริการวิชาการ (รวม 15 คะแนน) โดยเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้ระบุรายละเอียดผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ                     
มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ จํานวนผลงานวิจัย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ให้ระบุช่ือเรื่องและผู้วิจัย) (ใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์)     

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ให้ระบุจํานวนเงินและแหล่งงบประมาณ) (ใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย)     

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน  

ด้านที่ 4 แผนการรับนักศึกษา (รวม 30 คะแนน) โดยมีแผนดําเนินการเชิงรุก/กลยุทธ์ การรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตรและรักษาจํานวนนักศึกษาให้คงอยู่ตลอดหลักสูตร มี 3 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ ให้จัดทําแผนการรับนักศึกษาและแผนกลยุทธ์ทุกหลักสูตร  
ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ แนวทางการรักษาสถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 
ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓ ผลที่เกิดจากการดําเนินงานจากข้อ 4.2  

ด้านที่ 5 การจัดหารายได้ (รวม 30 คะแนน) โดยเป็นไปตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ ข้อ 30 และข้อ ๓1 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน                 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ 25 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย 
การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน หน่วยสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมาตรการ
ดําเนินการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  มี ๒ ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑ แผนงบประมาณประจําปีแสดงข้อมูลรายได้เพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้   
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒ การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกเป็นไปตามมาตรการดําเนินการ

จัดหารายได้เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และผลลัพธ์การดําเนินงานการจัดหารายได้  
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คําจํากัดความ 
 รายได้ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้, เงินผลประโยชน์จาก
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมบริการทางวิชาการ, เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้, เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอก, เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ การรับบริจาค และอ่ืน ๆ   
 รายจ่าย หมายถึง การบริหารจัดการ, การจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, การพัฒนาองค์กรและบุคลากร, การพัฒนานักศึกษา, การจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรและนักศึกษา และรายจ่ายอ่ืน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส่วนงาน
ภายในตามที่คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในเห็นชอบ  
 มาตรการดําเนินการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย หมายถึง การกําหนด
เป้าหมาย การจัดหารายได้ของคณะ สํานัก สถาบัน ตามหลักเกณฑ์ในการกําหนดขนาดของหน่วยงาน 
ความสามารถ ศักยภาพ โดยการคํานวณและคิดจากเงินรายได้ที่เกิดขึ้นและเข้าสู่ระบบงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

ด้านที่ 6 การประกันคุณภาพ (รวม 10 คะแนน) โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. และข้อ ๔๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหาร
และการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖  มี ๒ ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในระดับดี              
(ใช้ผลการประเมินตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน)  

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี  
(ใช้ผลการประเมินตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน)  

ด้านที่ 7 การสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ ์(รวม 10 คะแนน) โดยแสดงข้อมูลความสามารถสร้าง
ช่ือเสียง/ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ รางวัล                   
มี ๑ ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ผลงานที่โดดเด่น ของหน่วยงาน/อาจารย์/นักศึกษา ที่เกิดจากการประกวด 
การแข่งขัน หรือได้รับรางวัล  

ด้านที่ 8 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน (รวม 20 คะแนน) โดยให้แสดงข้อมูลการนําข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของส่วนงานภายใน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน มี 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1 การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ                
สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน  

 ด้านที่ 9 ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร (ไม่กําหนดคะแนน เน่ืองจากเป็นการประเมิน
เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนงานภายใน นําข้อมูลไปพัฒนาการดําเนินงานต่อไป) เป็นการประเมินประสิทธิผลภาพรวม
ในการบริหารจัดการหน่วยงาน  5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะผู้นําและภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร การกํากับดูแล
บริหารจัดการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาของผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินแบบออนไลน์ 
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5.  การกําหนดน้ําหนักคะแนนตวัชี้วดั 

 การกําหนดนํ้าหนักคะแนนตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพผลงานของส่วนงานภายในจาก
องค์ประกอบ 9 ด้าน 30 ตัวช้ีวัด รวมท้ังหมด 150 คะแนน  ดังตารางต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบ ตัวชี้วัด คะแนน 

1. ด้านการ
รักษามาตรฐาน 
และคณุภาพ
ของส่วนงาน
ภายใน  
(12 ตัวช้ีวัด) 

๑.๑ การกําหนดยุทธศาสตร์  - 
๑.๒ เหตุผลความจําเป็น  - 
๑.๓ พันธกิจ  - 
๑.๔ วัตถุประสงค์ - 
๑.๕ การจัดองค์กร - 
๑.๖ ระบบการบริหารงานบุคคล - 
๑.๗ เป้าหมายผลผลิต - 
๑.๘ การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพในการดําเนินงาน - 
๑.๙ แหล่งที่มาของรายได้ - 

๑.๑๐ ระบบบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน  - 
๑.๑๑ การกํากับตรวจสอบ - 
๑.๑๒ แผนการดําเนินงาน - 

2. ด้านการผลติ
บณัฑิต  
(6 ตัวช้ีวัด)  
 

๒.๑ มีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าสามหลักสูตรหรือสาขาวิชา  
หรือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเฉพาะคณะนั้น ๆ   

