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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. 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 
 3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ ก.พ.ร. เ สนอ  
โดย ก.พ.ร. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่
ตกลงไว้ 
 4. ส านักงาน ก.พ .ร.  จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าค ารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 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) 
 5. 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 และ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และได้มี
การก าหนดตัวชี้วัดเพื่อก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนด
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มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  แผนพัฒนาสังคมและเศรฐกิจแห่ง 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี พ.ศ. 
2560 -2574 การน านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  โดยได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแต่ละระดับ  และการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
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  (พ.ศ. 2561 -
2580) แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี 
 (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) นโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ปรับปรุงรวมทั้งการบูรณาการตัวชีว้ดั
การประเมนิผลให้อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการประเมินผล 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 
  3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสงัคม 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเดน่ระดับนานาชาติ 

 5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 
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 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ  และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง  5 ด้าน  จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์ 
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  ดังนี้ 
  1. นโยบายการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
  2. นโยบายของส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  3. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลในการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 
  4. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลยัก าหนดขึ้น 
 
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. ระดับมหาวิทยาลัย  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ที่ปรึกษา  
  1.2 อธิการบดี                   ประธาน 
  1.3 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
  1.4 คณบดี               กรรมการ 
  1.5 ผู้อ านวยการสถาบัน - ส านกั              กรรมการ 
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  1.6 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี             กรรมการ 
  1.7 ผู้อ านวยการกอง                 กรรมการ 
  1.8 หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ          
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ  
  1.9 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับค ารับรองฯ           
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 2. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - ส านัก 
    1) คณบดี/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/หนว่ยงาน         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) ผู้ช่วยอธิการบด ี               กรรมการ  
     5) หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกับค ารับรองฯ            กรรมการและเลขานุการ 
     6) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้  ท าหน้าที่เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน  
รวมทั้งท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
  1. คณะกรรมการอ านวยการตรวจประเมินค ารบัรองการปฏิบัตริาชการคณะ/หนว่ยงาน 
   1.1 อธิการบดี                   ประธาน 
   1.2 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
   1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         กรรมการ 
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   1.4 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ก 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 หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการ
ของมหาวิทยาลัยเปน็กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  หมายเหตุ ตัวแทนของคณะ/หน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล
การจัดท าค ารับรองฯ หรืออาจเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่ด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองฯ   
  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 

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 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ขั้นตอนในการจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วันที่ กิจกรรม 
25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยัเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  ต่อสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ พร้อม
จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อจดัท ากรอบค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประกอบการเจรจาตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม -ธันวาคม 
2562  

1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ของแต่ละหน่วยงาน  และเสนอคณะกรรมการอ านวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และค่าน้ าหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 
    ราชการ ประจ าปี 2564  ของคณะ/หน่วยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการของคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรอบเกณฑ์การให้คะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้กองแผนงาน จ านวน 1 ชุด  
    พร้อมไฟล์ข้อมูล 

18  พฤศจิกายน
2563 

มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2564 

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

มกราคม - 
กุมภาพันธ์  2564 

ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

ธันวาคม  – 
มกราคม 2564 

กองแผนงานจัดท าคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน   
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

กุมภาพันธ์ 2564 คณะ/หน่วยงานกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
มีนาคม 2564 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564 รอบ 5 เดือน (ต.ค. – ก.พ.)  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05  คะแนน) 

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

เมษายน 2564 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.) ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนมีนาคม 2564  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพื่อพิจารณา) 

พฤษภาคม 2564 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564  รอบ 7 เดือน (ต.ค. – เม.ย.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนเมษายน 2564  และหากเกินระยะเวลา 
ที่ก าหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

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



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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วันที่ กิจกรรม 
มิถุนายน 2564 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2564 รอบ 8 เดือน  (ต.ค. – พ.ค.)  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน)  หลงัสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564  และหากเกินระยะเวลาที่
ก าหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

กรกฎาคม 2564 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564  รอบ 9 เดือน  (ต.ค. – มิ.ย.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05  คะแนน) 

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

สิงหาคม 2564 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2564  รอบ 10 เดือน  (ต.ค. – ก.ค.) ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564  และหากเกินระยะเวลาที่
ก าหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

กันยายน 2564 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2564  รอบ 11 เดือน (ต.ค. – ส.ค.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนสงิหาคม 2564  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

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

ตุลาคม 2564 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2564  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกันยายน 2564  และหากเกินระยะเวลาที่
ก าหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภา
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลยัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมนิค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

ตุลาคม 2564 –  
พฤศจิกายน 2564 

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

 

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

เจรจาค ารับรอง ฯ และปรบั 
แก้ไขแผนปฏบิัตริาชการ 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

แต่งตแ้ตง่ตั้งคณะท างาน 
งแ 

แต่งตั้งคณะท างาน 
- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชีว้ัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
- การวางแผนการ
ด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร/ 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ 

 

แผนปฏิบตัิราชการ 
 

 

พิจารณาเห็นขอบแผนฯ 

(Y) 

(N) 

จัดส่งแผนปฏิบตัิราชการและ 
รายงานผลการประเมินตามแผน   

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
ให้มหาวิทยาลยั 

 

(N) 

(Y) 

ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
 

 

ด าเนินการตามค ารบัรอง 
การปฏบิัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 

รายงานผลทุกเดือน 
 

ประเมินผล 
 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

 ประกาศให้
สาธารณชนทราบ 
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แผนภาพ  2  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 

(N) 

(Y) 

(Y) 

(N) 
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3. คณะ/หน่วยงาน 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
 ทุกเดือน  
 

5. สิ้นสุดปีงบประมาณคณะรายงาน 
ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน  
เดือน ส่งรูปเลม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  3  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 
  5) การปรับเปลี่ยนการกระจายค่าน้ าหนัก หากคณะ/หน่วยงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ หรือที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ค่าน้ าหนักให้มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละแผนงานหลัก คณะ/หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

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

ภายใน ธ.ค. 63 – 
ม.ค. 64 

2. กองแผนงานส่งผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดตัวชีว้ัด 
และเสนอลงนามค ารับรองฯ
ของคณะ/หน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลัยรายงานความกา้วหนา้
การปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ ทุกเดือน  และสภา
มหาวิทยาลัย รอบ 6 และ 9 เดือน 
 

6. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจประเมินผล หรอื
ตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

7. คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

8. น าผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 

สิ่งจูงใจ 
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  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  โดยหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผลภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุด
การด าเนินงานในเดือนนั้นๆ ยกเว้นหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลักตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และส านักจะต้องรายงานผลหลังคณะ/
หน่วยงานภายใน 2 วันไม่นับวันหยุดราชการ  
 ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานจะต้องน าส่งและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และหากหน่วยงานใดจัดส่งรายงานผลฯ ล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผล 
การประเมินที่หน่วยงานได้  โดยจะตัดคะแนนการส่งช้า วันละ 0.05  (หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้น ามาใช้กับส่วนราชการที่ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร.) 
 
การให้คะแนนผลการด าเนินงาน 
 1. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยไม่ให้อุทธรณ์ผล
คะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงานเสร็จสิ้นไปแล้ว  หรือมีการเรียกตรวจเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไปแล้ว ยกเว้นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกลางตรวจในระบบบริหารยุทธศาสตร์ คณะ /หน่วยงาน
สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจประเมินได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน 
 2. ตัวชี้วัดที่คณะ/หนว่ยงานไมม่ีผลการด าเนนิงาน หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้ใส่ค่าคะแนน  เป็น  0 
 3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการทีก่ าหนด 
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ผู้รวบรวมข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 4 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 
 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 การติดตามและประเมินผล  ด าเนินการใน  5 ลักษณะ  คือ 
  1) ติดตามและตรวจประเมินผลเอกสารหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
  2) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 

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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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) รอบ 12 เดือน 
    เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
    - รายงานการประชุม 
       - รายงานผลการด าเนนิงาน 
    - ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน ภาพถ่าย 
    - แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  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” ข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
    - ความทันสมัย เช่น ความถี่ ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
    - ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น  คณะ/หน่วยงานมีความพร้อมในการให้   
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 
    - ตรงต่อเวลา เช่น คณะ/หน่วยงานมีการรายงานผลหรือจัดส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาที่ก าหนด 
  5) การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel)  เชน่ 
    คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ 
 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ  
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
 

- การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คณะ/หน่วยงาน  รายงานถือเป็น  เอกสาร
ทางราชการ  ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้บังคับบัญชาคณะ/หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญ
ในการประเมินผล  

- ส าหรับ เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้ คณะ/หน่วยงานไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานลงในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ให้แจ้งต่อกองแผนงานหรือคณะกรรมการประเมินในการตรวจเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน
โดยตรง 
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ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ส าหรับคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
 

การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
ส าหรับเจา้ภาพ 

หน่วยประสานงาน
ตัวชี้วดั 

แผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี

และคณะ/หน่วยงาน 

 กิจกรรม  กิจกรรม 
5 เดือน 9 มีนาคม 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทกึผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

5  มีนาคม 2564 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 เดือน 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ภายใน 
5 วันท าการหลังส้ินเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

6 เดือน 16 เมษายน 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทกึผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพือ่มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัย  

8 เมษายน 2564 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้นเดือนมีนาคม 2564  
(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวันละ 
0.05 คะแนน) 
 

7 เดือน 13 พฤษภาคม 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทกึผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพือ่มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 

11 พฤษภาคม 2564 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน  ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังส้ินเดือนเมษายน 
2564  (ทั้งนี้  หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหนว่ยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

8 เดือน 10 มิถุนายน 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทกึผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

8 มิถุนายน 2564 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 8 เดือน ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม 
2564 (ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน
วันละ 0.05 คะแนน) 

9 เดือน 9 กรกฎาคม 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

7 กรกฎาคม 2564 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้น เดือนมิถุนายน 
2564  (ทั้ งนี้  หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 
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การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
ส าหรับเจา้ภาพ 

หน่วยประสานงาน
ตัวชี้วดั 

แผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี

และคณะ/หน่วยงาน 

 กิจกรรม  กิจกรรม 
10 เดือน 10 สิงหาคม 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทกึผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

6 สิงหาคม 2564 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังส้ินเดือนกรกฎาคม 
2564 (ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหนว่ยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

11 เดือน 9 กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

7 กันยายน 2564 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 11  เดือน ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์  ภายใน 5 
วันท าการหลังส้ินเดือนสิงหาคม 
2564  (ทั้งนี้  หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหนว่ยงานจะถูกหักคะแนนวัน
ละ 0.05 คะแนน) 

12 เดือน 11 ตุลาคม 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

7 ตุลาคม 2564 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัต ิ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) บันทึกผลการปฏิบัติราชการ 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์  

2) แนบเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหนว่ยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

