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การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น   
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คณะ/หน่วยงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบหลักเกณฑ์แนวทางและ
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บทที่ 1 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและที่มา 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง 
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546–2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจา
และท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปีกับหัวหน้ า 
ส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ 
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ ก.พ.ร. เสนอ  
โดย ก.พ.ร. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่
ตกลงไว้ 
 5. ส านักงาน ก.พร.  จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าค ารับรองและติดตามผลการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อก าหนดกรอบ  
การประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์และจัดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   
2549  : 1-2) 
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 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ   กับส านักงาน ก.พ.ร. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบและกลไกให้มหาวิทยาลัย 
พัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA)  โดย
จะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ  และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล  
โดยมีการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  รวมถึงจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าแนวทางดังกล่าว 
มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของมหวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และได้มี
การก าหนดตัวชี้วัดเพื่อก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนด
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาสังคมและเศรฐกิจแห่ง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี พ.ศ. 2560 -2574 
ตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  โดยได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแต่ละระดับ  และการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงจัดท าแผนยุทธศาสตรช์าติและมหาวิทยาลยั 
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แผนภาพ  2  แสดงการบูรณาการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  และค ารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ  
ตลอดจนการพัฒนาองค์กร 
 3.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กร  และ 
น าผลการประเมินไปก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 5.  เพื่อน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแก่บุคคล คณะ/หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
 6. เพื่อน าผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม ประกอบการประเมินผลผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัย 
ได้มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาสังคม
และเศรฐกิจแห่ง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)   
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แผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) ตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลให้อยู่ภายใต้
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการประเมินผล 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล  2) พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม   
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   
5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล  
6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล   และ  
7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตามแผนภาพ 2  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3  กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ  และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง  7 ด้าน  จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์ 
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  ดังนี้ 
  1. เกณฑ์การประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
  2. เกณฑ์การประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  3. เกณฑ์การประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  4. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากล 
  5. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลยัก าหนดขึ้น 
 
 

บริหาร
จัดการ

ผลิต
บัณฑิต

วิจัย

บริการ
วิชาการ

ท านุ
บ ารุงฯ

ภาพลักษณ์/สู่
สากล

มหาวิทยาลัย
สีเขียว
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โครงสร้างการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  มีรายละเอียดโครงสร้าง
การประเมินผล  ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย คณะกรรมการ  3 กลุ่ม  
ได้แก ่
   1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
     1) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณรายได้ เงินกองทุน และเงินอ่ืนๆ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการอ านวยการคณะ/หน่วยงาน 
     2) จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
     3) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล  
    1.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
      1) เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
      2) เจรจากับผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  
   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 
    1) ให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการของ
คณะ/หน่วยงาน 
    2) ตรวจประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ /หน่วยงาน 
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการ 
    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อทีป่ระชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 1. ระดับมหาวทิยาลัย  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ที่ปรึกษา  
  1.2 อธิการบดี                   ประธาน 
  1.3 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
  1.4 คณบด ี               กรรมการ 
  1.5 ผู้อ านวยการสถาบัน - ส านกั              กรรมการ 
  1.6 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี             กรรมการ 
  1.7 ผู้อ านวยการกอง                 กรรมการ 
  1.8 หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ          
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ  
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  1.9 เจ้าหน้าทีท่ี่ด าเนนิงานเก่ียวกับค ารับรองฯ           
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 2. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - ส านัก 
    1) คณบด/ีผู้อ านวยการสถาบนั – ส านัก              ประธาน 
    2) รองคณบดี/รองผู้อ านวยการสถาบนั – ส านัก          
    ที่ดูแลเก่ียวกับการจัดท าแผนของหน่วยงาน     รองประธาน 
    3) รองคณบดี/รองผู้อ านวยการสถาบนั – ส านัก         กรรมการ 
    4) หัวหน้าภาควิชา            กรรมการ 
    5) เลขานุการคณะ/หน่วยงาน         กรรมการและเลขานุการ 
    6) เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับการจัดท าแผน   
    ของหน่วยงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2 กรณีหน่วยงานระดับกอง  หรือเทียบเท่ากอง 
    1) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล /ผู้อ านวยการ      ประธาน 
    2) ผู้อ านวยการ              รองประธาน 
    3) ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง           กรรมการ 
    4) หัวหน้ากลุ่มงาน            กรรมการ 
    5) หัวหน้างาน              กรรมการ 
    6) เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับการจัดท าแผน        
    ของหน่วยงาน             กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   คณะกรรมการ  
     1) อธิการบดี                    ประธาน 
     2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย                 รองประธาน 
     3) รองอธิการบดี                      กรรมการ 
     4) หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกับค ารับรองฯ            กรรมการและเลขานุการ 
     5) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้  ท าหน้าที่เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่ วยงาน  
รวมทั้งท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
  1. คณะกรรมการอ านวยการตรวจประเมินค ารบัรองการปฏิบัตริาชการคณะ/หนว่ยงาน 
   1.1 อธิการบดี                   ประธาน 
   1.2 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
   1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         กรรมการ 
   1.4 เจ้าหน้าที่หนว่ยงานที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกับค ารับรองฯ       กรรมการและเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้ ให้ค าปรึกษา แนะน า  พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการ  ให้ค าปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
พิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  
  2. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองฯ ประกอบด้วย 
   2.1 อาจารย์ที่ผ่านหลักสูตรอบรมผู้ประเมินของ สกอ. เป็นประธานหรือกรรมการ 
   2.2 เจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย  เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
   2.3 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับค ารับรองฯ หรือเจ้าหน้าที่ 
     ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย       เปน็กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หมายเหตุ ตัวแทนของคณะ/หน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล
การจัดท าค ารับรองฯ หรืออาจเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่ด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
  2. โครงสร้างของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเป็นค ารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และ
ใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี  โดยในค ารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แนวทางการ
ปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ าหนัก  เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้
คะแนน  โดยมีระดับการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

ระดับการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงท่ีให ้
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย  

 อธิการบด ี
 

ลงนามกับ  เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงศึกษาธิการ/  
แผนปฏิบัตริาชการของ สกอ. / แผนปฏิบัตริาชการ 
ของมหาวิทยาลัย 

   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ าหนัก เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามแผน ปฏบิัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
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ระดับการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงท่ีให ้
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 

ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 หัวหน้าส่วนราชการ  
ภายใต้โครงสร้าง 
การบริหารของ
มหาวิทยาลยั 

 

ลงนามกับ  อธิการบด ี
 

 

 แผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย / แผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ าหนัก เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนน ตามแผนปฏบิัติราชการ
มหาวิทยาลยั / แผนปฏิบัตริาชการคณะ/หน่วยงาน  
และตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการที่มหาวิทยาลัย ก าหนดไว ้

 

 
  3. โครงสร้างของค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 
   1)  คู่ลงนามค ารับรองการปฏบิตัิราชการ 
     เป็นค ารับรองฯ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ 
ตามระดับของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   2)  ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    ก าหนดระยะเวลาของค ารับรองฯ ซึ่งเร่ิมและจบลงสอดคล้องกบัปีงบประมาณของส่วนราชการ 
   3)  แผนปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนว่ยงาน 
    ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ และ 
ผลการประเมิน 
   4)  รายละเอียดข้อตกลงในค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
    กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมายเกณฑ์
การให้คะแนน 
   5)  รายละเอียดอื่นๆ 
    รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด  นิยาม  สตูรการค านวณ  และเงือ่นไขที่จ าเปน็ประกอบตวัชี้วัด 
 
ขั้นตอนในการจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วันที่ กิจกรรม 
29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลยัเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  ต่อสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2560 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ พร้อม
จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อจดัท ากรอบค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อประกอบการเจรจาตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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วันที่ กิจกรรม 
ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2560  

1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   
    ของแต่ละหน่วยงาน  และเสนอคณะกรรมการอ านวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และค่าน้ าหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 
    ราชการ ประจ าปี 2561  ของคณะ/หน่วยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัต ิ
    ราชการของคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรอบเกณฑ์การให้คะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้กองแผนงาน จ านวน 1 ชุด  
    พร้อมไฟล์ข้อมูล 

4 ธันวาคม 2560 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม/ 
ฝ่ายมัธยม) เจรจาเป้าหมายตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

7 ธันวาคม 2559 หน่วยวิจัย-บริการวชิาการ-ท านฯุ  /หน่วยงานสนับสนนุเทียบเท่าคณะ/ หนว่ยงาน
สนับสนนุ (สงักัดส านักงานอธิการบดี)/ หนว่ยเสริมศึกษา เจรจาเป้าหมายตวัชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ธันวาคม  2560 – 
มกราคม 2561 

คณะ/หน่วยงาน ปรับปรุงแก้ไขกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน   
และจัดส่งกองแผนงาน จ านวน 1 ชุด 

มกราคม  2561 ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
มกราคม  – 
กุมภาพันธ์ 2561 

กองแผนงานจัดท าคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน   
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

กุมภาพันธ์ 2561 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (รอบ 4 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายในวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานจะถูกหัก
คะแนนวนัละ 0.05  คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 4 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (เพื่อทราบ) 

มีนาคม 2561 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2561  (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 5 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (เพื่อทราบ) 

เมษายน 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกสิ่งจูงใจตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เมษายน 2561 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (รอบ 6 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมนีาคม 2561  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 
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วันที่ กิจกรรม 
 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/

หน่วยงาน รอบ 6 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (เพื่อพิจารณา) 
พฤษภาคม 2561 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนเมษายน 2561  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 7 เดือน  ต่อสภามหาวิทยาลัย (เพื่อพิจารณา) 

มิถุนายน 2561 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2561  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 8 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (เพื่อทราบ) 

กรกฎาคม 2561 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561  (รอบ 9 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมิถนุายน 2560 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนดหนว่ยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ  0.05  คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 9 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(เพื่อพิจารณา) 

สิงหาคม 2561 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2561  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 10 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
(เพื่อทราบ) 

กันยายน 2561 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2561  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนสิงหาคม 2561  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน 
จะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 11 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
(เพื่อทราบ) 

ตุลาคม 2561 1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR  (รอบ 12  เดือน)  
(สิ้นเดือนกันยายน 2561)  ดังนี ้
   1.1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบค ารับรองฯ ของคณะ/หน่วยงาน  (รูปเล่ม) 
   1.2) บันทึกรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
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วันที่ กิจกรรม 
 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/

หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภา
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลยัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมนิค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

ตุลาคม 2561 –  
ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการประเมินผลฯ  ตรวจประเมินผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระบบบริหารยุทธศาสตร์ และ ณ คณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 

 

หมายเหตุ : 1) การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6  เดือน  9  และ  12  เดือน กองแผนงานจัดท ารายงาน 
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
      บริหารวาระเพื่อพิจารณา 
  2) การรายงานผลการปฏบิัติราชการรอบ 4  เดือน 5  7  8  10  และ 11  เดือน กองแผนงานจัดท า 
     รายงานสรุปผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
     คณะกรรมการบริหารวาระเพื่อทราบ 
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แผนภาพ  4  กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 

 

 

ประเมินผล 
รายงานผล  
ทุกเดือน 

เจรจาค ารับรอง ฯ และปรบั 
แก้ไขแผนปฏบิัตริาชการ 

แต่งตั้งคณะท างาน 

จัดส่งแผนปฏิบตัิราชการและ 
รายงานผลการประเมินตามแผน   

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
ให้มหาวิทยาลยั 

ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
 

ด าเนินการตามค ารบัรอง 
การปฏบิัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 
 

กรอบและตัวชี้วัดส าหรบั 
การติดตามและประเมินผล 
- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชีว้ัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
- การวางแผนการด าเนินงาน 
  ให้บรรลุเป้าหมาย 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร/ 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ 

น าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ /  

ที่ประชมุหน่วยงาน 

แผนปฏิบตัิราชการ 
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แผนภาพ  5  ขั้นตอนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติราชการ 
ต่อกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน หรือท่ีประชุม 

หน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

คณะ/หน่วยงานส่ง 
ค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 

ให้กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยจดัส่งแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี 
และกรอบค ารับรองฯ ให้กับคณะ/หนว่ยงาน 

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 

หน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ตรวจสอบข้อมูล 

ลงนามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
ระหว่างหัวหนา้หน่วยงานกับอธิการบดี 

คณะ/หน่วยงานเจรจาค ารบัรองฯ กับอธิการบด ี

หน่วยงานส่งแผนเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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3. คณะ/หน่วยงาน 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
 ทุกเดือน  

 

5. สิ้นสุดปีงบประมาณคณะรายงาน 
ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน  
เดือน ส่งรูปเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  6  การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
เกณฑ์การรับเรื่องการอุทธรณ์ขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน 
 ถ้าคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดีแล้ว  มีเกณฑ์ในการรับเร่ืองการอุทธรณ์ ดังนี้ 
  1) การปรับแก้ไขค่าน้ าหนัก กรณีได้รับความเห็นชอบตามมติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2) การปรับเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน สืบเนื่องจากค านิยามเพื่อให้สอดคล้องกับค าอธิบายตัวชี้วัด 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
  3) การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนสืบเนื่องมาจากข้อ 2 
  4) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก 

1. คณะ/หน่วยงาน   
    - เสนอแผนฯ ต่ออธิการบดี 
      เพือ่พิจารณาอนุมัต ิ
    - ส่ง ร่าง ค ารับรองฯ 
    - เจรจาค ารับรองฯ 

ภายใน ธ.ค. 60 – 
ม.ค. 61 

2. กองแผนงานส่งผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดตัวชีว้ัด 
และเสนอลงนามค ารับรองฯ
ของคณะ/หน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลัยรายงานความกา้วหนา้
การปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ ทุกเดือน  และสภา
มหาวิทยาลัย รอบ 7 และ 9 เดือน 

 

6. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจประเมินผล หรอื
ตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

7. คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

8. น าผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 

สิ่งจูงใจ 
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  5) การปรับเปลี่ยนการกระจายค่าน้ าหนัก หากคณะ/หน่วยงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ หรือที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ค่าน้ าหนักให้มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละแผนงานหลัก คณะ/หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
  6) กรณีที่คณะ/หน่วยงานขอปรับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ได้รับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น
จากเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ  ให้ก าหนด
แนวทางในการพิจารณา  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนออธิการบดีหรือที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา   
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบแล้ว  หากเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนตามที่คณะ/หน่วยงาน 
เสนอแล้ว  ค่าคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนั้นๆ  ไม่ควรเกิน  4.0000  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบส าหรับหน่วยงาน
ที่ ไม่ ได้ยื่ นขออุทธรณ์มาเพื่ อขอปรับเกณฑ์   หรืออาจขึ้ นอยู่ กับผลการพิจารณาอนุมัติหรือ เ ห็นชอบ 
ของอธิการบดีหรือที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 
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บทที่ 2 
 

การติดตามและการประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล 

 1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย 
 3. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะผลผลิต  (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome)  รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 

วิธีการติดตามและการประเมินผล 
 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  เป็น 12 รอบ  โดยจะต้องบันทึกผลการด าเนินงานและ
หลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ ทุกเดือน  และให้จัดท ารายงานที่เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผล 
12 เดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 12 ตุลาคม 2561 ปฏิทินก าหนด)  โดยหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผล
ภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ ยกเว้นหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลัก
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และส านัก  จะต้อง
รายงานผลหลังคณะ/หน่วยงานภายใน 2 วันไม่นับวันหยุดราชการ  
 ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานจะต้องน าส่งและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และหากหน่วยงานใดจัดส่งรายงานผลฯ ล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผลการ
ประเมินที่หน่วยงานได้  โดยจะตัดคะแนนการส่งช้า วันละ 0.05  (หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  ได้น ามาใช้กับส่วนราชการที่ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร.) 
 