5 

๒.๒ มีคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 5 
๒.๓ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใน ๔ ปี สาํหรับการประเมิน         

รอบแรก หรือในการประเมินรอบสอง (ต้องมี) 
5 

๒.๔ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- มีนวัตกรรมจํานวน 1 - 2 ช้ิน  =  2 คะแนน  
- มีนวัตกรรมจํานวน 3 – 4 ช้ิน  =  4 คะแนน  
- มีนวัตกรรมจํานวน 5 ช้ิน ขึน้ไป  =  5 คะแนน 

5 

๒.๕ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- คะแนนการประเมินตํ่ากว่าระดับดี  =  3 คะแนน 
- คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป  =  5 คะแนน 

 

5 
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องคป์ระกอบ ตัวชี้วัด คะแนน 

 2.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือคุณธรรมจริยธรรม 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- กิจกรรมที่ดําเนินงาน ๑ - ๒ กิจกรรม = 2 คะแนน 
- กิจกรรมที่ดําเนินงาน 3 - 4 กิจกรรม = 4 คะแนน 
- กิจกรรมที่ดําเนินงาน 5 – 6 กิจกรรม = 6 คะแนน 
- กิจกรรมที่ดําเนินงาน 7 - 9 กิจกรรม = 8 คะแนน 
- กิจกรรมที่ดําเนินงาน ๑๐ กิจกรรม = 10 คะแนน 

10 

 รวม 35 
3. ดา้นผลงาน    
การวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(3 ตัวช้ีวัด) 

3.1 จํานวนผลงานวิจัย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระบุเรื่องและผู้วิจัย) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- คะแนนการประเมินตํ่ากว่าระดับดี  =  3 คะแนน 
- คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป  =  5 คะแนน 

5 

3.2 จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระบุจํานวนเงินและแหลง่งบประมาณ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- คะแนนการประเมินตํ่ากว่าระดับดี  =  3 คะแนน 
- คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป  =  5 คะแนน 

5 

3.3 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน 5 
รวม 15 

4. ดา้นแผน 
การรบันักศกึษา 
(3 ตัวช้ีวัด)     

4.1 ใหจ้ัดทําแผนการรับนักศกึษาและแผนกลยุทธ์ทุกหลักสูตร 10 
4.2 แนวทางการรักษาสถานภาพการคงอยู่ของนักศึกษาทุกหลักสูตร          
ในแต่ละปีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75  

10 

4.3 ผลที่เกิดจากการดําเนินงานจากข้อ 4.2 10 
รวม 30 

5. ดา้นการ
จัดหารายได ้ 
(2 ตัวช้ีวัด)     

5.1 แผนงบประมาณประจําปีแสดงข้อมูลรายได้เพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้ 15 
5.2 การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกเป็นไปตามมาตรการดําเนินการ
จัดหารายได้เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และผลลัพธ์การดําเนินงาน           
การจัดหารายได้ 

15 

รวม 30 
6. ดา้นการ
ประกันคณุภาพ
(2 ตัวช้ีวัด)     

6.1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในระดับดี 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- คะแนนการประเมินตํ่ากว่าระดับดี  =  3 คะแนน 
- คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป  =  5 คะแนน 

 
 
 

5 
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องคป์ระกอบ ตัวชี้วัด คะแนน 

 6.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร               
อยู่ในระดับดี 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- คะแนนการประเมินตํ่ากว่าระดับดี  =  3 คะแนน 
- คะแนนการประเมินระดับดีขึ้นไป  =  5 คะแนน 

5 

 รวม 10 
7. ด้านการ
สร้างชื่อเสียง
และภาพลกัษณ ์
(1 ตัวช้ีวัด)   

7.1 ผลงานที่โดดเด่น ของหน่วยงาน/อาจารย์/นักศึกษา ที่เกิดจากการ
ประกวด การแข่งขัน หรือได้รับรางวัล  
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
- ผลงานระดับจังหวัด 1 ช้ินงาน = 3 คะแนน   
- ผลงานระดับภูมิภาค 1 ช้ินงาน = 8 คะแนน  
- ผลงานระดับประเทศ 1 ช้ินงาน = 10 คะแนน 

10 

รวม 10 
8. ดา้นการ
ปรบัปรุงผลการ
ดําเนนิงาน 
(1  ตัวช้ีวัด)   

8.1 การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ       
สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประเมนิผลงานของส่วนงานภายใน 

20 

รวม 20 
9. ประสทิธิผล
การบรหิาร
จัดการองคก์ร 

การประเมินประสิทธิผลภาพรวมในการบรหิารจัดการหน่วยงาน 5 ด้าน 
ได้แก่ ลักษณะผู้นําและภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร การกํากับดูแลบริหาร
จัดการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาของผู้บริหารหน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินผลงานแบบออนไลน์ 

- 

รวมทั้งหมด 150 

6. การแปลผลภาพรวมการบรหิารองค์กรเพื่อการดํารงอยู่ของหน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงาน          
ต้องผ่านทุกตัวช้ีวัด และมีคะแนนในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  