 ภายในวันที่ 15  
ตุลาคม 2563 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตวัชี้วัดมหาวิทยาลยั  จะต้องจัดสง่รายงานสรุปข้อมูล
ตัวชี้วดัที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลยั  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบด ี
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ : 1. การแนบเอกสารและหลกัฐานอ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์สามารถแนบได้ตลอดปีงบประมาณ 
            2. เจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดก าหนดให้ปิดระบบในวันสิ้นสุดการรายงานผลส าหรับเจ้าภาพหน่วยประสานงานตัวชี้วัด  
 
 

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 
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 2. วิธีการค านวณคะแนน 
  วิธีการค านวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ  สามารถแบ่งได้เป็น  5  แบบ  ดังนี ้
   1) การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   2) การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว 
   3) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขัน้ตอนการด าเนนิงาน (Milestone) 
   4) การประเมินตัวชีว้ัดผลส าเร็จ-ผ่าน /ไม่ส าเร็จ-ไม่ผา่น (Pass/Fail)   
 3. วิธีการนับ 
  1) การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ หรือ Review Article  เท่านั้น     
  2) 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 
  3) การนับจ านวนหลักสูตร  และนิสิต  ให้นับตามรอบปีการศึกษา 
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ตัวอย่างวิธีการค านวณผลการประเมิน 
 
 

แบบที่   1  :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 

ตัวอย่าง  :  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท 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 
 
 
 
 

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    

 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                       2                          3                        4                        5 

60                   70                        80                       90 100 
ผลการด าเนินงาน       

 72.59 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 

0                                                 

 
50                                   
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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 

 

91                                             

           0                           
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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 ้

 

0                                                  
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ  

 
 ประเมินผลความส าเร็จจากประเด็นของผลการด าเนนิงาน แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่ก าหนด 
 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่าง   :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 0  ไม่มีการด าเนินการ 
ระดับ 1   มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และแผนการด าเนินงานในการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ และการ       
             จัดระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐกับประชาคม 
             อย่างทั่วถึง ชัดเจน 
ระดับ 2   มีการก าหนดระเบยีบขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
ระดับ 3   มีการน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม  มาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน 
ระดับ 4   มีการรายงานสรุปความคืบหน้าในการเตรยีมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น 
             มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อสภามหาวิทยาลัย 
ระดับ 5   มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ต่อรฐัสภา 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได้  

1 ข้อ 
ด าเนินการได้  

2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 5 ข้อ 
 

คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ก สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้  2 ข้อ  ข้อ 4 และ 
ข้อ  5   

3.0000 

ข สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ข้อ  1 ข้อ  3 ข้อ   
 

2.0000 
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แบบที่  4.1  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 
 ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน และกระบวนการ 
ในการด าเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการด าเนินงานส าเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับ 0  ไม่มีการด าเนินการ 

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

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

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

0 ไม่มีการด าเนนิการ   

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 0   ไม่มีการด าเนินการ 

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, กลุม่มนุษย์-สงัคม)  
                  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย์-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 
   หมายเหตุ เกณฑป์ระเมินระดับ 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   0     ไม่มีการด าเนินการ 

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 
   หมายเหตุ 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 

 

0                                                   

0                                                   
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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 

 
0 

0 
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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 
0      - 
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  ระดบัความส 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  หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือทดลอง  
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 บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง  โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 8. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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 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) 
 15. หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 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
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โครงการหรือกิจกรรม  ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหั วหน้าโครงการ  
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 ผลผลิต 
และขอ้มูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
   20.2 กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร  มีการจัดรูปแบบของการท างานของหน่วยงาน  หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 21. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : Strategic Objectives  หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ  ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม 
และข้อได้เปรียบของสถาบัน โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบัน และ
เก่ียวข้องกับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลาด หลักสูตรและบริการ หรือ
เทคโนโลยี ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือสถาบันต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือท าให้มีความสมารถ
ในการแข่งขัน และความส าเร็จของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงค์เขิงกลยุทธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางระยะยาวและ
เป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร (คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ ฉบับปี 2558-2561)  
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บทที่ 3 
 
 

 
แนวทางและวิธีการประเมินผล 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  
1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
3)  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
อีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ   และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์การประเมินผลและ
มาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  เช่น  ตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  โดยมี
กรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 กรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงาน  
 

1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) 
กรอบประเด็นการประเมิน น  าหนัก 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์คณะ-หน่วยงาน  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงาน   

และมหาวิทยาลัย   
 ทั้งนี้ ในสว่นของตัวชีว้ัดในยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน คณะอาจน าตัวชี้วดัผลลัพธ์ที่ก าหนด 

ในหมวด 7 ตามแนวทาง EdPEx มาใส่เพิ่มเติมได ้

ร้อยละ 30 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงาน 
เป็นเลิศ 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 วิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพนัธกิจ และส่งเสริมการขับเคลื่อนวสิัยทัศน์

มหาวิทยาลยั 
 โครงการส าคัญ/เชงิรุกตามยทุธศาสตร์หน่วยงานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะและมหาวิทยาลัย   
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ปีงบประมาณ 2564   

ร้อยละ 30 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมของคณะ/หน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 แนวคิดในการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

ของคณะ/หน่วยงาน 

ร้อยละ 20 
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กรอบประเด็นการประเมิน น  าหนัก 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 4  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
            ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั ง  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี ตามผลประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ 

ที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ในปทีี่ผ่านมา 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 
 

2) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (หน่วยงานจัดการศึกษาขั นพื นฐาน) 
กรอบประเด็นการประเมิน น  าหนัก 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตรข์องโรงเรียน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :    
 ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของโรงเรียน 

ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 2  ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผิดชอบหรือด าเนินงานจากแผนฯของมหาวิทยาลัย   
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนนิงานเปน็หน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบด าเนนิงาน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 10 

ส่วนที่ 3  งานที่เป็นความโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :    
 วิสัยทัศน์โรงเรียนที่สอดคล้องกับการด าเนนิงานตามพันธกิจ และส่งเสริมการขับเคลื่อนวสิัยทัศน์

มหาวิทยาลยั 
 โครงการส าคัญ/เชงิรุกตามยทุธศาสตร์หน่วยงานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน  และ

มหาวิทยาลยั   
 โครงการส าคัญที่ด าเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลลพัธ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่โดดเดน่  
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 30 

ส่วนที่ 4  นวัตกรรมของหน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
แนวคิดในการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 

ของหน่วยงาน 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 

ปีงบประมาณ 2564 
 

ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 5  ภารกิจที่เป็นความคาดหวังหรือนโยบายจากมหาวทิยาลัย 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 ประเด็นที่มหาวิทยาลยัต้องการให้หน่วยงานด าเนินงานเพิ่มเติม 
 

ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 
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3) หน่วยงานวิจัย (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน /ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) 

กรอบประเด็นการประเมิน น  าหนัก 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของหน่วยงาน  

และมหาวิทยาลัย    

ร้อยละ 25 

ส่วนที่ 2  งานที่เป็นความโดดเด่น/เชิงรุก/ท้าทายที่ส่งผลใหห้น่วยงานเป็นเลิศ 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 วิสัยทัศน์หน่วยงานที่สอดคลอ้งกับการด าเนินงานตามพนัธกจิ และส่งเสริมการขับเคลื่อนวสิยัทัศน์

มหาวิทยาลยั 
 ผลลัพธ์ในการส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานให้มีความเปน็เลศิด้านการวิจัย (เน้นการเกิดประโยชน์ 

และน าไปใช้ไดจ้ริง) 
 โครงการส าคัญ/เชงิรุกตามยทุธศาสตร์หน่วยงานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน  และ

มหาวิทยาลยั  (เน้นการด าเนนิงานตามพันธกิจของหน่วยงาน) 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 35 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมของหน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 แนวคิดในการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

ของหน่วยงาน ทีส่อดคล้องและสนับสนนุมหาวิทยาลัย 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 4  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผูอ้ านวยการ โดยคณะกรรมการประเมิน
ฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง   

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผู้อ านวยการ ตามผลประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในปทีี่ผา่นมา 
 ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 
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กรอบตัวชี วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 1) สรุปจ านวนตัวชีว้ัดการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ รวมตัวชี วัด 
ทั งสิ น 

1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก   16 
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 8 
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม    และภาคประชาสงัคม 6 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเดน่ระดับนานาชาติ 6 
5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 26 

รวมทั งสิ น 62 
 
 2) สรุปตัวชี้วดั น้ าหนัก หน่วยงานก ากับติดตามข้อมูล และหนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับ 
ตัวชี วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี วดั 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 30    

เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรง
กับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั งรองรับ
การเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกชว่งวัย 

     

1.1.1) จ านวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ  (นบัหลักสูตรใหม่)  1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.2) จ านวนหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร  1.87 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ที่สร้างรายได้ 1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.5) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ที่สามารถสะสมในระบบ 
คลังหน่วยกิต 

1.87 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.6) จ านวนหลักสูตรที่มีความรว่มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.7) จ านวนรางวัลที่นิสิตได้รับในระดับชาติและนานาชาต ิ 1.87 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายพัฒนาและ
สร้างอัตลักษณ์นิสิต 

กองกิจการนิสิต คณะ 

1.1.8) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.9) จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัย และ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

1.87 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

กองทะเบียนฯ คณะ 
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 ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับ 
ตัวชี วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี วดั 

     เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางดา้นวิชาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั 

    

1.2.1) จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 1.88 รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารและ
นโยบาย 

กองแผนงาน คณะ 

1.2.2) จ านวนนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน 
การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจยัในต่างประเทศ 

1.88 ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
ประชาสัมพันธแ์ละ
กิจการตา่งประเทศ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 

 1.2.3) ร้อยละผลงานวิจยันิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 

1.87 คณบดีบัณฑิต
วิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

     เป้าประสงค์ 1.3)  เพื่อพัฒนาระบบการเรยีนการสอน การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 

    

1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีนการสอนแบบออนไลน์หรือ 
Active Learnig 

1.87 ผู้อ านวยการ
ส านักศึกษาทัว่ไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะ 

เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนขั นพื นฐานโรงเรียน
สาธิตใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานและสง่เสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้าน
วิชาการ 

    

1.4.1) ผู้เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ
เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1.87 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.4.2) นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ  1.88 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.4.3) ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.87 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ

25    

     เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั นน าของเอเชีย 

    

2.1.1) จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 3.13 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.2) จ านวนการอา้งอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

3.13 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึน้ 3.12 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 3.12 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท าวิจัยจากภายนอก 3.13 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.6) จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการท าวจิัยจากภาคอุตสาหกรรม 3.13 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.7) จ านวนโครงการวิจยัที่ท ากับมหาวิทยาลยัหรือหนว่ยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 

3.12 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 
 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 
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 ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับ 
ตัวชี วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี วดั 

2.1.8) จ านวนโครงการวิจยัที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 3.12 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

10    

     เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแขง็และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

    

3.1.1) จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

3.1.2) จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แกภ่าคธุรกจิ/ภาคอุตสาหกรรม 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสงัคมมีความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

    

3.2.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

3.2.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแลว้ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

1.66 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

3.2.3) จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

3.2.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 1.66 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดบั
นานาชาต ิ

10    

     เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

    