การให้คะแนนผลการด าเนินงาน 
 1. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยไม่ให้มีการอุทธรณ์
ผลคะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงานเสร็จสิ้นไปแล้ว หรือการตรวจประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 2. ตัวชี้วัดที่คณะ/หนว่ยงานไมม่ีผลการด าเนนิงาน หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้ใส่ค่าคะแนน  เป็น  0 
 3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการทีก่ าหนด 
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ผู้รวบรวมข้อมูล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 7 กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน 
 
การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ส าหรับการรายงานผลฯ มหาวทิยาลัยได้ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานผลออกเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี ้
  1) แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  (ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
  2) แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการด าเนนิงาน  (ดงัตัวอย่างในภาคผนวก) 
 ข้อมูลโดยรวมของแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับรายงานผลจะมีสว่นประกอบ  ดังนี้ 
  1) ชื่อตัวชี้วัด 
  2) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  3) ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
  4) ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
  5) เกณฑ์การให้คะแนนและการค านวณผลคะแนน 
  6) ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนนิการ 
  7) ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนนิงาน 
  8) อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
  9) แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
  10) หลักฐานอ้างอิง 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัด คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล 

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัตริาชการ คณะ/หน่วยงาน 

ทุกเดือน 
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การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 การติดตามและประเมินผล  ด าเนินการใน  5 ลักษณะ  คือ 
  1) ติดตามและตรวจประเมินผลเอกสารหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
  2) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) รอบ 12 เดือน 
    เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
    - รายงานการประชุม 
       - รายงานผลการด าเนนิงาน 
    - ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 
    - แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
    - ภาพถ่าย  
  3) การสัมภาษณบ์ุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
    ผู้จัดเก็บข้อมูล 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 
  4) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏบิัติงานตา่งๆ ของคณะ/หน่วยงาน เชน่ 
    สภาพแวดล้อมของสถานที่ทีด่ าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ 
    การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสงูของคณะ/หน่วยงาน 
    ระบบฐานข้อมูล 
    - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและ 
หลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
ทุก 1 เดือน 
    - ความน่าเชื่อถือ  เช่น  ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบยืนยัน “สอบทาน” 
ข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
    - ความทันสมัย  เช่น  ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
    - ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น  คณะ/หน่วยงานมีความพร้อมในการให้    
คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 
    - ตรงต่อเวลา  เช่น  คณะ/หน่วยงานมีการรายงานผลหรือจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาที่ก าหนด 
  5) การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel)  เช่น 
    คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ 
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 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ  
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คณะ/หน่วยงาน   
รายงานถือเป็น  เอกสารทางราชการ  ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ ์
จากผู้บังคับบัญชาคณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล 

 
 

ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ส าหรับคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
 

การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
4 เดือน 16 กุมภาพันธ์ 

2561 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

16 กุมภาพันธ์ 
2561 

คณะ/หน่วยงาน บันทึก
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการฯ และ
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 4 เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์  (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนน วันละ 0.05 
คะแนน)   

5 เดือน 12 มีนาคม 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8  มีนาคม 2561 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนกุมภาพันธ ์2561  (ท้ังนี้ 
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 
 

6 เดือน 11 เมษายน 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

9 เมษายน 2561 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ใน
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การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการสรุปข้อมลูผลการด าเนนิงาน
เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ภายใน 
5 วันท าการหลังสิ้นเดือนมีนาคม
2561  (ท้ังนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหัก
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 
 

7 เดือน 9 พฤษภาคม 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัย
จะด าเนินการสรุปข้อมลูผลการ
ด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลยั 

7 พฤษภาคม 2561 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนเมษายน 2561  (ท้ังนี้  
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

8 เดือน 11 มิถุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

7  มิถุนายน 2561 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 8 เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2561 (ท้ังนี้ 
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

9 เดือน 10 กรกฎาคม 
2561 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึก
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะด าเนนิการ
สรุปข้อมลูผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

6 กรกฎาคม 2561 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
มิถุนายน 2561  (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 
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การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
10 

เดือน 
9 สิงหาคม 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

7 สิงหาคม 2561 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2561 (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 

11 
เดือน 

11 กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึก
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

7 กันยายน 2561 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 11  เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
สิงหาคม 2561  (ทั้งนี้  หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 

12 
เดือน 

9 ตุลาคม 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึก
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะด าเนนิการ
สรุปข้อมลูผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

5 ตุลาคม 2561 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัต ิ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

1) บันทึกผลการปฏิบัติ
ราชการ และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัตริาชการฯ 
รอบ 12 เดือน  ตามแบบฟอร์ม
การรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้ครบถ้วน ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์  

2) แนบเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร ์

(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหัก
คะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 
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การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
 ภายในวันที่ 12 

ตุลาคม 2561 
ทุกคณะ/หน่วยงานส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ (ผลการประเมินตนเอง) ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 1 เล่ม (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 

 ภายในวันที่ 19  
ตุลาคม 2561 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  จะต้องจัดส่งรายงานสรุปข้อมลู
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี 
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ  :  การแนบเอกสารและหลกัฐานอ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์สามารถแนบได้ตลอดปีงบประมาณ 
 

 
 
การค านวณผลการประเมิน 
 
 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
5 คณะ/หน่วยงานมผีลการปฏบิัตริาชการระดับดีเลิศหรือดีเยี่ยม 
4 คณะ/หน่วยงานมผีลการปฏบิัตริาชการระดับดีมาก 
3 คณะ/หน่วยงานมผีลการปฏบิัตริาชการระดับด ี
2 คณะ/หน่วยงานมผีลการปฏบิัตริาชการระดับพอใช้  
1 คณะ/หน่วยงานมผีลการปฏบิัตริาชการระดับที่ต้องปรับปรุง 

 
  ดังนั้น หากมีผลระดับคะแนนที่ได้รับเท่ากับ 5 แสดงว่ามีผลงานดีมาก  คะแนนรวมที่ได้รับยิ่งสูงยิ่งดี 
 
 2. วิธีการค านวณคะแนน 
  วิธีการค านวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ  สามารถแบ่งได้เป็น  5  แบบ  ดังนี ้
   1) การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   2) การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว 
   3) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขัน้ตอนการด าเนนิงาน (Milestone) 
   4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
   5) การประเมินตัวชีว้ัดผลส าเร็จ-ผ่าน /ไม่ส าเร็จ-ไม่ผา่น (Pass/Fail)   
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 3. วิธีการนับ 
  1) การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 
เท่านั้น  ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  เท่านั้น  
  2) การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ  
หรือต าราทางวิชาการ  ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  และผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน  ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว 
ต่องานวิชาการ 1 ชิ้น  
  3) การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย  ให้นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 
   - กรณีมีระยะเวลาท างาน  9  เดือนขึ้นไป  ให้นับเป็น 1 คน 
   - กรณีมีระยะเวลาท างาน  6 - 9 เดือน  ให้นับเป็น  0.5 คน 
   - กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า  6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 
  4) การนับจ านวนหลักสูตร  และนิสิต  ให้นับตามรอบปีการศึกษา 
 
ตัวอย่างวิธีการค านวณผลการประเมิน 
 
 

แบบที่   1  :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

ตัวอย่าง  :  ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 

การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ เช่น  กรณีทีบ่ณัฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  72.59 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  72.59  มากกว่าที่เกณฑ์
การให้คะแนนระดับ 2 เท่ากับ  ร้อยละ  2.59  
 

       ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีได้จงึอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ  2  กับ  3 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                       2                          3                        4                        5 

60                   70                        80                       90 100 
ผลการด าเนินงาน       

 72.59 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 
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ค านวณโดยวิธีการเทยีบบัญญัติไตรยางศ ์
 

 การค านวณคะแนนที่ได้  
 

 (ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  - เกณฑ์ขั้นต่ าของช่วงคะแนน)  
x 100  

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  

 100%    

 
 ตัวอย่างการค านวณคะแนนที่ได้ 
 

   เช่น   ผลการด าเนินงานท่ีท าได้    72.59% 
 

 (72.59 – 70)  
x  100  

 10  
 100    

 

    ผลต่างของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เพิ่มขึ้นจากระดับ  2  =  0.2590 
 

    ดังน้ัน  ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   จะได้ระดับคะแนน   =   2 + 0.2590      =     2.2590    
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แบบที่  2.1  :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว 
 

ตัวอย่าง  :   ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)            
    (น้ าหนัก : ร้อยละ 8) 
 

(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
น้ าหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(3) 
เป้าหมาย  
ตามแผน 

(4) 
ผลการ
ด าเนิน 
งานจริง 

(5) 
ผล

คะแนน 
ที่ได้ 

(6) 
คะแนน              

ถ่วงน้ าหนัก 
((5)x(2)) 

 5.3.1.3.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.25 
(2/8) 

96 94.80 3.8000 0.9500 

 5.3.1.3.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม      
5.3.1.3.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ภาพรวม 6 เดือนแรก 
0.25 
(2/8) 

53.80 48.90 2.9959 0.7490 

5.3.1.3.2.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวม 12 เดือน 

0.25 
(2/8) 

96 95.75 4.7500 1.1875 

 5.3.1.3.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ลงทุน 

0.25 
(2/8) 

80 75.80 2.9000 0.7250 

 รวม 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วดัน้ีเท่ากบั 3.6115 

   หมายเหตุ ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบท่ี 1 

ระดับคะแนน 3                       4                         1                      2                           5 

92                    93                          94                     95 ผลการด าเนินงาน 96 
      

95.75 

ผลการด าเนินงานจริงท่ีได้ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

27 

แบบที่  2.2   :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า  1  ตัว  

 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

ตัวอย่าง  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ตัวอย่าง  คณะเทคโนโลยี 

 
สรุปคะแนนแต่ละภาควิชาเทียบตามกลุ่มสาขา 

 
  

ภาควิชา 
จ านวน 

(ปฏิบัติงานจริง) 
รวมอาจารย์/

นักวิจัย 
เงินสนับสนนุวิจัยฯ  

(บาท) 
สัดส่วนเงิน 

(บ/ค) 
อาจารย์ นักวิจัย 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 2 17 500,000 29,411.76 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9 1 10 347,500 34,750.00 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 12 - 12 120,000 10,000.00 

ภาควิชา การค านวณ 
ผลลัพธ ์

การค านวณ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร (29,411.76X 5) / 60,000 2.4510 2.45 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (34,750X 5) / 60,000 2.8958 2.90 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร (10,000X 5) / 60,000 0.8333 0.83 

เฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลย ี  2.06  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

      

            
2.0600 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได ้
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) 

 
 ประเมินผลความส าเร็จจากความคืบหน้าของผลการด าเนนิงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบ
กับแผนงานที่ก าหนด  แล้วพจิารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 
 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่าง   :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ 
                   ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1   (1) มีคณะกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
             (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคดิและ 
                 การมีส่วนร่วมจากผูเ้กี่ยวข้อง 
ระดับ 2   (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
             (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
ระดับ 3   (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
ระดับ 4    (6) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการส่งเสริมและพัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ (เป็นโครงการตาม 
                  กิจกรรม 5 ด้าน ท่ีนิสิตเป็นผู้จัด)  ครบไม่น้อยกว่า 3 ด้านส าหรับป.ตรี  และ 1 ด้าน ส าหรับ 
                 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับ 5   (7) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ (เป็นโครงการตาม 
                 กิจกรรม 5 ด้าน ท่ีนิสิตเป็นผู้จัด)  ครบไม่น้อยกว่า 5 ด้านส าหรับป.ตรี  และ 2 ด้าน  ส าหรับระดับ 
                 บัณฑิตศึกษา 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการได้ 1 ข้อ ด าเนินการได้ 2 ข้อ ด าเนินการได้ 3 ข้อ ด าเนินการได้ 4 ข้อ ด าเนินการได้ 5 ข้อ 

 
คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ก สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได ้ 2 ข้อ  ข้อ 4 และ 
ข้อ  5   

3.0000 

ข สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ข้อ  1 ข้อ  3 ข้อ  4 
และข้อ 5   

4.0000 
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แบบที่  4.1  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

 ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ ข้ันตอน และกระบวนการ 
ในการด าเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการด าเนินงานส าเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
           (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                    การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 (3) มีการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
           (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
ระดับ 3  (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
ระดับ 4  (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-สังคม)  
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-สังคม)  
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ  0.5000 

 (2)  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร
ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน  0.5000 

 (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมในการส่งเสริมฯ  0.5000 
3 (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ าหนด  1.0000 
4 (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์

สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
8.75 0.8750 

5 (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์
สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 0.0000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  3.8750 

   หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบท่ี 1 
   ตัวอย่าง  ก าหนดร้อยละ 10  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานที่ได้ ร้อยละ  8.75   
 

  คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8750 
 
 

 

   8.75 x 5 
      10 
       5 
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แบบที่  4.2  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

 ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ  
ในการด าเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการด าเนินงานส าเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1   (1) มีคณะกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
             (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                      การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2   (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
             (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
ระดับ 3   (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
ระดับ 4   (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-สังคม)  
                  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-สังคม)  
                 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ  0.5000 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร

ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน  0.5000 
 (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมในการส่งเสริมฯ  0.5000 
3 (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ าหนด  1.0000 
4 (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์

สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 1.0000 

5 (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์
สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

16.00 0.8000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.8000 

   หมายเหต ุเกณฑ์ประเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบที ่1 
  ตัวอย่าง  : ก าหนดร้อยละ 20  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานที่ได้  ร้อยละ  16.00   
 

   คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8000 
 
 

 
 

   16.00 x 5 
      20 
       5 
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แบบที่  4.3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

 ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 
ในการด าเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการด าเนินงานส าเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง  :  ระดับความส าเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนส าเร็จ 
  การศึกษา  (MSU English Exit – Exam) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ  1  (1) มีคณะกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
             (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                       การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ  2   (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
              (4)  มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 
       (5) มีการก าหนดเกณฑ์หรือก าหนดแบบทดสอบฯ 
ระดับ  3   (6) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนด 
ระดับ  4   (7) นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 
           ในช้ันปีท่ีคณะก าหนด 
ระดับ  5   (8) นิสิต (ตามที่ก าหนดในระดับ 4) มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ของนิสิต 

                        เข้าทดสอบทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ  0.5000 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบฯ  0.5000 
2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน  0.5000 
 (4)  มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมฯ  0.5000 
3 (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ าหนด  1.0000 
4 (6) นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่คณะก าหนด 
(750/850) 

ร้อยละ 91.76 
1.0000 

5 (7) นิสิต (ตามที่ก าหนดในระดับ 4)  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของนสิิตเข้าทดสอบทั้งหมด 

25.75 0.6438 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.6438 

   หมายเหต ุเกณฑ์ประเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบที ่1 
  ตัวอยา่ง  :   ผู้สอบเข้าทดสอบ (750 คน)  มีผลการทดสอบไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  เป็นคะแนน 5    
   ผลการทดสอบมีผู้ทดสอบที่ได้คะแนนไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน   เท่ากับร้อยละ  25.75   
   คะแนนที่ได้  =                      =   0.6438 

 
 

 
 

   25.75 x 5 
      40 
       5 
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แบบที่  5  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 0.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 

 

 

ให้ค านวณผลการด าเนินงานตามช่วงคะแนนที่เกิดขึ้นจริง  เช่น   

 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ผู้ประเมินจะพิจารณา 

   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคณุภาพภายใน   อยู่ในระดับคุณภาพ  
   เท่ากับ  4.40  จะมีค่าคะแนนที่ได้เทา่กับ  4.8989    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 
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แบบที่  6  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน - - - 4 - 

 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม     

   ประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล   ผูป้ระเมิน 
   จะพิจารณาผลการด าเนนิงานตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง   เชน่  เมื่อผลการประเมินตัวชีว้ัด 
   อยู่ในระดับ  4   จะมีค่าคะแนนเท่ากบั  4.0000  คะแนน   

 
 
 
 

 

 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 
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แบบที่  7  :  การประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จ-ผ่าน / ไม่ส าเร็จ-ไม่ผ่าน  (Pass/Fail) 

 
 ประเมินผลความส าเร็จจากความคืบหน้าของผลการด าเนนิงานว่าสามารถท าได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด
หรือไม่  แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 
 
ตัวอย่าง   :  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ค าอธิบาย :  การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลกในระดับสถาบัน
หรือระดับสาขาย่อยจากสถาบันกลางที่ เป็นที่ยอมรับ เช่น The Times Higher Education 
Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good University 
Guides ของประเทศออสเตรเลีย , U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา,   
Asiaweek  ของฮ่องกง  เป็นต้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1      - 
2       - 
3       - 
4       - 
5 ได้รับการจัดอันดบัไมน่้อยกว่า 4 หน่วยงาน 

 
 ตัวอย่าง  1   :   การประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
                   สถาบนั ก  ได้รบัการจัดอันดับเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลกในระดับสถาบันหรือ 
ระดับสาขาย่อยจากสถาบนักลางที่เป็นที่ยอมรับระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล จ านวน 5 
หน่วยงาน  ถือว่า  ส าเร็จอยู่ที่ระดับคะแนน 5 
 
ตัวอย่าง  2   :   การประเมินตัวชี้วัดผลไม่ส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
        สถาบนั  ข   ไม่ได้รบัการจัดอันดับ  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 
ของสถาบันอุดมศึกษา  ข   ถือว่า  ไม่ส าเร็จ  อยู่ที่ระดับคะแนน  0 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน 
 