4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 1.66 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

4.1.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับ
นานาชาต ิ

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

4.1.3) จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และประเทศจีน 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ 
และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

    

4.2.1) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของ
ภาคอีสาน 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

4.2.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่าผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1.67 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

4.2.3) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

1.66 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
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 ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับ 
ตัวชี วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี วดั 

พื้นฐาน วิจัยฯ ท านุฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บรหิารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 25    
     เป้าประสงค์ 5.1) เพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิ
บาลใหม้ีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ นในการท างาน 

    

5.1.1) การจัดล าดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

0.97 ผู้อ านวยการ
ส านักตรจสอบ
ภายใน 

ส านักตรจสอบ
ภายใน 

ส านักตร
จสอบภายใน 

5.1.2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ 

0.97 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและนโยบาย 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

5.1.3) จ านวนระเบียบที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

5.1.4) จ านวนหน่วยงานที่มีการยุบ/ควบรวมภารกิจ 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและนโยบาย 
 

กองแผนงาน คณะ 

5.1.5) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการสู่ความ 
เป็นเลิศ EdPEx * 

0.97 ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
วิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

คณะ 

     เป้าประสงค์ 5.2) สรา้งมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
รองรับการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

    

5.2.1) ระดับความส าเร็จของการเป็น Mahasarakham Smart University 0.97 ผู้อ านวยการ
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2) จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงนิเพื่อสร้างรายได้     
5.3.1) เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและพัสดุ 
กองคลังและพัสดุ กองคลังและ

พัสด ุ
5.3.2) หน่วยงานที่จัดหารายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 ต่อป ี 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและพัสดุ 
กองคลังและพัสดุ หน่วยงานที่

ก าหนด 
เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

    

  5.4.1) ระดับความส าเร็จของระบบการค านวณภาระงาน 0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 

กองแผนงาน - 
 

5.4.2) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

5.4.3) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (ส าหรับคณะที่มี
อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ถึงร้อยละ 60) 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

คณะ 

5.4.4) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 
(ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและ
นโยบาย 
 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

คณะ 

เป้าประสงค์ 5.5) ยกระดบัคุณภาพใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพสู่ความ 
เป็นเลิศ 
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 ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับ 
ตัวชี วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี วดั 

5.5.1) ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวชเพิ่มขึ้น 0.96 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

5.5.2) รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช
เพิ่มขึ้น 

0.96 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 

5.5.3) ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น 0.96 คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

5.5.4) รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์
เพิ่มขึ้น 

0.96 คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

5.5.5) ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 0.96 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 5.6 สร้างภาพลักษณท์ี่ด ีและการยอมรบัในระดบัสากล     
5.6.1) มหาวิทยาลยัได้รับการจัดอันดบัที่ดีขึ้น 1 ใน 5 ส าหรับระดับชาต ิ
และ 1 ใน 400 ส าหรับระดับนานาชาต ิ

0.96 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และกิจการ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

- 

5.6.2) จ านวนนิสิตชาวตา่งชาติเพิ่มขึ้น (คน) 0.96 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และกิจการ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 

5.6.3) จ านวนอาจารยห์รือนักวิจัยชาวตา่งชาติเพิ่มขึ้น 0.96 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และกิจการ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 

เป้าประสงค์ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  ตามมาตรฐานสากล   
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และสรา้งนวัตกรรม 

    

5.7.1) ร้อยละของจ านวนห้องพักส าหรบันิสิตต่างชาติต่อจ านวนนิสิต
ต่างชาติ 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

5.7.2) ร้อยละของจ านวนห้องพักส าหรบัชาวต่างชาต ิต่อจ านวนบุคลากร / 
นักวิจยั / ผู้เชีย่วชาญ / แขกของมหาวทิยาลัย ที่เป็นชาวตา่งชาต ิ

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

 5.7.3) ร้อยละของพื้นที่สวน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต่อพื้นที่ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลยั 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

5.7.4) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภยั  
โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนกังานรักษาความปลอดภัย ตอ่พื้นที่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

5.7.5) มหาวิทยาลยัติดอันดับ 1 ใน 10  ของประเทศ ของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว (UI Green Metric) 

0.96 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

 รวม 62 ตัวชี วัด 100    

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
 

เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

 

 
หน่วยวัด :  หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส าคัญ พัฒนาการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บัณฑิตได้งานท าเพิ่มข้ึน  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้ง 
การร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต 
ค าอธิบาย : 
             หลักสูตร หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
 ผู้ประกอบการ ( Entrepreneurship)  หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการธุรกิจ สถานประกอบการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

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

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตร และรายชื่อผู้ประกอบการ และ/หรือสถานประกอบการ 
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 4. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี) 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
KPI Owner         :  ทุกคณะ 
Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 

 

 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนให้มีศักยภาพสูงโดยพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีทักษะ ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ ภายหลังส าเร็จการศึกษา รองรับการ  
ได้งานท า 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 
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ค าอธิบาย :  
 หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ระบุรายวิชาในลักษณะที่มีชื่อรายวิชา
ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรได้มีความรู้ และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ 

 ผู้ประกอบการ ( Entrepreneurship)  หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการธุรกิจ  สถานประกอบการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 

    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน  +/2  ต่อ  1 คะแนน  โดยก าหนด ดังนี ้
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50 52 54 56 58 60 

 
  2) ระดับคณะ/หน่วยงาน   ใช้ชื่อตัวชี้ วัด  ร้อยละของหลักสูตรที่ เป็นการพัฒนาผู้ เรียน 
เป็นผู้ประกอบการ 
 
   สูตรการค านวน 
 

        จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ                X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

   
เกณฑ์การให้คะแนน      
     ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10     ร้อยละ 50 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตรที่เป็นการพฒันาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนเปน็ผูป้ระกอบการ 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

KPI Owner         :  ทุกคณะ 
Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
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หน่วยวัด :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้การจัดการศึกษามีความทันสมัยทันต่อสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  และการศึกษา
สมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง  มีความรอบรู้ 
ตามความสนใจ ได้รับประโยชน์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 2. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ค าอธิบาย : 
 หลักสูตรที่มีการบูรณาการ  หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ ในลักษณะ
ที่แตกต่างจากเดิม เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากการน าความรู้และทักษะจากศาสตร์ที่หลากหลายแขนงมาประกอบ
กันขึ้น 
 การควบรวม  หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรเดิม พัฒนาให้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ จากหลักสูตรเดิม
ตั้งแต่ 2 หลักสูตรข้ึนไป  เพื่อลดจ านวนหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน   
 การปิดหลักสูตร หมายถึง การปิดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  
ในสถานะไม่มีนิสิตคงค้าง หรือปิดหลักสูตรที่มีนิสิตคงค้าง โดยมีการระบุเหตุผลความจ าเป็นในการปิดหลักสูตร  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  หมายถึง  หลักสูตรรวมทั้งหมดที่ผ่านการรับรองจาก สป.อว. ทั้งที่มีนิสิตและ 
ไม่มีนิสิต 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ 

จ านวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการหรือการควบรวมหรือการปิดหลักสูตร    X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
  ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร 
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม  
 3. เอกสารบันทึกแจ้งมตสิภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ หรือ การควบรวม หรือ การปิดหลักสูตร 
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หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการจัดให้

มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
ค าอธิบาย : 
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หมายถึง  หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง ส าหรับกลุ่ม
บุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม โดยใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อบริการวิชาการ  
 สร้างรายได้  หมายถึง  การท าให้เกิดรายรับของคณะ หน่วยงานที่ได้มาจากการด าเนินกิจกรรม 
ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้แก ่รายรับจากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/1 ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนด ดังนี ้   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 31 32 33 34 35 

  2) ระดับคณะ      
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 2 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้  
 2. เอกสารข้อมูลรายได้จากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ 
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัย ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือสมรรถนะ

ของผู้เข้าศึกษา เพื่อใช้เทียบโอน ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบหน่วยกิต 
ให้เกิดขึ้นได้จริง 

ค าอธิบาย : 
 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัย ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือสมรรถนะของผู้เข้าศึกษา 
เพื่อใช้เทียบโอน ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบหน่วยกิตให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการพัฒนาให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ 
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2579) ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21” 
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง ส าหรับ 
กลุ่มบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม โดยใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อบริการวิชาการ  
 ระบบธนาคารคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
ให้สามารถน าผลการเรียนที่ได้จาการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคลมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่จ ากัดอายุ
ของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 
    
เกณฑ์การประเมิน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :       

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

 
 2) ระดับคณะ 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารสรุปจ านวนและรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ทีส่ามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต  
 2. เอกสารหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสัน้ที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
หน่วยวัด  :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ในประเทศและระหวา่ง

ประเทศในระดับหลักสูตร 
ค าอธิบาย : 
 หลักสูตรที่มีความร่วมมือ หมายถึง หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563  ที่มีบทบาท
ทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการด าเนินโครงการ กิจกรรม  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสถาบัน สามารถเข้าศึกษาหรืออบรมได้ หรือมีการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในลักษณะการศึกษาตลอดหลักสูตร และการศึกษาบางส่วน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6  จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/1 ต่อ  1 คะแนน   โดยก าหนด ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
54 55 56 57 58 59 

 
 2) ระดับคณะ  ร้อยละของหลกัสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
   สูตรการค านวณ 

      จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหวา่งสถาบันอุดมศึกษา      X 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 15     ร้อยละ 35 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารรายชื่อหลักสูตร และรายละเอียดประเด็นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี)  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
  
หน่วยวัด :  รางวัล 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นและเป็นเลิศให้กับ

ผู้เรียน  
ค าอธิบาย  : 
 นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 หมายเหตุ 

- บางรางวัลที่ปัจจุบันไม่ได้มีการมอบให้ในระดับชาติ แต่เป็นระดับภาคหรือจังหวัด สามารถนับได้   
เช่น รางวัลครูดีเด่น  เป็นต้น 

- ไม่นับ เกียรติบัตรที่ได้มาพร้อมกับทุนวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7  จ านวนรางวัลที่นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รบัในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
    

 อนานาชาติ   
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- กรณีรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ให้นิยามการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

75 80 85 90 95 100  
 

 2) ระดับคณะ  
  เกณฑ์การให้คะแนน   :  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต และศิษยเ์ก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวลัในระดับชาติ
และ /หรือนานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองกิจการนิสิต 
 
 
 

 
หน่วยวัด  :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบนั 

อุดมศึกษาต่างประเทศ สู่มาตรฐานสากล 
ค าอธิบาย : 
 การจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน(เทียบเท่า) ต่างประเทศทุกระดับ (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก) โดยให้นับจ านวนหลักสูตร Double Degree Program และ หลักสูตร Joint Degree Program ที่จัดท าเป็น
หลักสูตรหรือหลักสูตรปรับปรุงในรูปแบบ มคอ.2 เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงาน แล้วจัดส่งไปยังกองทะเบียนและประมวลผล และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หรือ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 
หรือหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
หมายเหตุ : 
              หลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) หมายถึง หลักสูตรข้ามสถาบันที่ให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคู่สัญญาที่เป็นมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.8  จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
    

 อนานาชาติ   
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                หลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Double Degree Program หรือ Dual Degree Program) 
หมายถึง หลักสูตรข้ามสถาบันที่ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันคู่สัญญา                                        
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 12 14 16 18 20 
 

 2) ระดับคณะ  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - - 1 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  อาทิเชน่ 
 1. รายชื่อหลักสูตร Double Degree Program และ หลักสูตร Joint Degree Program และรายชื่อ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
             4. รายชื่อรายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอน โดยอาจารย์จากสถาบันในต่างประเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่น ทันสมัย และ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ค าอธิบาย : 
 เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่น ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยมีการด าเนินงานในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แสดงประเด็น 
เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณภาพมาตรฐาน การได้รับการรับรอง มีความโดดเด่น เช่น ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai 
Qualification Register : TQR) แสดงถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
หรือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่ยกย่องจากการจัดอันดับในสถาบันการจัดอันดับระดับชาติหรือนานาชาติ
ในด้านความโดดเด่นและทันสมัย เป็นต้น 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.9  จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน 
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1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

12 14 15 16 17 18 
 

 2) ระดับคณะ  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - - 1 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารสรุปจ านวนและรายชื่อหลักสูตร  และประเด็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความ 
โดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน  
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ  
                      สังคมและประเทศ 
 
 
 
หน่วยวัด  :    คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความ

ต้องการของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ 
ค ำอธิบำย  :  
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองหรือเป็นหุ้นส่วนของการท าธุรกิจหรือกิจการและมีรายได้ประจ า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 4 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
844 848 852 856 860 864 

 
 

ตัวชี้วัด 1.2.1  จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
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 2) ระดับคณะ 
  สูตรการค านวณ 

จ านวนบัณฑติที่ด าเนินธรุกิจอิสระหรือเจ้าของกิจการ    X 100 
จ านวนบัณฑิตผู้มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
  เทียบบัญญัตไิตรยางค์  ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 2     ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งสิน้ 
 2. จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / หรือรายงานการประชุม 
             4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด   :   คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินการเพิ่มจ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระหว่างประเทศ (มีอยู่ในค าอธิบาย ไม่ใช่วัตถุประสงค์ ควรตัดออก ) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. เพื่อใช้ในการประมาณการงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าอธิบาย  :   

นิสิตแลกเปลี่ยน  หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ  โดยการแลกเปลี่ยนนสิิตให้ครอบคลุมไปถึงการศึกษาดูงาน หรือ
ฝึกงาน หรือฝึกการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือน าเสนอผลงาน หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ  ทั้งนี ้ การนบัจ านวนนิสิตแลกเปลีย่น นิสิตไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ ให้นับจ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน  ในช่วงระหว่างวนัที ่
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
 

ตัวชี้วัด 1.2.2   ร้อยละนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝกึประสบการณ์ 
การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน   : 
1) ระดับมหาวิทยาลัย   
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

100     400 

2) ระดับคณะ 
  สูตรการค านวณ 

จ านวนนสิิตที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน     X 100 
จ านวนทั้งหมดทุกระดบัทุกชัน้ป ี

 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

           เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     ร้อยละ 1 
 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจ านวนนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์  
การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ การเรียนระยะสั้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ ในระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึก
ประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ เช่น รายงาน 
การเดินทางไปราชการ/การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  เป็นต้น 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
KPI Owner    :  ทุกคณะ 
Data Owner  :  งานบริการนิสิต กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ

ต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : 
 1. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยรอ งรับความต้องการของ 
สถานประกอบการ สังคมและประเทศ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพสูงได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาต ิ
   และนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 
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 2. ผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ร้อยละ 75 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2563 
 

ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระบุสถานะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และที่ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งที่ยังไม่ส า เร็จ
การศึกษา หรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 ผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (ระบุสถานะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  และที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วที่มี
การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูงในปี พ.ศ. 2563 (มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563)  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  นิสิตปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และนิสิตปริญญาดุษฎี
บัณฑิต(ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  หมายถึง  มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งก่อนปีการศึกษา
๒๕๖๓ และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
 วารสารที่มีคุณภาพสูง  หมายถึง วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่มที่ 2  
และวารสารระดับนานาชาติที่ให้นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกใช้สาเร็จการศึกษา (คปก.) และตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 ยอมรับ 
 วารสารระดับชาติ  หมายถึง  วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
 วารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
 วารสารระดับนานาชาติ  หมายถึง  วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ให้นักศึกษา
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกใช้สาเร็จการศึกษา (คปก.)  และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ยอมรับ 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้ใช้ปีปฏิทิน  เช่น  ปีการศึกษา 2563 ให้นับผลงานที่ได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
 กรณี  การนับผลงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อยู่ในช่วงวงรอบประเมิน 2 วงรอบ ให้นับผลงาน
ตีพิมพ์ในวงรอบที่ปรากฏในเดือนสุดท้าย เช่น พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  ให้นับผลงานใช้ในวงรอบที่
ปรากฏในเดือนสุดท้าย คือ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 กรณี  คณะที่มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แต่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา นั่นคือ ตัวหารเป็นศูนย์ 
(0)  จึงไม่สามารถให้คะแนนได้  ดังนั้น จึงให้ใช้ข้อมูลดิบ ระบุว่า “มีผลงานทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา” 
กรณีนี้จะไม่นับตัวบ่งชี้นี้ 
 กรณี  คณะที่ไม่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แต่มีผู้ส าเร็จการศึกษา นั่นคือ  ตัวตั้งเป็นศูนย์ (0) จึงไม่
สามารถให้คะแนนได้ ดังนั้นจึงให้ใช้ข้อมูลดิบ ระบุว่า “ไม่มีผลงานแต่มีผู้ส าเร็จการศึกษา” กรณีนี้ คะแนนเป็นศูนย์ 
(0) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 สูตรการค านวณ : 
 

 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพสูงของนสิิตระดบับณัฑิตศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ ดังนี ้

ระดับ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50     ร้อยละ 75 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 

1. ข้อมูลรายงานผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

2. ข้อมูลรายชื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :   คณะที่มีนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
 Data Owner : บัณฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตในแต่ละหลักสูตร  

ให้นิสิตมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

ค าอธิบาย : 
 นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับระดับปริญญาตรี ให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
ให้ครบทุกสาขาวิชา  และเป็นนิสิตชั้นปี 3 หรือ 4  หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส่งเข้าสอบ  
 แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit–Exam)  หมายถึง  
แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะวิชาใช้ในการทดสอบนิสิต 
 ทั้งนี้   ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต  ให้ส านักศึกษาทั่วไป  
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ  
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบปีงบประมาณ   
โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน) 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4  ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
   ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) 
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 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการคิดจ านวนนิสิตที่เข้าสอบ ดังนี้ 
  - คณะที่มีนิสติเข้าสอบต่ ากว่ารอ้ยละ 80  ผลการด าเนนิงานเทา่กับ  0.0000 คะแนน 
  - คณะที่มีนิสิตเข้าสอบตั้งแต่ร้อยละ 81-100  ให้พิจารณาดังตาราง 
 

ที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได ้
1 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 5.0000 
2 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ 28 - 28.99  4.0000 
3 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ 26 – 27.99  3.0000 
4 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ 24 – 25.99 2.0000 
5 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ 22 – 23.99 1.0000 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

  ระดับคณะ 
   1) สูตรการค านวณ : จ านวนที่เข้าสอบ 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่ผู้มสีิทธิ์เข้าทดสอบจริง 
 
   2) สูตรการค านวณ : จ านวนที่สอบผ่าน 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ใช้การเทียบบัญญไตรยางค์  มีดงันี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20     ร้อยละ 45 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี-โท 
การทดสอบภาษาอังกฤษ 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  :   ทุกคณะที่สอนระดบัปริญญาตรี 
 Data  Owner :   ส านักศึกษาทัว่ไป 
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เป้าประสงค์ที่ 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  และด าเนินการจัดการเรียน 

การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) 
ค าอธิบาย : 
 ส านักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
โดยได้มีการด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
และด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ผ่านการท าโครงการ การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อน  
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยให้
นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสามารถ
ในการด าเนินชีวิต เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข  
 ปีการศึกษา 2563 ส านักศึกษาทั่วไปมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2563) ในรูปแบบออนไลน์ และด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  
โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลของรายวิชา 
ให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

 สูตรการค านวณ :  
 

 รายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ Active Learning 
X 100 

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

          ใช้การเทียบบัญญไตรยางค์  มีดงันี ้
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 70     ร้อยละ 95 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)  (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2563)) 
 2. สรุปรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตรวมถึงแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active learning  (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  ส านักศึกษาทั่วไป 
 Data Owner :  ส านักศึกษาทั่วไป 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1  ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ Active Learning 
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เป้าประสงค์ที่ 1.4  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ 
                        ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 
 
 
 

หน่วยวัด :  ค่าเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 
ค าอธิบาย :  
 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ  หมายถึง  ผลการทดสอบส่วนกลาง 
จากส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หรือ O – NET  จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  ได้รับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทุกรายวิชาที่จัดให้รับ
การทดสอบ โดยมีความคาดหวังผลการทดสอบเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้งสองระดับชั้นนี้ ในปีการศึกษา
ดังกล่าวมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
    มากกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2563 
 2. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  6  ปีการศึกษา 2563 รายคน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 Data Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ

ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ และมีทักษะเพื่ออนาคต 
ค าอธิบาย :  
 EQ ( Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์  คือ ส่วนความสามารถทางอารมณ์
ด าเนินการท างาน การใช้ชีวิตได้ดีแค่ไหน ความมั่นคงทางอารมณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเห็นอกเห็นใจ ความมั่นใจ
ส่งผลให้การตัดสินใจ การเลือกเส้นทางต่างๆ มีความเด็ดเดี่ยวมากข้ึน  
 IQ (Intelligence Quotient)  หรือความฉลาดทางเชาว์ปัญญา คือ ส่วนความสามารถทางความคิด  
การค านวน การเชื่อมโยงความคิดเวลาท างานหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1  ผู้เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติเฉลีย่มากกว่า 
                    ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2  นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ  มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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 การพัฒนา EQ ได้แก่ เปลี่ยนคิดลบให้เป็นคิดบวก การก าจัดความเครียด จดโน้ตการท างาน พูดคุยกับ
คนอ่ืน หากพัฒนาให้ดีขึ้นเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองและรู้ถึงสถานะของตัวเองได้ดีขึ้นด้วย และ IQ นั้นยังคง 
ขาดไม่ได้เนื่องจาก IQ นั้นในบางสายอาชีพที่ต้องการ IQ ระดับสูงในการท างาน เช่น อาชีพหมอ หรือทนายความ  
และในงานฝีมือส่วนใหญ่ที่ล้วนต้องใช้ความคิด วิเคราะห์แทบจะตลอดเวลา ฉะนั้นการมี EQ และ IQ ที่สมดุลกันได้
จะช่วยให้เราท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง IQ และ EQ  มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน เป็นส่วนช่วยให้การท ากิจกรรมในชีวิตบรรลุในทางที่เหมาะสม  ซึ่งการทราบถึง EQ หรือ IQ ท าให้ทราบ
ความเด่นด้อยของบุคคลในส่วนนั้น  ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา  
ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล  