 1. อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)  
  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน 
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  แนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 
    9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 
 2. นักวิจัยประจ า  หมายถึง  นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
บุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย  และมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 3. งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาค าตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหา  ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ 
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรื อทดลอง 
วิเคราะหและตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 4. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่ เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทาง 
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art)  ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 5. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรอื
บทความวิชาการ ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
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(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข$อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง  โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 8. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 9. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 
 10. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  
ไทย และเวียดนาม 
 11. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่ายงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 
 12. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เเชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มาจากต่างประเทศ  
อย่างน้อย 3 ประเทศ  และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 13. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 14. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่ากับ
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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 15. หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
2554) 
 16. การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment)  ซึ่งการด าเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ  
 17. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก 
สถาบันการศึกษา  หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
 18. แผนปฏิบัติการประจ าป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ป  
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม  ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 19. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบที่ท าหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดท าเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และน าสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ  เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุน 
การท างานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ  
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการท างานที่แตกตางกันออกไป 
 20. ระบบและกลไก 
   20.1 ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ 
และขอ้มูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
   20.2 กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร  มีการจัดรูปแบบของการท างานของหน่วยงาน  หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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บทที่ 3  
 

แนวทางและวิธีการประเมินผล 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล  2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม   3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ  และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ทั้ง 7 ด้าน  จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์ 
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  เช่น  ตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย  โดยมีกรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ภารกิจ น้้าหนัก 

1)  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

ร้อยละ 25 

2)  ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่ม 
     หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสงัคม 

ร้อยละ 25 

3)  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 10 
4)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญัญา

ท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่สังคม 
ร้อยละ 10 

5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภบิาล 

 

ร้อยละ 20 
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ภารกิจ น้้าหนัก 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัย
ในระดับสากล 

ร้อยละ 5 

7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
รวม ร้อยละ 100 

 

  2) หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภารกิจ น้้าหนัก 

ส่วนที่ 1  ภารกิจหลัก ร้อยละ 80 
  ภารกิจหลักที่ 1)  ด้านการวิจยั ร้อยละ 20 
  ภารกิจหลักที่ 2)  ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ 20 
  ภารกิจหลักที่ 3)  ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ร้อยละ 10 
  ภารกิจหลักที่ 4)  ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 20 
  ภารกิจหลักที่ 5)  ด้านภาพลักษณ์สู่สากล ร้อยละ 5 
  ภารกิจหลักที่ 6)  ด้านการพฒันาภูมทิัศน์ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
ส่วนที่ 2  ภารกิจที่รับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) 5 
ส่วนที่ 3 ความโดดเด่นของหนว่ยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 15 

รวม ร้อยละ 100 
 
  3) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ 

ภารกิจ น้้าหนัก 
ส่วนที่ 1  ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
ส่วนที่ 2  ภารกิจหลักหน่วยงาน ร้อยละ 65 
ส่วนที่ 3  ภารกิจรับผิดชอบร่วม  (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) ร้อยละ 5 
ส่วนที่ 4  ความโดดเด่นของหนว่ยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานไม่มตีัวชี้วัดในส่วนที่ 1  ให้น าค่าน้ าหนักมาร่วมกับส่วนที่ 2 
 

  4) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสังกัดส้านักงานอธิการบดี และหน่วยเสริมศึกษา 
ภารกิจ น้้าหนัก 

ส่วนที่ 1  ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
ส่วนที่ 2  ภารกิจหลักหน่วยงาน ร้อยละ 65 
ส่วนที่ 3  ภารกิจรับผิดชอบร่วม  (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) ร้อยละ 5 
ส่วนที่ 4  ความโดดเด่นของหนว่ยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

41 

 
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 1) สรุปจ านวนตัวชีว้ัดการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ รวมน้้าหนัก 
ทั้งสิ้น 

รวมตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

1)  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล   

25 12 

2)  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวชิาการและมูลคา่เพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 

25 9 

3)  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   5 2 

4)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม   

5 3 

5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

20 10 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็
มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

15 8 

7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 2 

รวมทั้งสิน้ 100 46 

 หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยก าหนดตัวช้ีวัดตามนโยบายมหาวิทยาลยัในยุทธศาสตร์ที่ 5  จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  ดังนั้น 
ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 48 ตัวช้ีวัด 
 
 2) สรุปตัวชี้วดั น้ าหนัก หน่วยงานก ากับติดตามข้อมูล และหนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตัวชี้วัด 
 

 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจดัเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ
สากล 

25    

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรไดร้ับการรบัรองเผยแพร่หลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(TQR) หลักสูตร วชิาชีพได้รบัการรับรองจากองค์กร  
วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาต ิสอดคลอ้งกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 

 4    
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 1.1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 

 2 ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

คณะวิชา 

 1.1.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความรว่มมือด้านการจัดการเรียน 
การสอนหรือการปฏบิัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

 2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

กองทะเบียนฯ คณะวิชา 

     เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑติเป็นผู้มีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ และทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ทีส่อดคล้องกบัอัตลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยั 

18    

 1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

2.58 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน 
 

คณะวิชา 

 1.2.2 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตร-ีโท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

2.57 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน 
 

คณะวิชา 

  1.2  1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด(MSU English Exit–Exam) 

 
2.57 

ผอ. ส านัก
ศึกษาทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะวิชา 

  1.2  1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะดา้น IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทัง้หมด (IT Exit-Exam) 

2.57 ผอ. ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์ คณะวิชา  

        1.2.5  ร้อยละของรายวิชาที่มีสือ่การสอนสองภาษา (ภาษาไทยและ
อังกฤษ  หรือสื่อการสอนภาษาตา่งประเทศที่จัดการเรียนการสอน)  
(ทุกระดับ) 

2.57 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองทะเบียนฯ คณะวิชา 

      1.2.6 ระดับความส าเร็จของการจดัการศึกษาที่สะทอ้นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

2.57 ผอ. ส านัก
ศึกษาทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะวิชา 
 

     1.2.7  จ านวนรางวัลทีน่ิสิตและ/หรอืศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   

2.57 รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต คณะวิชา 

     เป้าประสงค์ 1.3)  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธติ
อย่างมีคุณภาพ 

3    

1.3.1 ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.3.2 ระดับความส าเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

1 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

1.3.3 ระดับความส าเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุม
ศึกษาได้ 
 

1 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสรา้งสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนและสังคม 

25    

     เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทายลยัมศีูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย  
มีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรอืสิ่งประดิษฐ์เชงิบูรณาการสหวิชา 
ที่สามารถน้าไปใชแ้ก้ไขปัญหาหรือสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 

10    



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการ
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

4 ผู้ช่วย
อธิการบดี 
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

กองส่งเสริม
การวิจยัฯ 

 2.1.2 จ านวนโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง
คุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม   
 

3 ผู้ช่วย
อธิการบดี 
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 

 2.1.3  จ านวนโครงการวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เชิงบูรณาการสหวิชา 

3 ผู้ช่วย
อธิการบดี 
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 

เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลยัมีรายรบัจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

7.50    

     2.2.1 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2.50 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 

      2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2.50 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 

       2.2.3 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรอืชุมชนหรือสังคม 

2.50 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวจิัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 

     เป้าประสงค์ 2.3) มหาวิทยาลยัมผีลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

7.50    

      2.3.1 ร้อยละคุณภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า 2.50 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
สถาบันวิจยั         2.3.1.1 กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        2.3.2.2 กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ    วลัยฯ 
        2.3.2.3 กลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
      2.3.2 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
2.50 คณบดบีัณฑิต

วิทยาลยั 
บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ 

หลักสูตรป.โท 
      2.3.3 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
 

2.50 คณบดบีัณฑิต
วิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ 
หลักสูตรป.เอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 10    

     เป้าประสงค์ที่ 3.1) มหาวทิยาลัยมีการทา้งานเชงิวชิาการรว่มกัน 
(Engagement) ระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัชุมชนและสังคม 

10    

 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 5 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ 

 

 3.1.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

5 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-
บริการ-ท านุฯ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

10    

     เป้าประสงค์ที่ 4.1) มหาวทิยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากลบนฐานการบรูณาการจากการเรยีนการสอนและการวิจัย 

4    

 4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการ1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 4 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2) มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทา้นุบ้ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชนที่สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มได้ 

6    

 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

  4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน 

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ  และ
ยกระดับการบรหิารจดัการมหาวิทยาลยั  ตามหลักธรรมาภบิาล 

20    

     เป้าประสงค์ที่  5.1)  มหาวิทยาลยัมีระบบบรหิารจดัการองค์กรที่มี
ประสิทธภิาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

3    

  5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน 

      5.1.2 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ใม่ต่ ากวา่ 4.00   

1.50 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วดัตามนโยบายมหาวิทยาลยั     
     5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต 

      (ระดับปริญญาตรี) 
-  รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนฯ 
กองแผนงาน/
กองทะเบียนฯ 

คณะวิชา 

     5.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต 
     (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน/
กองทะเบียนฯ 

คณะวิชา 

     เป้าประสงค์ที่ 5.2)  มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการ ทีม่ีประสทิธิภาพ 

3    

      5.2.1  ระดับความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลตามมาตรฐานขอ้มูลกลาง
อุดมศึกษา (สกอ.) 

3 ผอ ส านกัคอมฯ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

กองทะเบียน
ฯ/กองการ
เจ้าหน้าที่/
กองแผนงาน/
ส านัก
คอมพิวเตอร์/



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

กองกิจการ
นิสิต 

เป้าประสงค์ที่ 5.3)  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน
และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

8    

     5.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน 

     5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ/
กองแผนงาน 

หน่วยงานที่
ก าหนด 

     5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ หน่วยงานที่ม ี
งปม ลงทุน 

     5.3.4 ร้อยละของการกอ่หนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจ าปีใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ หน่วยงานที่ม ี
งปม ลงทุน 

    เปา้ประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลยัมรีะบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 6    
      5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  2 รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ทุกคณะ 
 

      5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ทุกคณะ 
 

      5.4.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาหลักสูตรเพื่อบุคลากร 
 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

5    

     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ 
หรือการประเมินคุณภาพในระดบัสากล 

4    

 6.1.1 จ านวนนักวิชาการ/ นักวิจยัจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 
 

 6.1.2 ร้อยละของคณะที่มีอาจารย์/นักวจิัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound 
Visiting)  และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นกัวจิัย มมส  กับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  (Outbound Visiting) 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.3 ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลกัสูตร 
(International Student) 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.4 ร้อยละของคณะที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย 
(Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ (Outbound Exchange Student) 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 6.1.5 จ านวนนายจ้างที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท างานอยู ่ 
และมีความสัมพันธ์อันดีกบัคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 
(Employer List) 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.6 ร้อยละของการด าเนินกจิกรรมภายใต้โครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยน  ภายใต้ความรว่มมือระหว่าวมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศกับมหาวิทยาลยั 

0.58 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.7 มหาวิทยาลยัที่ได้รับการจัดอันดบัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ 

0.57 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้อง
ด าเนินการ 
แต่ใช้ผล
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ที่ 6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน
การรองรับความเป็นนานาชาต ิ

1    

 6.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
       นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 

1 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 
 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5    
     เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

5    

 7.1.1 จ านวนโครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลยั 
        สีเขียว 

2.50 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

คณะ/
สถาบัน-
ส านัก-ศูนย์ฯ 

  7.1.2 ระดับความส าเร็จของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า   2.50 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 รวม 46  ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบตัิราชการ     

 รวม 2 ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย     

 รวม 48 ตัวชี้วัด 100    
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 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต  
ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ  โดยพิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ตามผลการด าเนินงานคุณภาพหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
   

  สูตรการค านวณ : 
 หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 

X100 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ  62.50  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.5000  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)   
 
 

 
5 

X 100 
8 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีคะแนนผลการประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
ขึ้นไป (3.01) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบโดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หลักสูตร 

3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  
ที่ก าหนด 

4  (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั (มมส) 1.1.1  ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2560 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1)   
ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี  
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  รายหลักสูตร (สาขาวิชา) ที่เป็นผลประเมิน
สุทธิจากคณะกรรมการฯ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :  ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
    
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  หมายถึง  หลักสูตรที่การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ทุกระดับ (ปริญญาตรี  ปริญญา
โท และปริญญาเอก) ได้มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน  อาทิเช่น  การร่วมท าหลักสูตร  การรับนิสิตไปฝึก

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ 
กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
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ประสบการณ์   การสอนพิเศษ  การสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชา เป็นต้น  ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  สถาบันในประเทศ  ให้นับเฉพาะสถาบันที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ไม่มี MOU ก็สามารถนับได้  ให้ดูกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1)  ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 
 

 หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ 
กับสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ X100 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
                       ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 =  ร้อยละ 78.26 คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.8260  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองทะเบียนและประมวลผล) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด  ร้อยละของหลักสูตร 
ที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีระบบกลไกหรือแนวทางการด าเนินงาน 
2 มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน  
3 มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางการด าเนินงาน 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

 
18 

X 100 
23 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.1.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2560 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี) 
 4. เอกสารระบบหรือกลไกแนวทางการด าเนินงาน 
 5. รายงานการประชุมการด าเนินงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อรับการเกณฑ์ทหารและการบรรพชา 
มาพิจารณา 
  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 51 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวชิา 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
78 81 84 87 90 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ 96.59    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลตัวชี้ วัด 1.2.1 ร้อยละ 
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 
(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและ

ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการด าเนินงานตามมีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม

ก าหนด 
3  (5) มีการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้องและตรงกัน 
4 (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  1.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน 

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 

 
85 

X 100 
88 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งสิน้   
 3. จ านวนนิสิตที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : ทุกคณะ 
 Data Owner : กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 

ค าอธิบาย: 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้ 
จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับทุกระดับตรี-โท-เอกและให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
      (ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร 
 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.9833    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.9332  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลตัวชี้วัด 1.2.2 (ระดับ) คุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ           

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการด าเนินงานตามมีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม
ก าหนด 

3 (5) มีการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้องและตรงกัน 
4 (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  1.2.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน 

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 

 
(4.25+3.70+4.00) 

 
3 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  และจ านวนผู้ใชบ้ัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  นิสิตมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถ
สื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ให้นับแยก 
เป็นรายสาขาวิชาให้ครบทุกสาขาวิชา  และเป็นนิสิตชั้นปี 3 หรือ 4  หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส่งเข้าสอบ   
  นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯ ต้องเข้าสอบร้อยละ 100 
 
  ตัวอย่าง  คณะศึกษาศาสตร์   (เฉพาะระดบัปริญญาตรี) 

ที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ทั้งสิ้น 

(ทุกระดับ) 

ชั้นป ี
ที่เลือก
ทดสอบ 

จ านวนนิสิต 
ที่มีทั้งสิ้นในชั้นปีที่

ส่งเข้าทดสอบ 

จ านวนนิสิตในชัน้ป ี
ที่ได้เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 
ของนิสิตที่เข้า 

ทดสอบ 
1 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 3 44 44 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
   ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) 
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ที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ทั้งสิ้น 

(ทุกระดับ) 

ชั้นป ี
ที่เลือก
ทดสอบ 

จ านวนนิสิต 
ที่มีทั้งสิ้นในชั้นปีที่

ส่งเข้าทดสอบ 

จ านวนนิสิตในชัน้ป ี
ที่ได้เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 
ของนิสิตที่เข้า 

ทดสอบ 
2 กศ.บ. ภาษาไทย 4 30 30 100.00 
3 กศ.บ. สังคมศึกษา 4 45 45 100.00 
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 4 48 48 100.00 
5 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 45 45 100.00 
6 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 4 40 40 100.00 
7 กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 3 44 44 100.00 
8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 41 41 100.00 
9 วท.บ. จิตวิทยา 3 25 25 100.00 

รวม 362 362  

 
  แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit–Exam) หมายถึง
แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะวิชาใช้ในการทดสอบนิสิต 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต  ให้ส านักศึกษาทั่วไปเป็น
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ   
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบปีงบประมาณ)  
โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
26 27 28 29 30 

 

  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 33.24    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
  

 
120 

X 100 
361 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักศึกษาทั่วไป) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-
เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน CEFR  หรือ
เทียบเท่า  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (MSU English Exit–Exam) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 

2) มีการจัดประชุมเชงิปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือคณะ 

3 4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนด 

4 5) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที ่1.2.3 (ระดับมหาวิทยาลัย)  ในระบบบริหาร 
ยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย  (ตัวชี้วัด 1.2.3 
(ระดับมหาวิทยาลยั)) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตอ่อธิการบดี  
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก จ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จ าแนกเป็นรายหลักสูตร และคณะ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ ช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :   ส านักศึกษาทัว่ไป 
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หน่วยวัด :ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญของของนิสิตหรือเยาวชนไทย  
ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งก าลังจะก้าวออกไปรับใช้สังคม และก้าวเข้าสู่อาชีพท่ามกลางการแข่งขันในการประกอบอาชีพ 
ของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะต้อง
วางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตไทยให้ได้มาตรฐานด้านทักษะ
การใช้ IT ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกต่อไป 
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
(MSU IT Exit-Exam) หมายถึง หลักสูตรหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ทุกคณะวิชาใช้ในการ
ทดสอบนิสิต 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  โดยยึดข้อมูลนิสิต 
และหลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็น 
รายสาขาวิชา  และเป็นนิสิตชั้นปี 3 หรือ 4  หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส่งเข้าสอบ         
                  นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯ ต้องเข้าสอบร้อยละ 100 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ให้ส านักคอมพิวเตอร์ 
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ 
จ านวนคร้ังในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบปีงบประมาณ)  
โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบทักษะดา้น IT  และมีผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบทักษะด้าน IT ทั้งหมด 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4  ร้อยละของนิสิต(ป.ตร)ี ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  
   ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-Exam) 
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  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
 ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71 74 77 80 83 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 74.37    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.1233  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักคอมพิวเตอร์) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิต (ป.ตรี) ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการน าปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา (2560) มาจัดท าแนวทาง

หรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
 (3) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

2 (4) มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT EXIT 
EXAM) ของรอบปีที่ผ่านมา 

3 (5) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับที่ 2 (ข้อ 4) รายงานต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน และรายงานต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดั 1.2.4 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.4)  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อ อธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีจ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ จ าแนกเป็นรายหลักสูตร 
และคณะ 
 4. เอกสารการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 
235 

X 100 
316 
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 5. เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Exit-Exam) 
ของรอบปีที่ผ่านมา 
 6. เอกสารการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้บริหาร 
 7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ ช่วยเหลือคณะ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :   ส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
  ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา มีความส าคัญและจ าเป็นที่นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียนการสอนควรมีการสนับสนุนให้มี
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สองภาษา ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมทักษะสองภาษา 
ผ่านสื่อการสอน โดยสอดแทรกการให้ความรู้สองภาษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดท าสื่อการสอนสองภาษาทุกรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ความรู้ เกิดความคุ้นเคยและได้รับ
ประสบการณ์ทางการใช้สองภาษาเพิ่มมากข้ึน ทักษะการใช้ภาษาที่ดีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาต่อไป และผู้สอนจะต้องมีการระบุรายละเอียดลักษณะสื่อการสอนสองภาษาไว้ใน 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ทุกรายวิชา และปฏิบัติจริงตามที่ก าหนดไว้    
 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สไลด์ประกอบการการจัดเรียนการสอน /หนงัสือ /
ต ารา /เอกสารค าสอน/สื่อวีดิทัศน์    
 รายวิชา   หมายถึง รายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2560 
 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ท าหน้าที่สอนนิสิตระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 ทั้งนี้ การนับจ านวนรายวิชา มีดังนี้ 

1. จ านวนรายวชิานับจากรายวชิาที่มีสื่อการสอนสองภาษาเปิดสอนในปีการศึกษา  2560 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ 
  สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ 
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 2. ยกเว้น ไม่นับรวมรายวชิาฝึกงาน วทิยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สหกิจศึกษา หรือพิจารณา 
เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
  สูตรการค านวณ                   
 

 จ านวนรายวชิาที่มสีื่อการสอนสองภาษา ในปีการศึกษา  2560 
X 100 

 จ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษา  2560 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
      คะแนน 1      คะแนน 2      คะแนน 3      คะแนน 4       คะแนน 5 

60 70 80 90 100 
 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ  84.75    คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.4750 คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองทะเบียนและประมวลผล) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตัวชี้วัด รายวชิาที่มีสื่อการสอนสองภาษา  
(ภาษาไทย  และอังกฤษ  หรือสื่อการสอนภาษาตา่งประเทศที่จดัการเรียนการสอน)   
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
     1 มีการสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในปีการศึกษาทีผ่่านมา (ปีการศึกษา 2559)   
     2 น าข้อมูลปัญหา/อุปสรรคจาการด าเนินงานมาก าหนดแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มีแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
     3 มีการด าเนินงานตามแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปญัหาในการด าเนนิงาน 
     4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.2.5 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิครบถ้วน และถกูต้อง

ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.5 ตามแบบฟอร์ม 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

 
150 

X 100 
177 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิ เช่น 
 1. ข้อมูลจ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 
 2. ข้อมูลจ านวนรายวชิาที่มีสื่อการสอนสองภาษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เอกสารหลักฐานการก ากับตดิตาม และการประสานงานการจัดท าข้อมูลกับผู้รบัผิดชอบตัวชีว้ัด หรือเอกสาร
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงถึงการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูล 
 4. เอกสารการสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา 
 5. เอกสารแนวทาง/แผนงาน/กจิกรรมในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner   :   คณะวิชา 
 Data Owner :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  วิชาศึกษาทั่วไป  เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ 
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  (ที่มา: เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
   มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ซึ่งจะเป็นบุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งการเชื่อมโยงผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ระดับ เกณฑ ์
1 มีคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2 มีการจัดประชุมเชงิปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็น  โดยมีการระดมความคิด 

และการมีส่วนร่วมจากคณะ/หน่วยงาน  และผู้เกี่ยวข้อง 
3 มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึง่หลักสูตรหนึ่ง

ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.6  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
    อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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ระดับ เกณฑ ์
4 อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
5 มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนและ/หรือผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนจากรายวชิา  00035001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
 

 2) ระดับคณะ 

 
ระดับ เกณฑ ์

1 มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 0035001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ส าหรับคณะ/
วิทยาลัย หรือ ส าหรับหลักสูตร 

2 มีการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนตามแผนการสอน
ใน มคอ. 3 

3 มีการน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชนอย่างน้อย 1 คร้ังในปีการศึกษา 

4 มีรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ. 5)  ของรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน  ส าหรับคณะ/วิทยาลัย หรือส าหรับหลักสูตร 

5 มีการบูรณาการเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการบริการ
วิชาการ ของคณะ/วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตร คณะ/วิทยาลยัอื่น ๆ 

 
 

 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ส านักศึกษาทั่วไป) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์                                                
ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือในหลักสูตรของคณะ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงาน 
(4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือ โครงการ/กิจกรรม  
ที่ก าหนดและด าเนนิการตามเกณฑ์ระดับ 1 – 5  ในระดับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 (5) มีการถอดบทเรียนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน     
4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดั 1.2.6 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.6)  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี   (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 2. เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ.5) 
 3. เอกสารการบูรณาการเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 4. แผนการเปิดรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
 5. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 0035001   
 6. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 
 7. รายงานการประชุมฯ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 9. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   ส านักศึกษาทัว่ไป 
 
 
 
  
 

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 สูตรการค านวณ                   
 
 จ านวนคณะทีม่ีนิสิตและหรือศิษยเ์ก่าไดร้ับรางวลัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

X 100 
 จ านวนคณะทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

ตัวชี้วัดที่ 1.2.7  ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล   
    ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละ 85 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ  85.71    คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ  5.0000 คะแนน 

 
 2) ระดับคณะ ใช้ชื่อตัวชี้วัด  : จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัล (หน่วยนับจ านวนรางวัล) 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ในวันที่  4 ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด   (กองกิจการนิสิต) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา 
2 มีระบบกลไก หรือแนวทาง หรือแผนงานส่งเสริมหรือสนับสนนุคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามกลไก หรือแนวทาง หรือแผนงานส่งเสริมหรือสนับสนุน 

คณะ/หน่วยงาน 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.2.7 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.7 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองกิจการนิสิต 

 
18 

X 100 
21 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนระดับดี  และมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
  ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน  หมายถึง คะแนนจากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติ (O-Net) ของนักเรียน  ระดับชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6  ที่เข้ารับการทดสอบระดบัชาติประจ าปี  และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ขีดจ ากบัล่าง  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าขดีจ ากัดล่าง 
  ขีดจ ากัดล่าง  หมายถึง  คะแนนต่ าสดุของคะแนนเฉลี่ยแตล่ะรายวิชา 
  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไข  ไม่รวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  ใช้ผลการด าเนินงานจาก  ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยละ 50 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยละ 55 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 3. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยละ 60 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 4. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยละ 65 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 5. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยละ 70 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 สูตรการค านวณ  
 

 นักเรียนมผีลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง 
X 100 

 นักเรียนท่ีเข้าสอบทั้งหมด 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 55 60 65 70 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน   
 ตัวอย่าง  

ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม  
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

1 รอบ 4 เดือน   
2 รอบ 5 เดือน   
3 รอบ 6 เดือน   
4 รอบ 7 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
5 รอบ 8 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
6 รอบ 9 เดือน   
7 รอบ 10 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
8 รอบ 11 เดือน   
9 รอบ 12 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
 สรุป รายงานผลตรงต่อเวลา 5 ครั้ง 

รายงานผลไม่ตรงเวลา 4 ครั้ง 
คะแนนท่ีหัก (4*0.05 =0.20) 

สรุป  โรงเรียนสาธิตฯ  ด าเนินงานตัวช้ีวัดได้  5.0000 คะแนน  หักการรายงานผลในระบบช้า  0.20 คะแนน 
        คะแนนสุทธิท่ีได้เท่ากับ  4.8000 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาคณิตศาสตร์ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาสงัคมศาสตร์  ศาสนาและวัฒนธรรม (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยประถม 
 Data  Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยประถม 
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หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งหมด 4 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
และความสามารถในการเรียนรู้ ใช้ระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนปีละครั้ง โดยการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ซึ่ง
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเข้าร่วมทดสอบทุกคน 
  ผลการทดสอบระดับชาติระดับดี หมายถึง ผลการทดสอบที่ได้คะแนนเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
ขึ้นไป (เกณฑ์ระดับดีของ สมศ.) 
 
 สูตรการค านวณ 
  1. ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติแต่ละกลุ่มสาระ ระดบัดี ในแต่ละ
ระดับชัน้ 
 
  
 
 
 
  2. ค านวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดี ทุกกลุ่มสาระ ในแต่
ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความส าเร็จของผลการทดสอบระดบัชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

X   100 

จ านวนผู้เรียนแตล่ะระดับช้ันท่ีมผีลการทดสอบระดับชาต ิ
 แต่ละกลุ่มสาระ ระดับด ี

 
จ านวนผู้เรียนแตล่ะระดับทั้งหมดที่เข้าสอบ 

 

 
 

ผลรวมค่าร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติในระดับด ี
 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ในแตล่ะระดับช้ัน 

 
จ านวนกลุ่มสาระที่มีผลการทดสอบ 
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  3. ค านวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดี ในระดับชั้น  ม.3 
และ ม.6 
 
 
 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานกิจกรรม/โครงการสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net)  

อยู่ในเกณฑ์ดี 
2 มีการด าเนินงานตามแผนงานกจิกรรม/โครงการสนับสนนุส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี 
3 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น  ม.3 และ ม.6  ทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติ  

ในระดับดี  น้อยกว่าร้อยละ 40 
4 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น  ม.3 และ ม.6  ทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติ  

ในระดับดี  ร้อยละ 40.00 – 59.99 
5 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น  ม.3 และ ม.6  ทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติ  

ในระดับดี  ร้อยละ 60.00 ข้ึนไป 
 
  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด ( โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม)  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้ วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน  โรงเรียนสาธิตฯ 
ฝ่ายมัธยมรายงานผลทุกเดือน   
 
 ตัวอย่าง  

ที่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมะยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

1 รอบ 4 เดือน   
2 รอบ 5 เดือน   
3 รอบ 6 เดือน   
4 รอบ 7 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
5 รอบ 8 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 

 

 
 

ผลรวมค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับด ี
 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

 2 
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ที่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมะยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

6 รอบ 9 เดือน   
7 รอบ 10 เดือน   
8 รอบ 11 เดือน   
9 รอบ 12 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
 สรุป รายงานผลตรงต่อเวลา 5 ครั้ง 

รายงานผลไม่ตรงเวลา 3 คร้ัง 
คะแนนที่หัก (3*0.05 

=0.15) 
สรุป  โรงเรียนสาธิตฯ  ด าเนินงานตัวชี้วัดได้ 4.0000 คะแนน  หักการรายงานผลในระบบช้า  
         0.15 คะแนน    คะแนนสุทธิทีไ่ด้เท่ากบั  3.8500 คะแนน 

   
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
  1. รายงานสรปุผลการด าเนนิกิจกรรม/โครงการสนับสนนุส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี 
  2. รายงานสรปุร้อยละของผู้สอบได้ระดบัดี ของการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
  3. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6 รายบุคคล 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
 Data  Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
 
 
 

 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  นักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปี
การศึกษา 2559 ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ของโรงเรียนในทุกแผนการเรียน และศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 
  เกณฑ์การเปรียบเทียบคณะ/สาขาที่เลือกเรียนกับคณะ/สาขาที่เป็นความใฝ่ฝัน ต้องตรงกับข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1) คณะ หรือสาขาตรงกัน 
  2) คณะ หรือสาขาที่มีจบแล้วไดวุ้ฒิทางการศึกษาตรงกัน เชน่ คณะศึกษาศาสตร์  
และคณะครุศาสตร ์

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ระดับความส าเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอุมศึกษาได้ 
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  3) คณะ หรือสาขาที่วิชาหรือเนื้อหาสอดคล้องกัน เช่น คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาการจัดการสารสนเทศ 
  4) คณะ หรือสาขาที่จบแล้วสามารถประกอบอาชีพใกล้เคียงกนั เช่น คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะบัญชีและการจัดการ กับ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
 
  สูตรค านวณ : 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา
ได ้

 
 
 
 

 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในคณะ/สาขาที่เปน็ความ

ใฝ่ฝัน 
 
 
 
 
 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 80.00 – 84.99   
3 นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 85.00 – 89.99 
4 นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป และนักเรียน

น้อยกว่าร้อยละ 50 สอบได้ในสาขาที่เปน็ความใฝฝ่ัน 
5 นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และนักเรียนตั้งแต่

ร้อยละ 50 พึงพอใจสาขาที่เปน็ความใฝ่ฝัน 
   
  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด ( โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม)  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน  โรงเรียนสาธิตฯ 
ฝ่ายมัธยมรายงานผลทุกเดือน   

 

 
 
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ปีการศึกษา 2560 
 X 100 

 

 
 
 จ านวนนักเรียน ม.6 ท้ังหมด ปีการศึกษา 2560 

 

จ านวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในคณะ/สาขาท่ีตรงเป็นความใฝ่ฝัน  
ปีการศึกษา 2560 

X 100 
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 ตัวอย่าง  
 

ที่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมะยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

1 รอบ 4 เดือน   
2 รอบ 5 เดือน   
3 รอบ 6 เดือน   
4 รอบ 7 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
5 รอบ 8 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 
6 รอบ 9 เดือน   
7 รอบ 10 เดือน   
8 รอบ 11 เดือน   
9 รอบ 12 เดือน × หัก 0.05 คะแนน 

 
 สรุป รายงานผลตรงต่อเวลา 5 ครั้ง 

รายงานผลไม่ตรงเวลา 3 ครั้ง 
คะแนนที่หัก (3*0.05 

=0.15) 
สรุป  โรงเรียนสาธิตฯ  ด าเนินงานตัวชี้วัดได้ 4.0000 คะแนน  หักการรายงานผลในระบบช้า   
        0.15 คะแนน   คะแนนสทุธิที่ได้เทา่กับ  3.8500 คะแนน 

  

  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะ หรือสาขาวชิา หรืออาชีพทีน่ักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 ใฝ่ฝัน  
 2. ข้อมูลแสดงสาขาวชิา คณะ และสถาบันทีน่ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
เลือกเรียน หรือสอบได้ 
 3. รายงานสรปุร้อยละของนักเรียนที่สอบได้เปน็ความใฝฝ่ัน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
 Data  Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 

 
 
 

 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หมายถึง ศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเฉพาะทางที่เกิดจากรวมกลุ่มนักวจิยั
ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน
ของศูนย์วิจัยที่ชัดเจน นักวิจัยที่อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยต้องมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน/แหล่งทุน
ภายนอก และมีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณสนับสนนุการวิจัยจากงบประมาณแผน่ดนิ 
 งบประมาณภายนอก หมายถึง  งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัวารสารวิชาการทีไ่ด้รับการยอมรับหมายถึง 
 วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal  Citation Index Centre : TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation  Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ 

ความเป็นเลิศทางการวิจัย 

2 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพฒันาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย 

3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

4 นักวิจัยในกลุ่มวิจัย / ศูนย์ความเปน็เลิศระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายนอก 

5 นักวิจัยภายในกลุม่วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ /หนังสือ / 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดษิฐ์เฉพาะด้าน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

 
 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการพฒันา 

ศูนย์ความเปน็เลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะดา้น 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศนูย์ความเปน็เลิศ

ทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะดา้น 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  2.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.1.1  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรม/โครงการของศูนย์ความเปน็เลิศทางการวิจัย 
 2. หลักฐานที่แสดงศนูย์ความเปน็เลิศทางการวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ 
ที่ กพอ. ก าหนดในประกาศ)  
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการดาเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด :  จ านวน 

ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research)หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรูใ้หม่หรอืเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
  งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (Creative Product) หมายถึงผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแก่ ทัศนศิลป์ 
(Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED 
(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์  คณะมณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็น
การพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ  
งานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน). 2553 : 40) 
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงวิชาการผลงานใหม่ หรือ
องค์ความรู ้ใหม่ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แลว้มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวชิาการ 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง  โครงการวิจัยที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  หรือช่วยให้
เกิดการประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ  
  ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนตามท้องถิ่น หรือ ชุมชนทางวิชาการในศาสตร์นั้นๆ 
   ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 55 60 65 70 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์ทีส่ร้างคุณค่าทางวิชาการ  
                     หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

กลุ่ม คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 1 2 3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 2 3 4 5 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 1 2 3 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนโครงการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม   

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงาน 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.1.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารการสร้างคุณค่าทางวชิาการหรือเอกสารการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 5. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริม  
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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หน่วยวัด : จ านวน 

ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความใหม่หรอืเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
  งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (Creative Product) หมายถึงผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแก่ ทัศนศิลป์ 
(Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED 
(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็นการพัฒนา
จากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ 
ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางทีม่ีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553 : 40)
  สหวิทยาการ สหสาขาวิชา หรือ สหศาสตร์ (แล้วแต่กรณี)  (Interdiscipline) หมายถึงวิทยาการ 
สาขาวิชา หรือศาสตร์ที่มีการบูรณาการ (Integrate) ความรู้จากศาสตร์หลักต่างเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนท าให้
ได้รับเครื่องมือ (Instrument)แบบจ าลอง (Model) หรือวิธีการ (Approach) ใหม่ เช่น สหสาขาวิชาชีวเคมี (Bio-
Chemistry) หรือ สหสาขาวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology) เป็นต้น  ส าหรับการเรียกหลักสูตร (Curriculum or 
Program) ต่างๆ ใช้ค าว่า“สหสาขาวิชา” เช่น สหสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) หรือในกรณีที่เป็น 
กระบวนวิชา(Course Work) เรียกว่า “สหศาสตร์” เช่น วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
หรือ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นต้น 
  โครงการวิจัยระหว่างหลักสูตรมีการบูรณาการร่วมกันภายในคณะหรือต่างคณะสามารถนับได้ 
  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60 65 70 75 80 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

กลุ่ม คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 1 2 3 

ตัวชี้วัดที่  2.1.3  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์เชงิบูรณาการสหวิชา 
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กลุ่ม คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 1 2 3 4 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2 3 4 5 

 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนโครงการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงาน 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.1.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด  2.1.3  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทีบู่รณาการสหวิชา 
 3. เอกสารการบูรณาการสหวชิา 
 4. เอกสารงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนนุ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  หมายถึง เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานไดม้า
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานทั้งในและต่งประเทศ  เพื่อใช้จ่ายในการวิจัย ทั้งนี้  ไม่รวม
เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับประจ าปี 
  รายรับที่ เกิดจากงานวิจัยภายนอกที่หักไว้มหาวิทยาลัย หมายถึง เงินอุดหนุนวิจัยที่คณะ/
หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วน าเงิน อุดหนุนวิจัยมาให้มหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2539  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 
  เงินรายได้ทั้งหมด  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  
  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 รายรับที่เกิดจากงานวิจัยภายนอกที่หักไว้มหาวิทยาลัย 
X 100 

 เงินรายไดท้ั้งหมดในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    ร้อยละ 10 

 
 2) ระดับคณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 รายรับที่เกิดจากงานวิจัยภายนอกที่หักไว้มหาวิทยาลัย 
X 100 

 เงินรายไดท้ั้งหมดของคณะในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ในวันที่  4 ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.2.1  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
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ตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 1  คิดรายรับจากการวิจัย 10 % 
 หน่วยงานมีเงินจากการวิจัย  จ านวน 20,000,000 บาท  คิด 10%  ให้มหาวิทยาลัย 
                                   20,000,000  x  10               =   2,000,000 
                                          100 
            ขั้นตอนที่ 2             2,000,000 x 100            = 0.67 
                                         300,000,000  (เงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 
  สรุป  คณะ/หน่วยงานมีรายรับจากการวิจัยเท่ากับ  0.67  น าผลการด าเนนิงานทีไ่ด้เทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดจะเปน็ค่าคะแนนทีไ่ด้จากผลการด าเนินงาน 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของรายรับที่เกิด
จากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

(2)  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน 
2  (3)  มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3  (4) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4  (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 2.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.2.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. งานวิจัยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินจากวิจัยที่หักไว้มหาวิทยาลัย   
 3. เอกสารเงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด : จ านวนผลงาน 

ค าอธิบาย: 
  นวัตกรรม  หมายถึง การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานิสิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อาทิเช่น การท านวัตกรรม 
ผ่านการท าวิจัย และพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม นวัตกรรมไม่ได้จ ากัดแค่สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
อาจเป็นความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ที่น าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนได้ อาทิ การผสมผสานวิชาต่างๆ จนเกิดนวัตกรรม 
ด้านหลักสูตร การคิดระบบ Voting ใหม่ก็ถือเป็นนวัตกรรมด้านนโยบาย 
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงวิชาการ ผลงานใหม่ หรือ
องค์ความรู้ ใหม่ ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง  โครงการวิจัยที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  หรือช่วยให้
เกิดการประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ  
  ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนตามท้องถิ่น หรือ ชุมชนทางวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ 
   ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :    
          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 14 16 18 20  

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ในวันที่  4 ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม  
          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี=0 - - - 1 ผลงาน 
ไม่มี=0 - - 1 ผลงาน 2 ผลงาน 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของรายรับที่เกิด
จากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
 

ตัวชี้วัดที่  2.2.2  จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 รดับ 4  มีการรายงานผลตัวชี้วดั 2.2.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.2.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานนวัตกรรม 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินหรือเอกสารที่แสดงคุณค่าทางวิชาการหรือที่สามารถแปล
มูลค่าเพิ่มออกมาเป็นจ านวนเงิน 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หน่วยงานวิจัย-บรกิารวิชาการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : 
  นวัตกรรม  หมายถึง การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานิสิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อาทิเช่น การท านวัตกรรมผ่าน 
การท าวิจัย และพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม นวัตกรรมไม่ได้จ ากัดแค่สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมอาจ
เป็นความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชนได้ อาทิ การผสมผสานวิชาต่างๆ จนเกิดนวัตกรรมด้าน
หลักสูตร การคิดระบบ Voting ใหม่ก็ถือเป็นนวัตกรรมด้านนโยบาย  

ตัวชี้วัดที่  2.2.3  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
                     หรือชุมชนหรือสังคม 
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  ผลงานนวัตกรรม ให้สามารถนับย้อนหลังได้ 2 ปีงบประมาณ คือ ผลงานนวัตกรรมที่ท าตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง  นวัตกรรมที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  ให้นับเฉพาะ
เงินที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม  หมายถึง  รายรับของหน่วยงานหรือชุมชุนหรือสังคมที่มหาวิทยาลยั
หรือคณะให้บริการ  และเป็นรายรับที่เกิดจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 
  เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม หมายถึง เงินที่ได้รับจัดสรรทั้งที่เป็นภายในและเงินภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ใช้ในการผลิตหรือจัดท านวัตกรรม 
  ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนตามท้องถิ่น หรือ ชุมชนทางวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย  
   กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนนุด้านนวัตกรรม  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    ≥  500,000  

   
   กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รบัจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม   
                                  เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    0.05 

  
  2) ระดับคณะ 
   กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไมไ่ด้รบัจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นนวัตกรรม ให้คิดระดับคะแนน 
ดังนี ้

ระดับคะแนน จ านวนเงิน (บาท) 
1 ≤   50,000 
2 50,001 – 70,000 
3 70,001 – 80,000 
4 80,001 – 90,000 
5 ≥   90,000 

 
  หมายเหตุ :  คณะ/หน่วยงานทีไ่ม่มีเงินทีไ่ด้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม แต่สามารถมีรายรับที่เกิดจาก
นวัตกรรมดังกล่าว  ไม่ต่ ากวา่ 100,000 บาท  ให้ถือว่าผลการด าเนินงานได้ระดบั 5 
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  กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนนุด้านนวัตกรรม 
 

  สูตรการค านวณ : 
 รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม 

X 100 
 เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม  

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ  2.00    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    0.05 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของรายรับที่เกิด
จากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.2.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.2.3  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานนวัตกรรม 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินหรือเอกสารที่ แสดงคุณค่าทางวิชาการ หรือที่สามารถแปล
มูลค่าเพิ่มออกมาเป็นจ านวนเงิน เช่น การผลิตหนังสือ ต ารา แล้วสามารถขายได้  
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 

 
20,000 

X 100 
1,000,000 
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 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการ 
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 25 
  การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆจากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)  
และได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

ตัวชี้วัดที่  2.3.1  ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของกกอ. 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูลISI Web of Science (Science 
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. 
  ทั้งนี้  ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ให้ยึดเงื่อนไขตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ.  ก าหนดในประกาศ  เพิ่มเติม 
  การนับผลงานการตีพิมพ์ฯ มีเงื่อนไขดังนี้ 
   1)  การนับผลงาน  ให้นับผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2)  อาจารย์ไม่สามารถนับผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา 
ได้ยกเว้น นิสิตคนดังกล่าวมีผลงานชิ้นอ่ืนที่ท าร่วมกับอาจารย์เพิ่มเติม ให้สามารถน ามานับได้(ผลงานชิ้นที่สองขึ้นไป
ให้อาจารย์น ามานับได้)  กรณีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ให้สามารถน าผลงานของนิสิตชิ้นที่สามขึ้นไปมานับได้ 
   3)  การนับผลงานตีพิมพ์ฯของอาจารย์ ให้สามารถนับผลงานได้ทั้งที่เป็นผลงานของอาจารย์ที่ท า
ร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืน/คณะอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่ต้องเป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ฯ ในปีงบประมาณ 2561 
   4)  การนับผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ไม่ให้นับแบบตอบรับ  ให้นับเฉพาะบทความที่มีการตีพิมพ์ฯ 
หรือเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
   5)  การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และ
การคิดคะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
 

 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ)  หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ กกอ. แต่สถาบันน าเสนอ
สภาเพื่ออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เร่ืองวารสารงานวิจัยทีต่้องให้สภาอนุมัติ
วารสารเหล่านี)้ 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(กลุ่มที ่2 )  

- ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 87 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ 
กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุม่ที่ 1 ) 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏ 
ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีผ่า่นการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 *ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คนโดยมีคคลภายนอก 
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
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  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน  
5 

- กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       25 
- กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ     35 
- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์     35 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละคุณภาพของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
2 (2) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
3 (3) มีการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนการตีพิมพ์ของอาจารย์ในรอบปีที่ผา่นมาจ าแนกเป็น

รายคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และอธิการบดี 

4  (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 2.3.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.3.1 
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด  ในปีงบประมาณ 2561 
 2. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2561 พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์  
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 
 3. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2561 พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน  
ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการ เผยแพร่พร้อมหลักฐาน และ 
ค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 
 4. สรุปรายชื่อและหลักฐานผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพจ าแนกรายหน่วยงาน ประเภท 
และน้ าหนักของผลงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
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 7. เอกสารแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 
 8. เอกสารการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนการตีพิมพ์ของอาจารย์ในรอบปีที่ผา่นมาจ าแนกเป็นรายคณะ/
หน่วยงาน 
 9. เอกสารสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และอธกิารบดี 
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้ 
อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ 
ของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
  คณะใช้ผลการด าเนินงานตามผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 

  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.10 บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ  หรือ

ในวารสารทางวชิากรระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.  ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนัออก

ตัวชี้วัดที่  2.3.2 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์ 
                     เผยแพร่ 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

ประกาศ  
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 
0.80 บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้
ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.//กกอ.  ทราบภายใน 30 วัน  นบัแต่วันออกประกาศ (ซึง่ไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 
 
  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 

หมายเหตุ 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ  
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วจะไม่สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการอาจารย์ 

 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละ ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
2 (2) มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสารสากล  รวบรวมรายชื่อวารสาร  

แหล่งเผยแพร่ผลงานทีไ่ด้รับการรับรอง  จาก  สมศ.  บทความวิจัย  และฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์ให้แก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป 

3 (3) มีการจัดท ารายงานผลงานของนิสิตระดบัปริญญา โท-เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาทุกเดือน 

4  (4) มีการจัดท ารายงานผลร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์พร้อมหลักฐานอ้างอิง  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
มหาวิทยาลยัก าหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

5  (5) มีระบบสารสนเทศผลงานตพีิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนสิติระดับบัณฑิตศึกษา 
(6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 2.2.3 และ 
2.2.4) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา   2560 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาโทส าเร็จการศึกษา 
 Data  Owner :   บัณฑิตวิทยาลัย 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบ  
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ 
  คณะใช้ผลการด าเนินงานตามผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 
  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ) หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ กกอ. แต่สภาบันนาเสนอสภา 
เพื่ออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัยที่ต้องให้สภาอนุมัติ
วารสารเหล่านี้)  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 บทความวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 ) 
0.80 บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  

ในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  กพอ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ .2556 หรือมีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 ) 

1.00 - บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามป ระกาศก .พ .อ . หรือระ เบี ยบคณ ะกรรมการการอุดมศึกษ าว่าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556  
(ดูภาคผนวก)  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่ อ ได้ รับการตอบ รับและตี พิมพ์ แล้ วการตี พิม พ์ ต้องตี พิม พ์ เป็ นฉบั บสมบู รณ์ ซ่ึ งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.3.3  ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 *ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ  :  
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แล้วจะไม่สามารถน าไปนับในตัวชี้วัด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 
 1) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
2 (2) มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสารสากล  รวบรวมรายชื่อวารสาร  

แหล่งเผยแพร่ผลงานทีไ่ด้รับการรับรอง  จาก  สมศ.  บทความวิจัย  และฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์ให้แก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป 

3 (3) มีการจัดท ารายงานผลงานของนิสิตระดบัปริญญา โท-เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาทุกเดือน 

4  (4) มีการจัดท ารายงานผลร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์พร้อมหลักฐานอ้างอิง  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
มหาวิทยาลยัก าหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

5  (5) มีระบบสารสนเทศผลงานตพีิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนสิติระดับบัณฑิตศึกษา 
(6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 2.2.3 และ 
2.2.4) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา   2560 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษา 
 Data  Owner :   บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 ชุมชนต้นแบบ หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง และสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
 แผนการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ หมายถึง แผนการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนได้
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม ร่วมเป็นเจ้าของชุมชนต้นแบบที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา โดยจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีพื้นที่ด าเนินการทีช่ัดเจน 
2 มีแผนการด าเนนิงานชุมชนต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4 ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปด าเนนิการได้ด้วยตนเอง 
5 ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนได้ 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

(2)  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน 
2 (3)  มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 3.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.1.1  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่  3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. พื้นที่ด าเนินการชุมชนต้นแบบ 
 2. แผนการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
 3. รายงานผลการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
 4. เอกสารหรือหลักฐานการถ่ายทอดองค์ความรู ้
 5. เอกสารหรือหลักฐานการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน 
 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 

 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรค า นึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Academic Services for Society) หมายถึง กิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันนการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี
บุคคลภายนอกเขามาใช้บริการ  
  เงินบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย  หมายถึง งานบริการวิชาการที่คณะ/หน่วยงานได้รับ
จากการไปให้บริการวิขาการให้หน่วยงานภายนอก เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วได้รับเงินจากการบริการวิชาการ  
แล้วน าเงินสมทบเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. 2539   พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

97 

  เงินรายได้ทั้งหมด  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 เงินบริการวิชาการทีส่มทบให้มหาวิทยาลัย   
X 100 

 เงินรายได้ทั้งหมด   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    30 

 
 2) ระดับคณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 เงินบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลยั   
X 100 

 เงินรายไดท้ั้งหมดของคณะ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ในวันที่  4 ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
ตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 1  คิดจากเงินสมทบที่ให้มหาวิทยาลัย 
                คณะการบัญชีและการจัดการมีเงินจากการบริการวิชาการ  จ านวน 10,000,000 บาท  คิด 10%   
ให้มหาวิทยาลัย 
                                   10,000,000  x  10               =   1,000,000 
                                          100 
  
          ขั้นตอนที่ 2         1,000,000 x 100            =  0.20 
                                       500,000,000  (เงินรายได้ทั้งหมดของคณะ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 สรุป  คณะการบัญชีและการจัดการมีรายรับจากการบริการวชิาการเท่ากับ  0.20  น าผลการด าเนินงาน
ที่ได้เทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดจะเป็นค่าคะแนนที่ไดจ้ากผลการด าเนินงาน  
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