เกณฑ์การประเมิน : 
   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
    มากกว่า

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายงานผลการทดสอบ EQ หรือ IQ ของนักเรียนรายบุคคล และค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 
 2. รายงานสรปุผลการทดสอบ EQ หรือ IQ ของนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ผลการหารือ
หรือข้อเสนอแนะ) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 Data Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับควำมส ำเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ค ำอธิบำย  : 
 นโยบายการศึกษาชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562  ระบุว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานด าเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3  ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ในกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งระดบัปฐมวัยและประถมศึกษา 
2 มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญครบทุกวชิา 
3 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ตามศักยภาพผู้เรียน 
4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึน้ไป 
5 ผลการทดสอบทางวิชาการ ( O-net, NT และ RT ) สูงกว่าระดบัชาต ิ

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา  
 2. แผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. รายงานสรปุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนโปรแกรมไทย และโปรแกรม ESC 
 4. รายงานผลการทดสอบการศกึษาชาติ (O-Net , NT และ RT) 
  5. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) 
 Data Owner  :  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  

ชั้นน าของเอเชีย 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 สร้างผลงานวิจัย  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า  
ของเอเชีย 
ค าอธิบาย  : 

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร 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)  หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  ฉบับลงวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR และ Project Muse   

2. เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจ านวน 500 ผลงาน ส่วนระดับคณะ/หน่วยงาน กระจายไปตาม
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ของแต่ละคณะ 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 สูตรการค านวณ : 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

        เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

400     500 
 

2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  ให้คณะใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามมติการเจรจา (ภาคผนวก ก) 
  สูตรการค านวณ : 

      เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
      กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.55 x จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
    0.70 x จ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 
 
      กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.08 x จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
    0.10 x จ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 

ตัวชี้วัด  2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จ านวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2021 (ม.ค.2564 – 30 ก.ย. 2564) ข้อมูล 3 เดือนสุดท้ายรอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้ 
 2. รายงานสรุปจ านวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล 
Scopus หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ฉบับ 1 พ.ศ. 2562 
 3. หลักฐานแสดงฐานข้อมูลของบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2564  เท่านั้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คร้ัง 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 สร้างผลงานวิจัย  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า  
ของเอเชีย 
ค าอธิบาย  : 
 1. พิจารณาจากจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานขอ้มูล Scopus  ที่เพิ่มขึ้นจากป ี
 ค.ศ. 2021 
 2. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง 
ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่า 
มีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการ พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ ามากขึ้น จ านวนบทความ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงาน  
และได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 3. เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นต่อปี เท่ากับ 5,800  ครั้ง  โดยจะกระจายไปยัง
คณะ/หน่วยงาน ตามสัดส่วนจ านวนอาจารย์ของแต่ละคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

    เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

4,000     5,800 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด  2.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
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2) ระดับคณะหน่วยงาน  ให้คณะใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามมติการเจรจา (ภาคผนวก ก) 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

     เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5.0 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

    7.0 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 
 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.0 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

    3.0 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น  
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2021 (ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564) ข้อมูล 3 เดือนสุดท้ายรอเพิ่มเติม 
ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ โดยนับจ านวนรวมการถูกอ้างอิงทั้งหมด 
 2. รายงานสรุปจ านวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล 
Scopus 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ 
ค าอธิบาย  : 
 การพัฒนานวัตกรรมถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางและวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัย
ในฐานะสถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาล
ต้องการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น  ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการน าพา
มหาวิทยาลัยให้สามารถท างานตอบโจทย์ประเทศ 
 นวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือชุดความรู้ก็ได้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.3  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
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 เงื่อนไข : 
  นับจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 ผลงาน 11 ผลงาน 12 ผลงาน 13 ผลงาน 14 ผลงาน 15 ผลงาน 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

รายงานสรุปจ านวนนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนข้อเสนอ/เรื่อง 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า

ของเอเชีย 
ค าอธิบาย  : 
 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก แสดงถึงศักยภาพอาจารย์ในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  พิจารณาจากจ านวนข้อเสนอโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานส่งออก 
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  ส่วนส าคัญคือการที่จะมีทุนในการสนับสนุนงานวิจัย  
เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอ  หากอาจารย์/นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการจ านวนมากท าให้มีสัดส่วน  
การได้รับสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก 
 งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริงหรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 แหล่งทุนภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 จ านวนข้อเสนอโครงการ คือ เป็นโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือนิสิตยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 เงื่อนไข : 
  1. จ านวนข้อเสนอโครงการที่ด าเนินการร่วมกับหลายคณะ ให้นับตามสังกัดหัวหน้าโครงการ  
ไม่นับซ้ า 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.4  จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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  2. นับจ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจากการยื่นข้อเสนอโครงการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
159 เรื่อง     169 เรื่อง 

  
 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  :  
    เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.1 x จ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 
    

0.1 x จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายงานสรปุจ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอจากแหล่งทุนภายนอก 
 2. หลักฐานแสดงการยืน่ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนเงิน (บาท) 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
ค าอธิบาย  : 
 การวิจัยถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้และ
วิกฤตเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวั ตกรรม 
ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการน าพามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก และเพิ่มการได้มาซึ่งจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมากยิ่งขึ้น  
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ให้นับตามจ านวนที่ได้รับตามที่ระบุในสัญญารบัทนุ
ในปีงบประมาณ 2564 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.5 จ านวนเงินที่ได้รับการสนบัสนุนการท าวิจยัจากภายนอก 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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 ผลงานที่นับได้ : 
 1. เงินจากโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากภายนอก ในปงีบประมาณ 2564 
 2. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถนับ

ได้ตามสัดส่วน 
  3. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมโครงการ 
และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนับได้ 

   4. กรณีอาจารย์ที่ท าวิจัยร่วมกนัหลายคณะให้คิดเงินทีไ่ด้รับตามสัดส่วนการวิจัยที่ท างานร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70,000,000 บาท     80,000,000 บาท 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60,034 x จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

    68,611 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. จ านวนเงิน แหล่งทนุ และรายชือ่อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก 
2. หนังสือแจ้งการได้รับทุน หรือสญัญารับทนุ 
3. หลักฐานการแสดงสัดส่วนที่มลีายเซ็นของผู้ร่วมโครงการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก  
4. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการไดร้ับทุนจากภายนอก 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนเงิน (บาท) 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.6 จ านวนเงินที่ได้รับการสนบัสนุนการท าวิจยัจากภาคอุตสาหกรรม 
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ค าอธิบาย  : 
 ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมกับการยกระดับ

และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศในภาคอุสาหกรรม ให้มีพร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจ
โลก และถือเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลยั
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการน าพามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
 ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง ภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ เพื่อการค้ามีการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทะเบียนบริษัทจ ากัด เป็นต้น 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ให้นับตามจ านวนที่ได้รับตามที่ระบุ  
ในสัญญารับทุนหรือบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในปีงบประมาณ 2564 
 ผลงานที่นับได้ : 
  1. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2564 
  2. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถ
นับได้ตามสัดส่วน 
  3. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วม
โครงการ และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนับได้ 
  4. กรณีอาจารย์ที่ท าวิจัยร่วมกันหลายคณะให้คิดเงินที่ได้รับตามสัดส่วนการวิจัยที่ท างานร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
24,000,000 บาท     34,000,000 บาท 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
36,420 x จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

    51,600 x จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. จ านวนเงิน แหล่งทนุ และรายชือ่อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนนุจากภาคอุตสาหกรรม 
2. หนังสือแจ้งการได้รับทุนหรือสัญญารับทุนหรือบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ(MOU) 
3. หลักฐานการแสดงสัดส่วนที่มลีายเซ็นของผู้ร่วมโครงการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 
4. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการไดร้ับทุนจากภาคอุตสาหกรรม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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หน่วยวัด  :   จ านวนโครงการ  
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
ค าอธิบาย  : 
 การวิจัยถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้และ
วิกฤตเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการน าพามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างประเทศ พิจารณาผลการด าเนินงานในระหว่าง October 2020 – September 2021 
 ผลงานที่นับได้ : 
  1. โครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัย หรือ
บุคลากร หรือนิสิตของคณะเป็นผู้ร่วมโครงการ 
  2. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วม
โครงการ และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนับได้ 
  3. กรณีอาจารย์ที่ท าวิจัยร่วมกนัหลายคณะให้นบัตามสังกัดของหัวหน้าโครงการ ไมน่ับซ้ า 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 โครงการ     30 โครงการ 

 
 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา...... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. โครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ  
2. ผลงานการตีพิมพผ์ลงานที่มีชื่อและที่อยู่ของนักวิจัยต่างประเทศ 
3. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติหรือสัญญารับทุนที่มีการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย

หรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
4. หลักฐานการแสดงสัดส่วนการร่วมด าเนินโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร

ต่างประเทศ 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการไดร้ับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.7 จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
จากภาคอุตสาหกรรม 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 67 

 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนโครงการ  
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย กับหน่วยงานต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
ค าอธิบาย  : 
 การวิจัยถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้และ
วิกฤตเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการน าพามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับต่างประเทศ  
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ ให้นับตามจ านวนที่ได้รับตามที่ระบุในสัญญารับ
ทุนในระหว่าง October 2020 – September 2021 
 ผลงานที่นับได้ : 

1. จ านวนโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในระหว่าง October 2020 – 
September 2021 

2. จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถนับได้
ตามสัดส่วน 

3. กรณีอาจารย์ที่ท าวิจัยร่วมกันหลายคณะให้นับตามสังกัดของหัวหน้าโครงการ  ไม่นับซ้ า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 

 

  2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา...... 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
1. โครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
2. ผลงานการตีพิมพผ์ลงานที่มีชื่อและที่อยู่ของนักวิจัยต่างประเทศ 
3. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติหรือสัญญารับทุนที่มีการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากหน่วยงาน  

หรือนักวิจัยต่างประเทศ 
4. หลักฐานการแสดงสัดส่วนการร่วมด าเนินโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร

ต่างประเทศ 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการไดร้ับทุนจากต่างประเทศ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช-ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน-
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน-กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.8 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 
จากภาคอุตสาหกรรม 



     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  68 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 69 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนผู้ประกอบการ/ราย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 2. ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ค าอธิบาย  : 
 ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยวัดจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกิดขึ้น  ยอดขาย การจ้างงานและการลงทุน 
ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ผู้ประกอบการ  หมายถึง  ผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน 
และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เพื่อมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจาก
ผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 
 ภาคธุรกิจ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ าหน่าย และการบริการ  
โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตาม
กฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค 
 อุตสาหกรรม คือ กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน  เพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมากๆ จนสามารถน าไปขาย
เป็นสินค้าได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 ราย 3  ราย 4  ราย 5  ราย 6  ราย 7  ราย 