(2)  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน 
2 (3)  มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 3.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6)  มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.1.2 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย   
 3. เอกสารเงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  
   โครงการศึกษา ส ารวจ คน้คว้า รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านตา่งๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้
ทางวฒันธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเนน้และให้ความส าคญักับวัฒนธรรม อาทิ
เช่น   
    1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
    2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
    3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
    4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
    5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
    6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
  ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานที่จะใช้แนบในระบบบริหารยุทธศาสตร์ จะเป็นรายงานผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์  หรือ รายงานผลความก้าวหน้า 
  เงื่อนไข :  โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
อ่ืนๆ  ที่คณะใช้เงินรายได้ของคณะหรือหน่วยงานภายนอกให้เสนอโครงการไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนคณะที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึง่ศิลปวฒันธรรม 
X 100 

 คณะ/หน่วยงานวิจยั-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

 



           คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  100 

  ตัวอย่าง 
 

 
                    =  ร้อยละ  83.33    คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.6660  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี = 0 - - - 1 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละคณะที่มีการ
ด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 4.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.1.1 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลคณะ/หน่วยงานทั้งหมด 
 2. ข้อมูลจ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม  โครงการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบอ่ืนๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. รายงานผลความก้าวหน้า 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการฯ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

 
20 

X 100 
24 
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 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี้วัด เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เพื่อเป็นการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป การเข้าร่วม
โครงการจะเป็นหน่วยงานจัดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถนับได้  
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  สูตรการค านวณ : 

 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านบุ ารงฯ 
X 100 

 บุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 =  ร้อยละ  92.00  คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
23 

X 100 
25 

ตัวชี้วัดที่  4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (หน่วยงานสนับสนุน) 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
 2. ข้อมูลหลักฐานการเข้าร่วม เช่น การลงทะเบียน  ภาพถา่ย   
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน   
 KPI Owner :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   จ านวนผลงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  หมายถึง เงินที่ได้จาการผลงาน/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  หรือ 
มูลค่าเพิ่มจะไม่คิดเฉพาะเรื่องเงิน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน   
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  โครงการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป  
โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม อาทิเช่น   
   1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
   2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
   3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
   4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
   5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
   6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :    
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี ้
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 7 8 9 10 

  
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี = 0 - - - 1 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนผลงาน/โครงการ
ทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 4.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.2.1 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. แผนงานการด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 3. เอกสารการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 5. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
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 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   จ านวนผลงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  
   - โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ เช่น  ประเพณีฮีต 12 คอง 14   
   - โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาจิต 
   -โครงการทางดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  โครงการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่
สืบไป โดยมุง่เน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม อาทิเช่น   
    1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
    2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
    3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
    4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
    5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
    6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
  การนับจ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการ จะเป็นโครงการที่คณะจัดเอง  มหาวิทยาลัยจัด  
หรือหน่วยงานภายนอกจัด แล้วมีบุคลากรประจ าภายในคณะเข้าไปมีส่วนร่วมที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนสามารถนับได้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 15 20 25 30 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 2 3 4 5 

 

 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนผลงาน/โครงการ
ที่มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายใน
และชุมชน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 4.2.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.2.3  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. แผนงานการด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 3. เอกสารการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 5. เอกสารการเข้าร่วมโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
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 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
หรือการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  พิจารณากระบวนการจัดท ามแผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/
หน่วยงาน   
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีการจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
และสอดคล้องกับมหาวทิยาลัย  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน  หรือสภามหาวิทยาลัย 
(2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บคุลากร 

2 (3) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกจิ 
(4) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏบิัติการประจ าปี อย่างน้อย 
ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

3 (5) มีการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
4 (6) มีผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไมน่้อยกว่า

ร้อยละ 80 
5 (7) มีการสรุปผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
 (8) มีการน าประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปปรบัปรุงหรือทบทวนหรือ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองแผนงาน) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมก ากับติดตาม หรือปรึกษาหารือโดยมีการระดมความคิดและการมี
ส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 (3) มีการมอบหมายและก ากบัตดิตามการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
3 (4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการผู้บรหิาร 
4 (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  5.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน 

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 5.1.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 3. รายงานการประชุมฯ 
 4. การถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการ 
 5. เอกสารการด าเนินงานตามแผน 
 6. การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงข้อเสนอแนะของผลการด าเนนิงานในปี  2561  
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
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หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  พิจารณาความส าเร็จของผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  ของคณะ/หน่วยงาน   
ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการประกันคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนคณะ/หนว่ยงานที่มผีลสมัฤทธิ์ของการประเมินประกันคณุภาพภายใน 
ไม่ต่ ากว่า 4.00 X 100 

 จ านวนคณะ/หนว่ยงานทั้งสิ้น 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    30 

 
 
 

 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ ากว่า 4.00 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัตไตรยางค์  ดังนี ้
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    4.00 

 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด  :  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มี
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า 4.00 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2  ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน   
    ไม่ต่ ากว่า 4.00 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 

3  (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
ที่ก าหนด 

4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั(มมส) 5.1.2  ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง  
ปีการศึกษา 2560 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และ
ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด(มมส) 5.1.2)   
ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2560  โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปงีบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่ประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปกีารศึกษา 2560 
 2. คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  ของคณะ/หน่วยงาน  ที่เป็นผล
ประเมินสุทธจิากคณะกรรมการฯ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 

  เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี้วัด เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานการรับนิสิตให้เป็นไปตาม

แผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิตที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  และเพื่อใช้ในการประมาณ

การงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต  หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัย คณะ/
หน่วยงานรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการรับนิสิต  โดยใช้ข้อมูลตามแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต  
(พ.ศ. 2561 -2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2560  ในวันที่ 31 มีนาคม  2560 
  แผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต หมายถึง การวางแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการวางแผน 
การรับนิสิตใหม่ ไว้ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
  การนับนิสิต  นับนิสิตลงทะเบียนในระบบทะเบียนเท่านั้น 
  นิสิตระดับปริญญาตรี ใช้ผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2561  ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

  สูตรการค านวณ : 
 นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2561 (ลงทะเบียนเรียน) 

X 100 
 นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนสิิต (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

  
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.3  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดบัปริญญาตรี) (ตัวชี้วัดตามนโยบาย) 
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 ตัวอย่าง 
   สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนิสิต 

คณะ/สาขาวิชา นิสิตตามแผน นิสิตที่รับได้จริง คิดเป็นร้อยละ 
 ปกต ิ พิเศษ รวม (1) ปกต ิ พิเศษ รวม (2) (2)/(1)*100 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 350 175 525 315 170 485 92.38 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 300 145 445 270 140 410 92.13 
   ภาษาอังกฤษ 60 20 80 55 15 70 87.50 
   ประวัติศาสตร ์ 40 25 65 40 20 60 92.31 
   ภาษาไทย 80 40 120 70 45 115 95.83 
   การพัฒนาชุมชน 70 30 100 60 30 90 90.00 
   ภาษาจีน 50 30 80 45 30 75 93.75 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 50 30 80 45 30 75 93.75 
   ภูมิศาสตร์เพื่อการจดัการ 50 30 80 45 30 75 93.75 

 
 
 
 
 =  ร้อยละ  92.38  คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 

2) เจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน และกองทะเบียนและประมวลผล) 

  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการ
รับนิสิตตามแผนการรับนสิิต (ระดับปริญญาตรี) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) (กองแผนงาน) แจ้งนโยบายการจัดท าแผนหลักสูตร และแผนการรับรับนิสิต ให้คณะ/

หน่วยงานทราบ  
 (2) (กองแผนงาน)  คณะ/หน่วยงานส่งข้อมูลให้กองแผนงาน  เพื่อจัดท าแผนหลักสูตร 

และแผนการรับรับนสิิต 
2 (3) (กองแผนงาน) จดัท าแผนหลักสูตร และแผนการรับรับนิสิต เสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัต ิ
3 (4) (กองแผนงาน)  เสนอข้อมูลการปรับแผนนิสิตตามที่คณะ/หน่วยงานขอปรับแผนฯ 
4 (5) (กองแผนงาน) ด าเนนิการปรับปรุงข้อมูลแผนการรับนิสิต  ตามสภาฯ อนุมัติ 

      การปรับแผนให้เป็นปัจจบุนั 
5 (6) (กองทะเบียนฯ) รายงานผลการรับนิสิตจากระบบทะเบยีน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  

      2561 ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด  
      ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 

 
 

 
485 

X 100 
525 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลนิสิตแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2561 -2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ที่สภามหาวิทยาลยัมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2560  ในวันที่ 31 มีนาคม  2560 
 2. ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรทีี่ลงทะเบียนเรียนจากระบบทะเบียนปีการศึกษา 2561  ให้แยกเป็น
หลักสูตรและสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนสิิต ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ   
 KPI Owner :  กองแผนงาน และกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : 

  เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี้วัด เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานการรับนิสิตให้เป็นไปตาม

แผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิตที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  และเพื่อใช้ในการประมาณ

การงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต   หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัย คณะ/
หน่วยงานรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการรับนิสิต  โดยใช้ข้อมูลตามแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต  
(พ.ศ. 2561 -2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2560  ในวันที่ 31 มีนาคม  2560 
  แผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต หมายถึง การวางแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการวางแผนการรับ 
นิสิตใหม่ ไว้ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
  การนับนิสิต  นับนิสิตลงทะเบียนในระบบทะเบียนเท่านั้น 
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้ผลการรับนิสิตที่ประกาศรับสมัครในรอบแรก ปีการศึกษา 2561  ให้
แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.4  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดบับัณฑิตศกึษา) (ตัวชี้วัดตามนโยบาย) 
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1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

  สูตรการค านวณ : 
 นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2561 (ลงทะเบียนเรียน) 

X 100 
 นิสิตตามแผนหลักสตูร และแผนการรับนสิิต (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  และ ร้อยละ 10 ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

 
 ตัวอย่าง 
   สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนิสิต 

คณะ/สาขาวิชา นิสิตตามแผน นิสิตที่รับได้จริง คิดเป็นร้อยละ 
 ปกต ิ พิเศษ รวม (1) ปกต ิ พิเศษ รวม (2) (2)/(1)*100 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 20 45 7 3 10 22.23 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) 20 20 40 5 3 8 20.00 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑติ 20 20 40 5 3 8 20.00 
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (ส.ด.) 5 - 5 2 - 2 40.00 
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑติ 5 - 5 2 - 2 40.00 

 
 
 
 
 =  ร้อยละ  22.23  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.4460  คะแนน 

 
2) เจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน และกองทะเบียนและประมวลผล) 

  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการ
รับนิสิตตามแผนการรับนสิิต (ระดับบณัฑิตศึกษา) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) (กองแผนงาน) แจง้นโยบายการจัดท าแผนหลักสูตร และแผนการรับรับนิสิต ให้คณะ/ 

      หน่วยงานทราบ  
 (2) (กองแผนงาน)  คณะ/หน่วยงานส่งข้อมูลให้กองแผนงาน  เพื่อจัดท าแผนหลักสูตร และ 

      แผนการรับรับนิสิต 
2 (3) (กองแผนงาน) จดัท าแผนหลักสูตร และแผนการรับรับนิสิต เสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัต ิ

 
10 

X 100 
45 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
3 (4) (กองแผนงาน)  เสนอข้อมูลการปรับแผนนิสิตตามที่คณะ/หน่วยงานขอปรับแผนฯ 
4 (5) (กองแผนงาน) ด าเนนิการปรับปรุงข้อมูลแผนการรับนิสิต  ตามสภาฯ  

     อนุมัติการปรับแผนให้เป็นปัจจุบนั 
5 (6) (กองทะเบียน) รายงานผลการรับนิสิตจากระบบทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน    

     2561 ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายในวันที่ 10  
    ธันวาคม 2561 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลนิสิตแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2561 -2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ที่สภามหาวิทยาลยัมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2560  ในวันที่ 31 มีนาคม  2560 
 2. ข้อมูลนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจากระบบทะเบียนปีการศึกษา 2561 รอบแรก  
ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวชิา 
 3. ข้อมูลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนสิิต ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ   
 KPI Owner :  กองแผนงาน และกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 

 
 
 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านักคอมพิวเตอร์/ 
กองกิจการนิสิต) 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีการสรุปผลการด าเนนิงาน/ปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนินงานในรอบปทีี่ผา่นมา 
(2560) 

2 (2) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
(3) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ   
เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน  

3 (4)  มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(5) มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6)  มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

5 (7)  มีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)  คร้ังที้ง 4 ฐาน  
ตามก าหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 

 2) ระดับเจ้าภาพประสานงานหลักตัวชี้วัด (ส านักคอมพิวเตอร์) 
   

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1)  มีการสรุปผลการด าเนนิงาน/ปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 

(2560) 
(2)  มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
(3)  มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง
หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 

2  (4)  มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
ที่ก าหนด 
(5) มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารหน่วยงาน อย่างน้อย 2 คร้ัง 

3 (6)  มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
(7)  มีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน  
ตามก าหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

4 (8) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดั 5.2.1  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 (9) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.2.1) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อ อธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลงั
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
           1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
          2. รายงานการประชุม  
           3. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)ฃ 
          4. การจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน ตามก าหนดเวลา 
          5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
          6.  เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner    : กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต 
 Data Owner :  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 

 เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ซึ่งแสดงเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รายได้ หมายถึง รายได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ รายได้จากการขายและบริการ รายได้จาก
หอพัก รายได้จากการบริจาค และดอกเบี้ย เป็นต้น (ไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
 แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้  
             แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เช่น เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น การ
จัดท าแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
เป็นต้น 
  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
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การด าเนินงาน : 
 1. กรณีหน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย 
 2. กรณีหน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดท าเฉพาะแผนการลดรายจ่าย 
 

 หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตรวจประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดคณะ/
หน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1. หน่วยงานที่มีรายได้  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีคณะท างานในการจัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย 

2 (2) มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนทีผ่่าน
การอนุมัติ  เสนอต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน)   
(3) มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3 
(4) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บรหิารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 
9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน) 

4 (5) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา
และปีปัจจุบัน  รอบ 12 เดือน (ตวัช้ีวัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน) 
(6) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจา่ยเมื่อเทียบกับปีท่ีผา่น
มาและปีปจัจุบัน รอบ 12 เดือน (ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสดุ
ปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน) 

5 (7) มีการด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน (1)-(6) ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 2. หน่วยงานที่ไม่มีรายได้ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีคณะท างานในการจัดท าแผนการลดรายจา่ย 

2 (2) มีแผนการลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนทีผ่่านการอนุมัติ
เสนอ ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)   
(3) มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3 
(4) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจา่ย และรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ผา่นความเห็นชอบจากผู้บรหิารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 
เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

4 (5) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจา่ยเมื่อเทียบกับแผน
ตาม (2) รอบ 12 เดือน (ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
(ผ่านกองแผนงาน) 

5 (6) มีการด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน (1)-(5) ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 3. ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตัวชี้วัดการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่ายคณะ/หน่วยงาน 

 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
(2) มีแผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

2 (3) มีการประชุมหรือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานกับคณะ/หน่วยงาน 

3 
(4) มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี (รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ  
12 เดือน) 

4 
(5) มีการรายงานผลตัวช้ีวัด 5.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วนและถกูต้องตามเกณฑ์การประเมินผลทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

5 
(6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวช้ีวัดที่รับผดิชอบ (ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะท างาน  
 2. รายงานการประชุมหน่วยงาน 
 3. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน 
 4. แผนการด าเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน  
 8. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วดัต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี  
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ประสานงาน :  กองแผนงาน 
 

  1. นางอิศราภรณ์  ศรเีวียงธนาธิป 0-4375-4240 ภายใน 1231 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 

 การพิจารณาผลส าเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของแต่ละคณะหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค า นวณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระบบ EIS กองคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สูตรการค านวณ : 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 

  สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ได้รับจัดสรร 

 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.50  ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
97 97.50 98 98.50 99 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  91.11    คะแนนที่ได้เท่ากับ  0.00  คะแนน 
 
 
 
 

 
820,000,000 

X 100 
900,000,000 

ตัวชี้วัดที่  5.3.2    ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด กองคลังและพัสดุและกองแผนงาน 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ) 
2 (2) มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทาง หรือแผนการบริหารงบประมาณรายจา่ย

ภาพรวม (กองแผนงาน) 
3 (3) มีการจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายรายภาพรวมตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดโดยใช้ข้อมูล

จากระบบ GFMIS (กองคลังและพัสดุ) 
 (4) มีการก ากับติดตาม และรายงานผลการก ากบัติดตามต่อผู้บริหาร   เพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ (กองแผนงาน) 

4 (5)การรายงานผลตัวชี้วดั  5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบแผ่นดนิ 
ภาพรวม  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏทิิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กองแผนงาน) 

5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 
5.3.2 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) 
ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ (กองแผนงาน) 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561  จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หน่วยงานก าหนด 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสด ุและกองแผนงาน 
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หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การพิจารณาผลส าเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละคณะหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระบบ EIS กองคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สูตรการค านวณ :   
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
  สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ไดร้ับจัดสรร 