 
  2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจากับ..... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ยอดขาย การจ้างงานและการลงทุน  
ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 
 3. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  เช่น  ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ทะเบียนบริษัทจ ากัด   เป็นต้น 
 4. หลักฐานการร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น สัญญาโครงการวิจัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด  3.1.1 จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับพัฒนาก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนผลงาน นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ค าอธิบาย  : 
 ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมต้องเตรียมความพร้อม กับการ
ยกระดับและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ให้มีพร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจโลก และ
ถือเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา สร้างความเท่าเทียม
และเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในประเทศต่อไป 
 งานวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ 
เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 นวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ชุดความรู้ก็ได้  
 เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 
ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  
 ภาคธุรกิจ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ าหน่าย และการบริการ  
โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบ  
ตามกฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค 
 อุตสาหกรรม คือ กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมาก ๆ จนสามารถน าไปขาย
เป็นสินค้าได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5  ผลงาน     14  ผลงาน 

ตัวชี้วัด  3.1.2  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/       
                    อุตสาหกรรม 
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 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. ข้อมูลสรุปจ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
3.  รายงานความก้าวหนา้/รายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4.  เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืน ๆ 
5.  ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑที่ก าหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
ค าอธิบาย  : 

การบริการวิชาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าว  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามแนวทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาท างานตามภารกิจของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่น
ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน ทั้งนี้มหาวิท ยาลัย 
ได้ตระหนักว่าการจะด าเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ชุมชนจักต้องเข้ามามีส่วนร่วมจึงจะ
น าไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการพัฒนาและบูรณาการการท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชน และระดับจังหวัด 
 เครือข่ายความร่วมมือ  หมายถึง  การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) หรือจัดกิจกรรม
หรือกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือคณะหน่วยงาน กับ หน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 หน่วยงานภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล หรือ 
แหล่งทุนภายนอกต่างๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 6 เครือข่าย 

 

ตัวชี้วัด  3.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
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 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา...... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ขอมูลสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 3. ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมความร่วมมือ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยวจิัย-บริการวิชาการ 
Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 

 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนชุมชนและสังคม 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด :  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนและสังคม 

ตามหลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ 
ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจการบริการวิชาการที่จะต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและตอบสนองต่อนโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น  
การด าเนินงาน ภายใต้พื้นที่ Area based และ Issue based ที่ชัดเจน โดยสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่มีการ 
บูรณาการข้ามคณะ/หน่วยงาน หรือหลักสูตร/สาขาวิชา คือ บูรณาการระหว่างสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีรูปแบบการด าเนินงานแบบบรูณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และ/หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดรายได้และสามารถส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชน อ าเภอ และจังหวัด และก่อให้เกิดชุมชน
ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ท าให้ชุมชนเกิดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสามารถต่อยอด
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศต่อไป   
 ชุมชนและสังคม หมายถึง กลุ่มคนที่มีความรู้สึกนึกคิดและผลประโยชน์ร่วมกัน มีประวัติศาสตร์  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมเดียวกัน  อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจะรวมกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่เดียว หรืออยู่กระจัด
กระจายกันคนละพื้นที่ก็ได้ หรืออาจหมายถึงชุมชนที่ปราศจากที่ตั้ง แต่มีความรู้ สึกผูกพัน มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชุมชนครูผู้ปกครอง ชุมชนคนรักท้องถิ่น ชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง เป็นต้น  เช่น  
                   - หมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน (บวร)   
                   - องค์กร หน่วยงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน  เป็นต้น 

ชื่อตัวชี้วัด  3.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพา 
                      ตนเองได ้
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 ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  หมายถึง  ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง และ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ชุมชน 

 
 2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  เป้าหมายตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ขอมูลสรุปรายชื่อชุมชนและสังคมที่ได้รบับริการวิชาการ 
 2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนบัสนนุ 
 3. แผนการด าเนินงานของชุมชน 
 4. รายงานความก้าวหนา้/รายงานสรปุผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 
 7. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
หรือการรายงานผลการด าเนินงาน 
 8. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยวจิัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการน าผลงานวจิัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีน าไปถา่ยทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและ
สังคมผ่านการบริการวชิาการ 

2. เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชนและสังคม 
ค าอธิบาย  :  
 เพื่อให้ภารกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้วยการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐาน  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม จึงต้องมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาต่อยอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การเสริมสร้างพื้นฐาน
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับชุมชน และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับ  
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่น าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน

ตัวชี้วัด  3.2.3  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 
                    และสังคมผ่านการบริการวิชาการ 
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ปรับเปลี่ยนการบริหารการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปในเชิงรุก โดยมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นหลัก 
 งานวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ 
เพือ่ให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 นวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย   
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ชุดความรู้ก็ได้  
 เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ 
ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. ข้อมูลสรุปจ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและ
สังคมผ่านการบริการวิชาการ 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
3. รายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนบัสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
5. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนนิงานตามเกณฑที่ก าหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยวจิัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนเงิน (บาท) 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการแสวงหาแหล่งทุนในการสนบัสนุนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/  

แหล่งทุนภายนอก 
 

ชื่อตัวชี้วัด  3.2.4 จ านวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รบัจากแหล่งทุนภายนอก 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 75 

ค าอธิบาย  : 
 เพื่อดูจ านวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกที่มหาวิทยาลัยคณะ/หน่วยงาน
ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การบริการวิชาการถือเป็นภารกิจหลักอีกอย่างของมหาวิทยาลัยที่จะต้องค านึงถึงกระบวนการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานแสวงหารายได้และทุนอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ เพื่อน ามาใช้ในการขับเคลื่อนหรือ
จัดท าแผนงานการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม (ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับประจ าปี) จากนั้นน าเงินอุดหนุนที่ได้จากการบริการวิชาการมาสมทบเป็นเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 เงินทุนด้านบริการวิชาการ  หมายถึง เงินที่ได้รับการสนับสุนนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเป็นการให้บริการที่จัด  
ในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงินทุน
สนับสนุนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 เงินทุนดา้นบริการวิชาการที่ได้รบัจากแหล่งทนุภายนอกที่สามารถนับได้ 
  1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือบุคคล 
 2. การให้บริการวิชาการโดยน าเอาองค์ความรู้ หรือวิชาชีพ หรือศาสตร์ต่างๆ ที่มีความช านาญ  
ไปให้บริการวิชาการ โดยมีหน่วยงานภายนอกว่าจ้าง 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000,000 

บาท 
    10,000,000 

บาท 
 
 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา...... 
 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
1. ข้อมูลสรุปจ านวนเงินทุนดา้นบรกิารวิชาการทีไ่ด้รับจากแหล่งทนุภายนอก 
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุจากแหล่งทนุภายนอก 
3. รายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก 
5. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนนิงานตามเกณฑที่ก าหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยวจิัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 77 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับ 
                     ในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนโครงการ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพรและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น เป็นที่รูจักและยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อสนับสนุน สง่เสริมและเผยแพรผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 
ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 โครงการ 2 โครงการ 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจากับ... 
  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. โครงการประชุม/สัมมนาดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
3. ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ประกาศการให้ทุนสนับสนนุการจัดโครงการประชุมสัมมนา 
5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 4.1.1 จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 วิชาการดานศิลปวฒั นธรรม 
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หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพรการสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. เพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความโดดเด่น 
ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นในระดับนานาชาติ   
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นชิ้นงาน และการเผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมสัมมนาและได้รับการยอมรับ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลงานที่ได้รบัการยอมรับ 
 2. ใบประกาศที่ได้รบัรางวลัในการน าเสนอผลงาน 
 3. เอกสารยืนยันการได้รับรางวลัในระดับนานาชาติ เช่น โล่รางวัล ภาพถ่าย หนงัสือ ฯลฯ 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. รายงานการประชุม 
 6. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

และประเทศจีน 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 4.1.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 สรางความโดดเดนระดบั นานาชาติ 

ชื่อตัวชี้วัด 4.1.3 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างานด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
  และประเทศจีน 
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ชื่อตัวชี้วัด 4.2.1 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของภาคอสีาน 
 วิชาการดานศิลปวฒั นธรรม 

ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และประเทศจีน ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดกิจกรรม การน าเสนอผลงาน 
การเข้าร่วมประชุม การร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน หรือ การเข้าร่วมแบบออนไลน์  เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 

 
 2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา.... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. เอกสารการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 3. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 
 4. ค าสั่งหรือหนังสือไปราชการ 
 5. หนังสือยืนยันการเข้าร่วม 
 6. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7. รายงานการประชุม 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงาน 
                      ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเปนเสาหลักของภาคอีสาน ในการยกระดับคุณภาพ และ เพิ่มมูลคา/คุณคาผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม  
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น 
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ชื่อตัวชี้วัด 4.2.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการสร้างความโดดเด่นของงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อเป็นเสาหลักของภาคอีสาน  โดยการสร้างผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับบุญประเพณีที่มีความส าคัญเป็นเอกลักษณ์
ของภาคอีสาน เช่น บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  งานนมัสการสมโภช สรงน้ า พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก 
ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคณะ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในพื้นที่ เป็นต้น  
 เสาหลัก  หมายถึง บุคคล / ประเพณี / พิธีกรรม ที่สังคมชุมชนยอมรับ ยกย่อง นับถือเป็นเสาหลักหรือ
กิจกรรมหลัก ของชุมชนสังคม นั้น ๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา.... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 3. เอกสารการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมชุมชนดานศิลปวัฒนธรรมใหสามารถสรา้ง

รายไดอย่างยั่งยืน 
ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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ชื่อตัวชี้วัด 4.2.3) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

 การสร้างมูลค่า  หมายถึง  เงินที่ได้จากผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง  ผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานโครงการด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึง่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

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

  
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 3. เอกสารรายงานผลการด าเนนิโครงการ/เอกสารสรุปโครงการ 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. รายงานการประชุม 
 6. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ / สถาบันวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนทุน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่หลากหลาย 
ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก เพื่อด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับแหล่งทุน
ต่าง ๆ เกิดความหลากหลายในการสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายและวัตถุประส งค์ของแต่ละ 
แหล่งทุน  
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 ทุน 2 ทุน 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา.... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 2. เอกสารการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. รายงานสรปุผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
 6. ข้อมูลสรุปจ านวนโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 
เป้าประสงค์ 5.1)  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
                         ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางระบบกลไกในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย  

ตามนโยบายและแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ค าอธิบาย  : 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น  เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่สะท้อน 
ให้ภาครัฐแต่ละแห่งได้รับทราบผลการด าเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
อย่างรอบด้านรวมถึงให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานบนฐานของความสุจริต เปิดเผย
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556  และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการทบทวน
รายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้น 
การออกแบบขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการประเมินฯ น าร่อง
ไปเมื่อ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  (ที่มา : ส านัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
www.nacc.go.th)  พิจารณาผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

   เกณฑ์การให้คะแนน  มีดังนี้ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่า 
50.000 

คะแนน 
50.00 - 54.99 

คะแนน 
55.00 - 
64.99 

คะแนน 
65.00 - 
74.99 

คะแนน 
75.00 - 
84.99 

คะแนน 
85.00 - 94.99 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 คะแนนผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ส านักตรวจสอบภายใน 
 Data Owner  :  ส านักตรวจสอบภายใน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 การจัดล าดบัด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

http://www.nacc.go.th/


   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  84 

 
 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

เป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
ค าอธิบาย  : 
  หลักการและสาระส าคัญของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่บัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในก ากับของรัฐ ... และโดยนัยดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะด าเนินภารกิจอย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อโยงกับนโยบายของรัฐบาล  
โดยรัฐสามารถก ากับ ดูแลและตรวจสอบได้โดยกลไกของรัฐ 
  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐยังคงมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐโดยทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอ ที่จะประกัน
คุณภาพการศึกษาไว้ได้ การบริหารงานต่างๆ จะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ และมีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และบริหารวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  
เป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ได้มีการศึกษาแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจากมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ และได้มีการด าเนินงานมาได้ระยะเวลาหนึ่ง  พิจารณาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนินการ 
1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และแผนการด าเนินงานในการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย       

ในก ากับของรัฐ และการจัดระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับประชาคมอย่างทั่วถึง ชัดเจน 

2 มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ 

3  มีการน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม  มาพิจารณาปรับปรุงการด าเนนิงาน  
4 มีการรายงานสรุปความคืบหน้าในการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อสภามหาวิทยาลัย 
5 มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ต่อรัฐสภา  

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ และแผนการด าเนินงานในการยกร่าง พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบและแผนการด าเนินงานการจัดระบบการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับประชาคม 
 3. รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสาร / หลักฐานในการด าเนินงานเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อรับฟัง และสรุปข้อคิดเห็นจากประชาคม 
 5. การรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  กองแผนงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
หน่วยวัด :  จ านวน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระเบียบที่ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบาย: 
 จ านวนระเบียบที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  หมายถึง  ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่จัดท าขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบเดิม และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

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

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 ระเบียบ 2 ระเบียบ 3 ระเบียบ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนระเบยีบที่จดัท าหรือปรับปรุง และได้รบัความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 
 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  กองการเจ้าหน้าที ่
 KPI Owner :  กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.3  จ านวนระเบียบที่ด าเนินการปรับปรงุแล้วเสร็จ 
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หน่วยวัด  :   จ านวนหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ค าอธิบาย  : 
 เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงได้มีการยุบ/
ควบรวมภารกิจของหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานเหมือนกันเข้าด้วยกัน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - - 1 หน่วยงาน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลหน่วยงานทีไ่ด้รับการควบรวม 
 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบระเบียบ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  กองแผนงาน 
 KPI Owner :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 มาเป็น

กรอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ค าอธิบาย  : 
 เกณฑ์ EdPEx เป็นการน าเกณฑ์บัลดริจ (Baldrige Excellence Framework) ด้านการศึกษามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของการอุดมศึกษาไทย  เพื่อให้สถาบันใช้พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องสู่ความ  
เป็นเลิศ ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 
ให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ใช้ EdPEx เป็นกรอบการประกัน
คุณภาพระดับสถาบัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 จ านวนหน่วยงานที่มีการยุบ/ควบรวมภารกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด  5.1.5  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในการขับเคลื่อน EdPEx และมีการด าเนนิกิจกรรม

ร่วมกัน 
2 มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะและ

ระดับสถาบัน 
3 มีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ระดับสถาบนั ตามแนวทาง สป.อว. ก าหนด (ปีที่ 1) 
4 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนพฒันาองค์กร ระดับคณะ ตามแนวทาง สป.อว. 

ก าหนด (ปีที่ 2) 
5 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  ระดับคณะ  และระดับสถาบนั  

เข้าระบบ CHE QA Online อยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่ สป.อว. ก าหนด  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างานในการขับเคลื่อน EdPEx และรายงานกิจกรรม/โครงการที่ท าร่วมกนั
ของคณะกรรมการ/คณะท างานในการขับเคลื่อน EdPEx 
 2. รายงานกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับ
คณะและระดับสถาบัน 
 3. แผนพัฒนาองค์กร ระดับสถาบัน 
 4. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ระดับคณะ ตามแนวทาง สป.อว. 
ก าหนด (ปีที่ 2) 
 5. หลักฐานการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามกรอบเวลาที่ สป.อว. ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หน่วยวัด   ระดับความส าเร็จ  
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  โดยการพัฒนาระบบโครงข่าย  และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ค าอธิบาย : 
 ในยุคของการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  (Digital Transformation)   
อย่างมีนัยส าคัญ  การด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะ
สูงโดยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  ได้แก่ 1) Smart IT 
Infarstructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning 4) Smart Classroom 5) Smart Life & Health 
6) Smart Hospital 7) Smart Transportation 8) Smart Secrity 9) Smart Green University และ 10) Smart 
Farming 
 ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 ในรอบปีที่ผ่านมา  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการออกแบบโครงข่ายการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้เป็นข้อมูประกอบการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
Smart University ในส่วนของ Smart IT Infarstructure ให้ชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย  การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย พร้อมทั้งขายจุดให้บริการ WiFi ให้รองรับการเป็น Smart University เพื่อผลักดัน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในวิถีชีวิตในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ ์
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
2 มีการวิเคราะห์ทบทวนแผนการด าเนินการโครงข่ายการสื่อสารใหม่ 
3 มีการด าเนินการผ่านโครงข่ายการสื่อสาร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 
4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานผู้บริหาร/อธิการบด ี
5 วางแผนการด าเนนิงานตามโครงข่ายการสื่อสารในปีถัดไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 2. รายงานการวิเคราะห์ทบทวนแผนโครงข่ายการสื่อสารใหม่  
 3. รายงานผลด าเนินงานเสนอตอ่ผู้บริหาร/อธิการบด ี
 4. เอกสารการออกบแบบโครงข่ายการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่  5.2.1 ระดับความส าเร็จของการเป็น Mahasarakham Smart University 
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 5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนนิงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ส านักคอมพิวเตอร์ 
 Data  Owner :   ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพของรับการน าไปใช้

ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนามหาวิทยาลัย และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบาย : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย หมายถึง การลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการเก็บข้อมูล
ส ารวจกระบวนการและวิธีปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศงานวิจัย 
2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั 
3 ทดสอบและติดตั้งระบบสารสนเทศงานวจิัยกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
4 ประเมินความพงึพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย 
5 จัดท าแผนการปรับปรุงพฒันาระบบสารสนเทศงานวิจัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น :  
 1. ขอบเขตการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2. เอกสารประกอบการพัฒนาระบบเชน่ DFD หรือ ER-Diagram 
 3. ตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ source code หรือ Database 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานวจิัย   
 5. แผนการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   กองแผนงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 จ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 5.3 การบริหารจดัการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   จ านวนเงิน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มข้ึนจากรายได้อ่ืนนอกเหนือจากค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียม  
ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน ที่ใช้ในการจัดหารายได้ จึงควรน ามาบริหารจัดการ เพื่อหารายรับเพิ่มมากขึ้น
เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 เงินรายได้  หมายถึง  เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น   
ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนของนิสิตและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
สูตรการค านวณ :   
 

 
เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X 100 
                           รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน  : 
   เกณฑ์การให้คะแนนเทียบบัญญตัิไตรยางศ์  ดงันี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อละ 1 

    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายรบัให้มหาวิทยาลัย  
 2. ข้อมูลรายรับจริง ประเภทเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :   กองคลังและพสัด ุ
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น   
ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน ที่ใช้ในการจัดหารายได้ จึงควรน ามาบริหารจัดการ เพื่อหารายรับเพิ่มมากขึ้น
เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 รายรับ  หมายถึง  เงินที่หน่วยงานดังต่อไปนี้น าส่งกองคลังและพัสดุ ได้แก่ (กลุ่มงานจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์)  ส านักบริการวิชาการ  และกองอาคารสถานที่ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 หน่วยงานที่มีการจัดหารายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 5.3.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ 

สูตรการค านวณ :   
 

 
เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

X 100 
รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

             เกณฑ์การให้คะแนนเทียบบัญญัตไิตรยางศ์  ดังนี้ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายรบัให้มหาวิทยาลัย  
 2. ข้อมูลรายรับจริง ประเภทเงินรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   กองคลังและพัสดุ   ส านักบริการวิชากร  และกองอาคารสถานที ่
 Data  Owner :   กองคลังและพสัด ุ
 
 
 
 
 
หน่วยวัด :  ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
 
ค าอธิบาย : 
 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด และสามารถประหยัดงบประมาณจากการบริหารโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งคณะ/หน่วยงานสามารถแสวงหา
รายได้อ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การบริหารโครงการ หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรมที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร เช่น เงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง/ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ รวมทั้ง  
การแสวงหารายได้อื่นนอกเหนือจากค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มข้ึน  
 รายได้  หมายถึง  รายรับของคณะ/หน่วยงานที่ ได้มาจากการด าเนินกิจกรรม  ซึ่ งนอกเหนือ 
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายรับจากเปิดหลักสูตรระยะสั้น รายรับการวิจัยและบริการวิชาการ  
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ตวัชี้วัดที่  5.4.1  ระดับความส าเร็จของระบบการค านวณภาระงาน 

ท านุศิลปวัฒนธรรม และรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการขายและการบริการ รายได้จากหอพัก เงินบริจาค และ
ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 มีการมาตรการหรือนโยบายหรอืแผนงานในการบริหารโครงการ 
2 มีการก ากับติดตามความก้าวหนา้และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
3 มีรายงานการวิเคราะห์ถึงประสทิธิภาพในการบริหารโครงการ/การแสวงหารายได้และ

ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนนิงาน 
4 จ านวนงบประมาณเงินรายได้ทีส่ามารถประหยัดได้จากการบรหิารโครงการและบรรลุ

วัตถุประสงค ์
5 จ านวนเงินรายได้อื่นที่เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   :   
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 2. แผนบริหารโครงการ/กิจกรรม 
 3. รายงานการประชุม 
 4. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรม 
 5. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6. ข้อมูลรายได้อื่นที่เพิ่มข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน  
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 KPI   Owner  :    คณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    กองแผนงาน 
 
 
เป้าประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
หน่วยวัด :  ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การค านวณและวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรมีความถูกต้องและได้ข้อมูล 

ที่น าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
และคณะ/หน่วยงาน 
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ตวัชี้วัดที่  5.4.2  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ค าอธิบาย : 
  การวิเคราะห์ภาระงาน  หมายถึง  กระบวนการในการจัดการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะ
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอย่างมี ระบบ พร้อมทั้งลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงานในด้าน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ต้องการ ส าหรับงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส าาเร็จ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
2 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 75 
3 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
4 มีการสรุปผลการวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บรหิาร 
5 ข้อมูลสามารถน าไปใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลัง/หรือควบรวมหน่วยงาน 