   
  เกณฑ์การประเมิน  : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
92 93 94 95 96 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  98.17    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองคลังและพัสดุ) 
  ใช้ช่ือตัวช้ีวัด   : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1  (1) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
2  (2) มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทาง หรือปฏิทนิการจัดซื้อจดัจ้าง 
3 (3) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกบัคณะ/หนว่ยงาน อย่างน้อย 1  คร้ัง 

 
5,890,000 

X 100 
6,000,000 

ตัวชี้วัด  5.3.3  ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(4) มีการก ากับติดตามการด าเนนิกับคณะ/หนว่ยงาน และรายงานผลการก ากับติดตาม
ต่อผู้บริหาร  

4  (5) การรายงานผลตัวชี้วดั  5.3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบแผ่นดนิ 
ภาพรวม  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏทิิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5  (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 
5.3.3 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจา่ยงบลงทนุ 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย 
 การพิจารณาผลส าเร็จ จะใช้ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันกับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีของ  
แต่ละคณะหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปี 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณโดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และระบบ EIS กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.3.4 ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปใีห้แล้วเสร็จ 
                    ภายในไตรมาสที่ 1 
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 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
  สูตรการค านวณ :  

 
จ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ในไตรมาสที่ 1 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีไ่ด้รับจัดสรร 

   
  เกณฑ์การประเมิน  : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
92 93 94 95 96 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองคลังและพัสดุ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับ
งบประมาณรายจา่ยลงทุนประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที ่1 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
2 (2) มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทาง หรือปฏิทนิการจัดซื้อจดัจ้าง 
3 (3) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกบัคณะ/หนว่ยงาน อย่างน้อย 1  คร้ัง 

(4) มีการก ากับติดตามการด าเนนิกับคณะ/หนว่ยงาน และรายงานผลการก ากับติดตาม
ต่อผู้บริหาร  

4 (5) การรายงานผลตัวชี้วดั  5.3.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบแผ่นดนิ 
ภาพรวม  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏทิิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 5.3.4 
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. รายงานการประชุม 
 3. มีมาตรการหรือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. การก ากับติดตาม และการด าเนินงานตามแผน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 Data  Owner :    กองคลังและพัสด ุ
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หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้   ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
  หมายเหตุ :  
   1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   3. ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 
56 ขึ้นไป 
 

  สูตรการค านวณ :  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

X 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    56 

 
 2) ระดับคณะ  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการในวันที่  4 
ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
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 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผล ตัวชี้วัด 5.4.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก     

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
2  (2) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
3  (3) มีการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอกในภาพรวม 

และรายคณะ 
 (4) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี  

4  (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 5.4.1  ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.4.1) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญญาพร้อมสาขาที่จบ สถานที่จบ และ 
ปีที่จบ  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 3. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
 5. การวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอกในภาพรวมและรายคณะ 
 6. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะวิชา 
 Data  Owner :   กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 127 

 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  หมายถึง  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
  ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    40 

 
 2) ระดับคณะ  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการในวันที่  4 
ธันวาคม 2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผล ตัวชี้วัด 5.4.2 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดที่  5.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
2  (2) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด 
3 (3) มีการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการในภาพรวมและ 

รายคณะ 
  (4) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 

4  (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.4.2) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากค าสั่งที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 4. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
 6. การวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 
 7. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และทัศนคติของบุคคลในองค์กร ให้ตรงกับต าแหน่งปัจจุบัน แล้วรองรับต่องานในอนาคตเพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนี้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

ตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพือ่บุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 
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กับศักยภาพ ของบุคลากรองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยยั่งยืน องค์กรทุก
องค์กรจึงปรารถนา และให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 
  สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสถาบนัพัฒนาความรู้ ความสามารถ   เพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน  การปฏิบัตงิาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ   

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
2 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดท า

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 
3 มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวชิาการหรือสายสนับสนนุ 
4 มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ 
5 มีการรายงานผลการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผูบ้ริหารได้ทราบและน าไป

ปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปตี่อไป 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
             ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากรสู่การ 
เป็นมืออาชีพ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้เพื่อจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 

(2) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดท า
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 

2 (3) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน 
3  (4) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

(5) มีการรายงานผลการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและ
น าไปปรบัปรุงหลักสูตรในการพฒันาบุคลากรในปีต่อไป 

4 (6) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 5.4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
บุคลากรสู่การเปน็มืออาชีพ ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 
และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.4.3)  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. รายงานการประชุม 
 3. หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ 
 4. หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน 
 5. เอกสารรายงานการจัดท าหลักสูตรต่อผู้บริหาร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    กองการเจ้าหน้าที่ 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด : คน 
ค าอธิบาย: 
 จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่สามารถตอบกลับอีเมลที่ทาง
คณะ/หน่วยงาน/มมสติดต่อไปได้และมีทัศนคติทีด่ีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีข้อมูลของนักวิชาการ/นักวิจยั
แต่ล่ะท่านครบถ้วน ตามรายการต่อไปนี้  
   1) title    : ค าน าหน้าชื่อ 
   2) first name  : ชื่อแรก 
   3) last name  : นามสกุล 
   4) job title   : ต าแหน่งงาน 
   5) department  : แผนก 
   6) institution  : สถาบัน 
   7) country   : ประเทศ 
   8) email    : อีเมล 
   9) phone   : หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสเมืองหรือรหัสประเทศ) 
 
(ที่มา: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11 
มิถุนายน 2560) 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 75 ต่อ 1 คะแนน 
 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200 250 300 375 400 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ 
 อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) 
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 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
X* X* X* X* X* 

  
 *X หมายถึง จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยที่คณะ/หน่วยงานเจรจาค ารบัรองการปฏิบัติราชการในวันท่ี  4 ธันวาคม 
2560  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ)  ใช้ชื่อตัวชี้วัด  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนนักวิชาการ/นักวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 
 (Academic Peer List) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
 (2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน  

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  
และมีการด าเนนิงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4  (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ 
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.1) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วนั หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัคณะ):   
 1. รายชื่อนักวิชาการ/นักวิจัย พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนตามก าหนด 
 2. หลักฐานการตอบกลับข้อมูลทางอีเมล์ระหว่างคณะ/หน่วยงาน/มมส กับนักวชิาการ/นักวิจยั 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก):   
 1. เอกสารหลักฐานรายชื่อนักวชิาการ/นักวิจัย พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนตามก าหนด 
 2. หลักฐานการตอบกลับข้อมูลทางอีเมล์ระหว่างคณะ/หน่วยงาน/มมส กับนักวชิาการ/นักวิจยั 
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 3. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด :   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ 
 
 
 
 

 

 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
   จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับ
คณะ/มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จ านวนบุคลากรของคณะ/มมสที่ไปร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty 
Staff)  โดยมีระยะเวลาไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย ในช่วงปีงบประมาณ 2561 
 
(ที่มา:  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 11 
มิถุนายน 2560) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  6.1.2  ร้อยละของคณะที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม 
         ด้านวิชาการ/วิจัยกับคณะ/มมส (Inbound Visiting International Faculty 
   Staff) หรือ มีบุคลากรคณะ/ มมส ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/
   หน่วยงาน ณ  ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

 จ านวนนักวชิาการ/นักวิจัย/ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรม
วิชาการ/วิจัยกับคณะ/มมส หรือ จ านวนบุคลกรของมมสที่ไปรว่มกิจกรรมด้าน

วิชาการ/วิจัยกับสถาบนั/หน่วยงาน ณ ตา่งประเทศ 
X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60 65 70 75 80 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  85.71    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี = 0 - - - 1 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
(2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
และมีการด าเนนิงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

 
18 

X 100 
21 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.2) ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัคณะ):   
 1. ข้อมูลจ านวนและหลักฐานนกัวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมด้าน  
วิชาการ/วจิัยกับคณะ (Inbound Visiting International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
 2. ข้อมูลจ านวนและหลักฐานบคุลากรของคณะ ที่ไดไ้ปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/
หน่วยงาน  ณ  ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก)  :   
 1. ข้อมูลจ านวนและหลักฐานนกัวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ/วจิัยกับคณะ/มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 2. ข้อมูลจ านวนและหลักฐานบคุลากรคณะ/หน่วยงาน/มมส ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับ
สถาบนั/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 3. หลักฐานแสดงการร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย 
 4. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
  จ านวนนสิิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม หรือ การเรียนการสอนที่สามารถนบัหน่วยกิตไปรวมกับหลักสตูรของนิสิตชาวตา่งชาติ
เพื่อขอจบการศึกษาได้ เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
 
(ที่มา: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11 
มีนาคม 2560) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 จ านวนคณะที่มนีิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตรหรือการเรียนการสอนที่
นับหน่วยกิตเพื่อน าไปส าเร็จการศึกษาได้ X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
55 60 65 70 75 

 

  ตัวอย่าง 
 
 
                 =  ร้อยละ  90.47    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000 คะแนน 

 
 2) ระดับคณะ  ใช้ชื่อตัวชี้วัด : จ าวนนิสิตชาวต่างชาติ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : ตามที่คณะ/หน่วยงานเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการในวนัที่  4 ธันวาคม 
2560  ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการที่มีการลงนาม 
 
 
 
 

 
19 

X 100 
21 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร (International Student) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 137 

 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
(2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมี
การด าเนินงานตามแผนงานฯ ทีก่ าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.3) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัคณะ) :   
 หลักฐานแสดงข้อมูลนิสิตชาวต่างชาติที่มาศึกษาในหลักสูตร (Inbound) ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรของ
คณะ/การเรียนการสอนของคณะที่สามารถนับหน่วยกิตเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก) :   
 1. หลักฐานแสดงข้อมูลนิสิตชาวต่างชาติที่มาศึกษาในหลักสูตร (Inbound) ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร 
มมส/การเรียนการสอน มมส ที่สามารถนับหน่วยกิตเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  138 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 

 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
  จ านวนนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส 
(Inbound Exchange Student) หรือ จ านวนนิสิต มมส ที่เดินทางไปร่วมหลักสุตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/
หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) ในช่วงปีงบประมาณ 2561  
 
(ที่มา: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11 มิถุนายน 
2560) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 จ านวนคณะที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตตา่งชาติกับมหาวทิยาลัย  
(Inbound Exchange Student)  และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต  มมส  กับ

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ  (Outbound Exchange Student) 
X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
55 60 65 70 75 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  76.19  คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 

 
16 

X 100 
21 

ตัวชี้วัดที่ 
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 2) ระดับคณะ ใช้ชื่อตัวชี้วัดชื่อ : จ านวนการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย ( Inbound 
Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange 
Student) 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ตามที่คณะ/หน่วยงานเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการในวันที่  4 ธันวาคม 2560   
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการที่มีการลงนาม 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
 (2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
และมีการด าเนนิงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
 (5) มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.4 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.4) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก) :   
 1. ข้อมูลจ านวนนสิิตระดบัอุดมศึกษาชาวต่างชาตทิี่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส 
(Inbound Exchange Student) ในช่วงปีงบประมาณ 2561 
 2. ข้อมูลจ านวนนสิิต มมส ที่เดินทางไปร่วมหลักสตุร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หนว่ยงาน ณ 
ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) ในช่วงปีงบประมาณ 2561 
 3. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
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ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด : จ านวน  
ค าอธิบาย: 
 จ านวนนายจ้างที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท างานอยู่/เคยรับเข้าท างานที่สามารถตอบกลับ
อีเมลที่ทางคณะ/หน่วยงาน/มมสติดต่อไปได้และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้นายจ้างอาจเป็น
เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าแผนกหรือส่วนงาน/ผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ดูแลหรือเคยดูแลผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลของนายจ้างแต่ล่ะท่านครบถ้วน และข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่
ท างานอยู่/เคยท างานอย่างน้อย 1 คน ตามรายการต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลนายจ้าง 
   1) company name  : ชื่อสถาบัน/บริษัท 
   2) title      : ค าน าหน้าชื่อ 
   3) first name    : ชื่อแรก 
   4) last name    : นามสกุล 
   5) position     : ต าแหน่งงาน 
   6) sector      : แผนก 
   7) country     : ประเทศ 
   8) email      : อีเมล 
   9) phone     : หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสเมืองหรือรหัสประเทศ) 
 
 2. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มมส ที่ท างานอยู่หรือเคยท างาน   
   1) title      : ค าน าหน้าชื่อ 
   2) first name    : ชื่อแรก 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จ านวนนายจ้างที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท างานอยู่/เคยรับเข้าท างาน และ
มีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List) 
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   3) last name    : นามสกุล 
   4) position     : ต าแหน่งงาน 
   5) sector      : แผนก 
   6) Nationality   : สัญชาติ 
   7) email      : อีเมล 
   8) phone     : หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสเมืองหรือรหัสประเทศ) 
   9) Student ID   : รหัสนิสิต 
 
(ที่มา: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11 
มิถุนายน 2560) 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน:  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
100 150 200 250 300 

  
 2) ระดับคณะ  ใช้ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนนายจ้างที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท างานอยู่/ 
เคยรับเข้าท างาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List) 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
7 9 11 13 15 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
(2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมี
การด าเนินงานตามแผนงานฯ ทีก่ าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.5 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.5) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัคณะ):   
 1. รายชื่อนายจา้งและรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาจาก มมส ที่ท างานอยู่หรือเคยท างานในสถาน
ประกอบการนายจ้างนั้น ๆ พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนตามก าหนด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก):   
 1. รายชื่อนายจา้งและรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาจาก มมส ที่ท างานอยู่หรือเคยท างานในสถาน
ประกอบการนายจ้างนั้น ๆ พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนตามก าหนด 
 2. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด :   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ 
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หน่วยวัด  : ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
  จ านวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดและ
การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆระหว่าง
มหาวิทยาลั ยมหาสารคามกับมหาวิทยาลั ย /สถาบัน/หน่วยงาน/องค์ กร/บริษั ท  ในต่ า งประ เทศ  
ซึ่งเกิดขึ้นาายใต้ความร่วมมือหรือไม่ได้เกิดขึ้นาายใต้ความร่วมมือที่ คณะ/หน่วยงาน น าส่งแผนการด าเนินงาน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งมีก าหนดน าส่งแผนการด าเนินงานในเดือน มกราคม 2561  
 กิจกรรมที่ไม่มี MOU สามารถนบัได้ แต่ต้องเปน็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

(ที่มา : กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,  
29 เมษายน 2560) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 จ านวนคณะที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
กับมหาวิทยาลัย/สถาบนั/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในตา่งประเทศ X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
75 80 85 90 95 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  100  คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะวิชา 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ชื่อ :  จ านวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
21 

X 100 
21 

ตัวชี้วัดที่ 
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  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ตามที่คณะ/หน่วยงานเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการในวันที่   4 ธันวาคม 2560   
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
   
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัด
อันดับคุณาาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
(2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมี
การด าเนินงานตามแผนงานฯ ทีก่ าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
 (5) มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.6 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.6) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) าายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัคณะ)  :   
 1. จ านวนโครงการกิจกรรมร่วมกับคณะ/หน่วยงาน กบัมหาวิทยาลัย/สถาบนั/หน่วยงาน/องคก์ร/บริษัท 
ในต่างประเทศ  
 2. แผนการด าเนินโครงการซึ่งจะต้องรายงานในระบบบริหารยทุธศาสตร์ าายในเดือน ม.ค. 2561 
 3. ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานทีแ่สดงถึงการด าเนนิการที่มีความร่วมมือกัน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน (ระดบัเจา้ภาพหลัก)  :   
 1. ข้อมูลจ านวนโครงการกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคณะ/หน่วยงาน  
กับมหาวิทยาลัย/สถาบนั/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในตา่งประเทศ 
 2. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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 4. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด/ผลการด าเนินงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด:   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  หน่วยงาน 

ค าอธิบาย  :   
  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณาาพและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการจัดอันดับคุณาาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
  (ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 29 เมษายน 2560) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี = 0 - - - ได้รับการจัดอันดบั 

ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 
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 2) ระดับคณะ 
  ใช้ผลการประเมินร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย 
   
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัด
อันดับคุณาาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
2 (2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 

(3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
และมีการด าเนนิงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          

3 (4) มีการสรุปข้อมูลการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันระดับนานาชาตทิี่จัด
อันดับ ต่ออธิการบดีครั้งที่ 1 าายในเดือนกุมาาพันธ์  2561 
(5) มีการสรุปข้อมูลการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันระดับนานาชาตทิี่จัด
อันดับ ต่ออธิการบดีครั้งที่ 2 าายในเดือนสิงหาคม 2561 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.7 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.7)  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผา่นกองแผนงาน) าายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :   
 1. ผลการจัดอันดับคุณาาพและมาตรฐานการศึกษาแต่ละแห่ง  
 2. ข้อมูลสถาบันการจัดอันดบัคณุาาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
    พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ ที่มีรายละเอียดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน และมีการ
     ด าเนินงานตามแผนงานฯ ทีก่ าหนด/ผลการด าเนนิงาน          
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด:   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 

ค าอธิบาย  :   
 

  ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่อาเซียนปี 2015 มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เข้าสู่อาเซียนอาทิเช่น การเตรียมด้านาาษาของนิสิตและบุคลากร  นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงานก็ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับอาเซียนและนานาชาติที่จะเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย  
  อย่างน้อย 2 าาษา  เช่น าาษาไทย หรือ าาษาอังกฤษ หรือาาษาอ่ืนๆ ก็ได้ถ้ามี 
  ป้ายที่แสดงาายในหน่วยงานอยา่งน้อย 2 าาษา อาทิเชน่ ปา้ยชือ่ต าแหน่งของบุคลากร  
ป้ายบอกทิศทาง (เชน่ ทางหนไีฟ ทางไปลฟิท์ ทางไปห้องน้ า)  ป้ายชื่อส านักงาน/ชื่องาน/กลุ่งงาน /แผนก ปา้ยชื่อ
สาขาวชิา/หมวดวชิา ป้ายติดหน้าห้อง (เช่น ห้องน้ า  ห้องครัว ห้องแม่บ้าน) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย  2 าาษา  และเว็บไซต์าาษาอังกฤษหรือาาษาอ่ืนๆ 

ต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจบุัน 
2 มีป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน หรือ อาคาร หรือ ส่วนงาน อยา่งน้อย 2 าาษา  อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 
3 มีแบบฟอร์มการให้บริการอย่างน้อย 2 าาษา อย่างน้อยร้อยละ 80 
4 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะาาษาอังกฤษ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ตัวชี้วัดที่ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
5 มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะาาษาอังกฤษ หรือาาษาอ่ืน ๆ 

ส าหรับนสิิต  (ไม่ให้นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนสิิตเข้าสอบ English Exit 
Exam) 
ระดับ 5 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุ หน่วยงานสนับสนุน 
การเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

  
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัด
อันดับคุณาาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน    
(2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 (3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมี
การด าเนินงานตามแผนงานฯ ทีก่ าหนด 

3 (4)  มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หนว่ยงาน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.2.1)  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) าายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  
 2. รายงานการประชุมฯ 
 3. เอกสารที่แสดงเว็บไซด์ 2 าาษา 
 4. เอกสารหรือาาพถ่ายป้าย 2 าาษา 
 5. เอกสารหรือแบบฟอร์มการให้บริการ 2 าาษา 
  6. ข้อมูลการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ 
 7. ระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาตแิละบุคลากรต่างชาติ 
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 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด:   
 นายเฉลิมชน าูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์าายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
หน่วยวัด :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
  การพัฒนาสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ในทุกๆ ด้าน  โดยมีแผนในการพัฒนาการให้ความรู้ 
และประสบการณ์ รวมทั้งการบูรณาการสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ รักษา 
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่  
สีเขียว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสถานที่พัก ผ่อน
หย่อนใจ  นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบต่างๆ นั้น  เพื่อได้รับการยอมรับและการจัดอันดับ  
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานการจัดอันดับ  ดังนี้  1) Setting and Infastructure  
24% 2) Energy and Climate Change  28% 3) Waste  15%  4) Water  15%  5) Transportation  18% 
  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่
หน่วยงานจัดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
16 17 18 19 20 

 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 

  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มี = 0 - 1 2 3 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  7.1.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองอาคารสถานที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหา
วิทยาลัยสีเขียวของคณะ/หน่วยงาน 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2 มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ

ช่วยเหลือคณะในการส่งเสริมมหาวิทยาลยัสีเขียว 
3 มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการ

ส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  7.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 การจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 7.1.1  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม 
 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน/สถาบนั-ส านัก/ศูนย ์
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
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หน่วยวัด :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวท างส าคัญที่จะช่วยลดอัตราเพิ่มความต้อง 
การใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน ทุกภาคส่วน  
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  
โดยการที่มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานสามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 ระดับ 1 มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2 ระดับ 2 มีคณะกรรมการด าเนนิงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
3 ระดับ 3 มีการจัดท าแผนการด าเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4 ระดับ 4 มีการด าเนนิงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
5 ระดับ 5 คณะ/หน่วยงานมีการประหยัดพลังงานไฟฟา้ลดลงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  (หน่วยงานใช้ผลการค านวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก (กองอาคาร
สถานที)่ 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองอาคารสถานที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการด าเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

(2) มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์/ประหยัดพลงังานไฟฟ้า 
(3) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์/ประหยัดพลงังานไฟฟ้า 

2 (4) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือคณะในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
(5)  มีการด าเนินงานตามระบบหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการ

ตัวชี้วัดที่  7.1.2  ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลงังานไฟฟ้า 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ประหยัดพลังงานไฟฟา้ 

3 (6) มีการสรุปผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแจ้งให้คณะ/หน่วยงานทราบภายใน
เดือนสิงหาคม 2561 
(7) มีการรายงานผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมและรายหน่วยงานต่อ
อธิการบดี  

4 (8) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  7.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (9) การจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตวัชี้วัด 7.1.2  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. นโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม 
 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ.   QS Asian University Ranking –  
 Strategy.   มหาสารคาม : กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   
 2557. 
กองแผนงาน.   ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม :   
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2560. 
             .   คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม version 2.5.   มหาสารคาม :  
              กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   2558. 
  .   แผนพัฒนาการศึกษามหาวทิยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
                  กันยายน 2560.  มหาสารคาม  :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,   2560. 
  .   แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   มหาสารคาม  :   
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   2560. 
ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.   คู่มือการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557.   กรุงเทพฯ  :  ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา,  2557. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.  กรุงเทพฯ  :  ส านกังาน 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.),   2558. 
  .   คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 เร่ือง  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ.  กรุงเทพฯ  :   
 สหมิตรพริ้นติ้ง,  2549. 
  .   คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 เร่ือง  แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อประกอบ  
 การก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน.   กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง,  2549. 
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).   ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 ภายนอก  รอบที่ 4  ระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
 การศึกษา (องค์การมหาชน),  2557. 
              .    อภิธานศัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Glossary).    กรุงเทพฯ  :  ส านักงานรบัรอง 
             มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),  2553. 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  158 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  … 

ส าหรับคณะ/หนว่ยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 
 
 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
……………. (ชื่อคณะ/หน่วยงาน)…………… 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  …. 

 
1. ผู้ท าค ารับรอง 
 
    ชื่อ …………………………………...….……………       ……………………………………………………        ผู้รับค ารับรอง 
         (ผู้บังคบับัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ)                   ต าแหน่ง 
 
    ชื่อ ……………………………….……………….……        ……………….…………………………………        ผู้ท าค ารบัรอง 

     (หัวหน้าส่วนราชการ)     ต าแหน่ง 
 
2.  ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝา่ยเดียว    มิใช่สัญญาและใชส้ าหรับระยะเวลา    ...…. ปี   เร่ิมตั้งแต่ 
     วันที่ ……………………..……………  ถึงวันที่ …………………………….. 
 
3.  รายละเอียดของค ารับรอง  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของ …………..…………..(คณะ/หน่วยงาน) …………..………...   
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ       
     ………....(คณะ/หน่วยงาน) …..…...  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 
4. ข้าพเจ้า ……....(ชื่อผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ)……..…. ในฐานะ …….…... (ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา 
   ของหัวหน้าส่วนราชการ) ….…… ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของ ….…(ชื่อคณะ/หน่วยงาน)………   
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ   
   ……………(ชื่อคณะ/หน่วยงาน) …………….  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย 
   ค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า  ก ากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  ………..(ชื่อผู้ท า 
   ค ารับรองและต าแหน่ง) …….  ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 
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5.  ข้าพเจ้า ……. (หัวหน้าส่วนราชการ) ……. ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตาม  3.  แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ  
      ………. (ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) ………. ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี 
     ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้ 
 
6.  ผู้รับค ารับรองและผูท้ าค ารบัรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแลว้  จึงได้ลงลายมือชื่อ   
    ไว้เป็นส าคัญ 

 
            ……………………………….…………… 
 
        (ชื่อ ……………………………….……………)  
 
  ต าแหน่ง (ผูบ้ังคบับัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) 

            ……………………………….…………… 
 
         (ชื่อ ……………………………….……………)  
 
    ต าแหน่ง          (หัวหน้าส่วนราชการ) 

 
วันที่ ………/…………………/…………. 

 
วันที่ ………/…………………/…………. 
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ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
 
 
 
 

 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
1. ผู้ท าค ารับรอง 
 
     ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         ผู้รับค ารับรอง 
 

และ 
 

     ศาสตราจารย์วิเชียร มากตุน่              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                   ผู้ท าค ารบัรอง 
 
2. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝา่ยเดียว  มิใช่สัญญาและใชส้ าหรบัระยะเวลา   1   ปี   เร่ิมตั้งแต่ 
    วันที่  1  ตุลาคม  2560    ถึงวันที่  30  กันยายน  2561 
 
3. รายละเอียดของค ารับรอง  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตัวชี้วัด  
   ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 
4. ข้าพเจ้า  ศาสตราจารยส์ัมพนัธ์  ฤทธิเดช ในฐานะ อธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้พิจารณาและ   
    เห็นชอบกับแผนยทุธศาสตร์ของ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัดผลการ 
   ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามทีป่รากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายค ารับรองนี้  และ 
   ข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า  ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   ศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น    
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จดัท าขึน้นี้ 
 
5.  ข้าพเจ้า  ศาสตราจารย์ วิ เชียร มากตุ่น  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง 
    ตาม 3. แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ 
    ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
    ตามที่ให้ค ารับรองไว้ 
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6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ   
    ไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
   ลงชื่อ           สัมพนัธ์  ฤทธเิดช 
 

         (ศาสตราจารยส์ัมพันธ์  ฤทธิเดช)  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        

    ลงชื่อ                วิเชียร  มากตุ่น 
 

                  (ศาสตราจารย์วิเชียร  มากตุ่น)  
                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

 
วันที่   5  มกราคม  2561 

 
       วันที่   25  ธันวาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
   - แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
   - ตัวชี้วัด  เปา้หมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ภาคผนวก  ค 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก  จ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ส าหรับระบบบริหารยุทธศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรูปแบบในการใช้งานใหม่เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้น าเอาค าแนะน าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และค าแนะน าจากผู้ตรวจประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา มาปรับปรุง
โดยได้มีการปรับปรุงทั้งหน้าตาของระบบ และการท างานต่างๆ  ดังนี้ 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
    ระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้พัฒนาด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็น Web 
application  ใช้งานผ่านระบบ  Internet  โดยอาศัยโปรแกรม Web browser ทั่วไป  และเรียกใช้ผ่าน  URL 
www.plan.msu.ac.th/kpi  
 2. ส่วนประกอบของระบบ 
      ได้มีการปรับปรุงหน้าตาของระบบโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) แถบมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน  เลือกเพื่อที่จะแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัย
หรือของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของเมนูหลักและแถบแสดงข้อมูล 
  2) เมนูหลัก  ในส่วนของเมนูหลักจะมีให้เลือก ตามระดับของผู้ใช้งาน  

3) แถบแสดงข้อมูล  เมื่อเลือกที่เมนูหลักแล้ว จะปรากฏแถบให้เลือกเพื่อแสดงข้อมูล  
ซึ่งจะมีให้เลือกแล้วแต่ระดับของผู้ใช้งาน เช่นกัน 
  4) ส่วนของการแสดงผล  จะแสดงผลจากแถบแสดงข้อมูลที่เลือก 
 

http://www.plan.msu.ac.th/kpi
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 3. ระดับของผู้ใช้ระบบ 
     ในส่วนของการแบ่งระดับผู้ใช้งานจะมีการแบ่งระดับเป็น 5 ระดับคือ 

          1)  ผู้ดูและระบบระดับมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่  จัดการข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัย และ 
คณะ/หน่วยงาน  ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวไปยัง
คณะ/หน่วยงาน รวมถึงจัดการการท างานในส่วนต่าง ๆ ของระบบและผู้ใช้งานภายในระบบทั้งหมด 
          2)  ผู้ดูแลระบบระดับคณะ/หน่วยงาน  มีหน้าที่ จัดการข้อมูลพื้นฐานของคณะ/หน่วยงาน  และ
ผู้ใช้ระบบระดับคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ผู้ก ากับติดตามและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
          3)  ผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัดระดับคณะ/หน่วยงาน  มีหน้าที่  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการด าเนินงาน  และท าการยืนยันข้อมูลดังกล่าวเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของ
ข้อมูล 
         4)  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับคณะ/หน่วยงาน มีหน้าที่  รายงานผลการด าเนินงานและแนบ
เอกสารอ้างอิงในตัวชี้วัดที่คณะ/หน่วยงานมอบหมายให้ 
         5)  ผู้ใช้งานทั่วไป  สามารถดูข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานได้ เช่น ข้อมูล
พื้นฐาน เอกสารเผยแพร่(ในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้)  รายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงาน 
 

4. การแนบเอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัด 
     เพื่อให้ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดมีหลักฐานอ้างอิง  จึงได้พัฒนาระบบให้มีการแนบ

เอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัด  ซึ่งจะก าหนดให้แนบไฟล์รูปภาพ( .jpg, .gif )  ไฟล์เอกสาร(.pdf, .doc, .docx, .xls, 
.xlsx)  และลิงค์ Url จากหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งขนาดไฟล์ที่ก าหนดให้อัพโหลดนั้นต้องไม่เกิน 2 Mb ซึ่งสามารถ
ก าหนดได้ว่าเอกสารนี้ต้องการให้บุคคลภายนอกดาวน์โหลดได้หรือไม่โดยการใส่ password เพื่อการเข้าถึงเอกสาร  
และในการแนบเอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัดนั้นจะมีการแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 ประเภทคือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดขั้นตอนการท างาน  ซึ่งจะมีการแนบเอกสารต่างกันดังนี้ 

       1) แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะเป็นการแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงตัวเลข  
ที่กรอกในระบบ  
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      2) แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะเป็นการแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการ  
ในประเด็นนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3)  แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดขั้นตอนการด าเนินงาน จะเป็นการแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้

ด าเนินการในขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ๆ  
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5. การรายงานผลการด าเนินงาน 
   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานนั้น  ระบบได้พัฒนาให้สามารถรายงานผลการด าเนินงานเป็นไฟล์
เอกสาร Excel  ทั้งการรายงานผลรายตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด และการรายงานผลสรุป
รวมทุกตัวชี้วัด เพื่อความสะดวกในการจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัด ข้อมูลผลการด าเนินงาน ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน มาตรการที่ได้ด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน อุปสรรคต่อการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข ดังภาพ  
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ซึ่งมีขั้นตอนการดูรายงานดังนี้   
1. เลือกแถบมหาวิทยาลยั และคณะ/หน่วยงาน เพื่อดูรายงานของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนว่ยงาน 
2. เลือกรายงานในส่วนของเมนูหลัก 
3. เลือก ปีงบประมาณ และเดือนที่ต้องการแสดงผล  ซึ่งในส่วนของคณะ/หน่วยงานจะต้องเลือกคณะ

หน่วยงานที่ต้องการด้วย 
4. เลือกรูปแบบที่จะแสดงรายงาน ซึ่งสามารถดูได้ทั้งรายละเอียดรายตัวชี้วดั และผลการด าเนนิงานโดย

สรุป 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานสรุปทุกตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานรายตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนินงานเป็นไฟล์ Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การแจ้งผลการด าเนินงาน 
   ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินงานนั้น  ระบบได้ออกแบบมาให้มีผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัดเพื่อยืนยันข้อมูล

และก ากับผู้ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชีว้ัดให้รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง  โดยเมื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกรอกผลการด าเนินงาน
ลงในระบบในทุกตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายแล้ว ระบบจะปรากฏปุ่มให้ผู้รายงานส่งผลไปให้ผู้ก ากับติดตาม ซึ่งระบบ
จะมีการส่งข้อความไปทาง E-mail เพื่อเตือนผู้ก ากับติดตามให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล  ก่อนที่ผู้ดูและระบบของ
คณะ/หน่วยงานจะท าการยืนยันข้อมูลครั้งสุดท้าย และระบบจะท าการส่ง  E-mail ไปยังผู้ก ากับติดตามและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมดของคณะ/หน่วยงาน เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานอีกครั้ง 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ภาคผนวก  ฉ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ 

ภาคผนวก  ซ 
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ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์สมพนัธ์  ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยป์ระยุกต์ ศรีวไิล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ 
นางสิริพร  ศิระบูชา ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 

นางแจ่มจนัทร์  หลูปรชีาเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  
 
 
 
 
 
ออกแบบปก 
 

นายจรัญ  รัตนทิพย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 
 
 
 

 
ปีท่ีพิมพ์ 
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 จ านวน  80  เล่ม 
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 