   
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   :   
   1. รายงานผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ภาระงานสายสนบัสนุนต่อผู้อ านวยการกองแผนงาน/ 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
   2. รายงานผลการด าเนินงานการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสายสนบัสนุนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 KPI   Owner  :    กองแผนงาน 
 Data  Owner :    กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ  
ค าอธิบาย 
 ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่ง ก.พ.อ.    
ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้ สภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ต่อมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้พบปัญหาในทาง
ปฏิบัติในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในประเดน็ความยากงา่ยของการก าหนด



   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  94 

ตัวชี้วัดในการประเมินของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการพัฒนามาตรฐานการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตล่ะหน่วยงานใหม่ โดยพฒันาให้มีมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งมหาวิทยาลัย 
   
เกณฑ์การประเมิน :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิการ 
1 มีคณะท างานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ

พนักงาน  (ร้อยละ 40) 
2 มีการรวบรวมเกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน  (ร้อยละ 50) 
3 มีการประชุมคณะท างานเพื่อพฒันามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการและพนักงาน  (ร้อยละ 60) 
4 มีการรายงานผลการพัฒนามาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการและ

พนักงานต่อผู้บริหาร  (ร้อยละ 70) 
5 มีการน าเสนอวาระพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการและพนักงานต่อทีป่ระชุม ก.บ.ม.  (ร้อยละ 80) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  

แหล่งข้อมูล :  กองการเจ้าหน้าที่ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่ก าหนดตามเกณฑ์ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิ  เช่น 

1. ค าสั่งคณะท างานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน 
2. เอกสารการรวบรวมเกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน 
3. เอกสารการประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ
และพนักงาน 
4. เอกสารรายงานการพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการและพนักงาน 
5. เอกสารวาระ ก.บ.ม. วาระการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและพนักงาน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner  : กองการเจ้าหน้าที่  

 Data Owner : กองการเจ้าหน้าที่  
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ตวัชี้วัดที่  5.4.3  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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. 2564 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 สูตรการค านวณ :  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
   การเทียบบัญญัติไตรยางศ์  มีดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 35     ร้อยละ  60 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากค าสั่งที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 4. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
 6. การวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 
 7. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะที่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  ไม่ถึงร้อยละ 60 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
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ตัวชี้วัดที่  5.5.1  ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสทุธาเวชเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์ 5.5 ยกระดบัคุณภาพให้บริการทางด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมีผู้มารบับริการเพิ่มมากข้ึน   
ค าอธิบาย 
 เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมผีู้มารับบริการเพิ่มมากข้ึน  โดยพิจารณา
ผลการด าเนนิงานจากผู้มารบับริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 
 

 
       (จ านวนผู้มารับบรกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) X 100 

                จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

               
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. จ านวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model)  โรงพยาบาลสุทธาเวช 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
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ตัวชี้วัดที่  5.5.2  รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวชเพิ่มขึน้  
 
 
หน่วยวัด  :  บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช 
ค าอธิบาย :  
 เพื่อดูรายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลเพิ่มมากข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยพิจารณาผลการด าเนินงานจากรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลสทุธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รายรับ  หมายถึง  รายได้จริงที่ได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสุทธาเวช  เช่น กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UC (บัตรทอง)  กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) ส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต 
การบริการตรวจสุขภาพ และรายได้อื่นๆ ที่เกินขึ้นภายในโรงพยาบาล 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 

       (รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) X 100 
                       รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์  ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. รายรับจากการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. รายรับจากการรักษาพยาบาล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model)  โรงพยาบาลสุทธาเวช 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
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ตัวชี้วัดที่  5.5.3  ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสตัว์เพิ่มขึ้น  
 
หน่วยวัด  :  คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้มีผู้มารับบริการจ านวนคร้ังเพิ่มมากข้ึน 
ค าอธิบาย :  
 เพื่อให้มีผู้มารับบริการจ านวนคร้ังเพิ่มมากขึ้น โดยผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ ได้แก่ ประชาชนผู้
เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ในเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง  
 สัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ สัตว์เล็ก (สุนัข แมว) สัตว์ใหญ่ (วัว ควาย แพะ แกะ ม้า) สัตว์พิเศษ (กระต่าย 
นก เต่า งู กิ้งก่า ฯลฯ) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 

  สูตรการค านวณ : 
 

 
       (จ านวนผู้มารับบรกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) X 100 

                จ านวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. จ านวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model) โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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ตัวชี้วัดที่  5.5.4  รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึน้  
 
หน่วยวัด  :  บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ 
ค าอธิบาย 
 เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สัตว์เขตพื้นที่ในเมือง โรงพยาบาลสัตว์เขตพื้นที่ขามเรียง โรงพยาบาลสัตว์เขตพื้นที่นาสีนวน 
 รายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์มาจากการให้บริการต่างๆ เช่น ฉีดวัคซีน รักษา ผ่าตัดท าหมัน 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศัลยกรรมทั่วไป ฯลฯ แต่ละเขตพื้นที่มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ประกอบด้วย หน่วย
สัตว์เล็ก หน่วยสัตว์ใหญ่และปศุสัตว์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

  สูตรการค านวณ : 
 

       (รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) X 100 
                       รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. รายรับจากการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. รายรับจากการรักษาพยาบาล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model) โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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ตัวชี้วัดที่  5.6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับทีด่ีขึ้น 1 ใน 5  ส าหรับระดับชาติ  และ 1 ใน 400  
                     ส าหรับระดับนานาชาต ิ 

ตัวชี้วัดที่ 5.5.5  ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
 
หน่วยวัด  : ศูนย์ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมการให้บริการ 
 
ค าอธิบาย 
 เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลสทุธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หมายถึง จักษุ  ผิวหนัง โสต/ศอ/นาสิก เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. รายงานการประชุมฯ 
 3. จ านวนผู้มารับบริการ 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
 
 
เป้าประสงค์ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดบัสากล 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   Ranking 
ค าอธิบาย  :   
 การจัดอันดับ  หมายถึง  การจัดอันดับจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งข้อมูลเพื่อขอรับการจัด
อันดับ ได้แก่ Times Higher Education Asia University Rankings, QS, Round University Ranking (RUR) 
และ U-Multirank  
 การจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา  หมายถึง  การจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าในปีงบประมาณ 2563 ตาม
ข้อมูลการจัดอันดับจ านวน 5 Ranking ดังนี้  
  1. Times Higher Education World University Rankings 2021 อันดับที่ 11 ระดับชาติ อันดับที่ 
401+ ระดับนานาชาติ 
  2. The QS World University Ranking 2020: ASIA อันดับที่ 13 (ร่วม) ระดับชาติ อันดับที่ 401-
450 ระดับนานาชาติ 
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  3. Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 4 (ร่วม) ระดับชาติ 
อันดับที่ 401-600 (ร่วม) ระดับนานาชาติ 
  4. Round University Ranking (RUR) อันดับที่ 6 ระดับชาติ อันดับที่ 766 ระดับนานาชาติ 
  5. Scimago Institutions Rankings อันดับที่ 15 ระดับชาติ อันดับที่ 315 ระดับนานาชาติ 
 อันดับที่ดีขึ้นระดับชาติ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
ระดับชาติในอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2563 
 อันดับที่ดีขึ้นระดับนานาชาติ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในประเทศไทยระดับนานาชาติในอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   จ านวน Ranking ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 
 

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

Ranking ที่
ได้การจัดอัน

ดีขึ้น 

ดีขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

1 Ranking 

ดีขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

2 Rankings 

ดีขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

3 Rankings 

ดีขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

4 Rankings 

ดีขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

5 Rankings 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 ระดับที่ 1 :   ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและแผนด าเนนิงาน  
 ระดับที่ 2 :    2.1 หนังสือเชิญประชุม 
 

2.2 รายงานการประชุม 
      ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดใน Rankings ต่างๆ 
 ระดับที่ 3 :    3.1 แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและผลการด าเนนิงาน  
            3.2 สรุปผลการติดตามการด าเนินงาน 
 ระดับที่ 4 :  4.1 หนังสือเชิญประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ 
     4.2 รายงานการประชุม 
      สรุปผลการติดตาม ตามแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงาน   

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหารที่ก ากบัดูแล 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :   งานบริการบุคลากรและความรว่มมือกลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ / 
                                    กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ 
 Data Owner :   กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่  5.6.2 จ านวนนิสิตต่างชาต ิ
 
 

หน่วยวัด    :   คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  : 
 1. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินการเพิ่มจ านวนนิสิตต่างชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. เพื่อใช้ในการประมาณการงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าอธิบาย   :  
  นิสิตต่างชาติ  หมายถึง  ผู้ที่มีสัญชาติอ่ืน ที่มิใช่สัญชาติไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมี
สภาพเป็นนิสิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  จ านวนนิสิตต่างชาติที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ข้อมูลจ านวนนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่เข้าศึกษาในคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
 
  เกณฑ์การประเมิน  : 
   1) ระดับมหาวิทยาลัย 
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
214 216 218 220 222 224 

 
   2) ระดับคณะ  
     เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจ านวนนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 3. รายชื่อจ านวนนิสิตต่างชาติ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner:  ทุกคณะ 
 KPI Owner:  งานบริการนิสิต กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่  5.6.3 จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติ  
 
หน่วยวัด :  คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้กับ

อาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ 
ค าอธิบาย  :   
 อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติ  หมายถึง  อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติ ที่มีค าสั่งจ้างกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หรืออาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยน หรืออาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่
อย่างน้อย 3 เดือน ในช่วงปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 คณะ/หน่วยงาน  หมายถึง  คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ กอง ที่มี อาจารย์/นักวิจัย/อาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ ที่ท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรม  หมายถึง  การสอน (Online/Onsite)  การวิจัย  หรือการด าเนินโครงการอ่ืนร่วมกัน  
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน   : 
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
48 50 52 54 56 58 

 

 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน   : เป้าหมายตามมติการเจรจา... 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 KPI Owner : 
   1. สัญญาจ้างชาวต่างชาติ 
   2. ผลงานวิจัยที่มชีื่อของผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งชาติร่วม 
   3. แบบรายงานสรปุโครงการทีม่ีชาวตา่งชาติร่วม 
   4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
   5.  ภาพถ่าย 

Data Owner  : 
  ระดับที่ 1 :    ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและแผนด าเนนิงาน  
  ระดับที่ 2 :    2.1 หนังสือเชิญประชุม 

2.2 รายงานการประชุม 
  ระดับที่ 3 :    3.1 แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและผลการด าเนนิงาน  
         3.2 สรุปผลการติดตามการด าเนินงาน 
  ระดับที่ 4 :  4.1 หนังสือเชิญประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ 

4.2 รายงานการประชุม 
 - สรุปผลการติดตาม ตามแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงาน  

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหารที่ก ากบัดูแล 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner   :   คณะ/หน่วยงาน  
 Data Owner :   งานบริการบุคลากรและความร่วมมือ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์

และกิจการต่างประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย   
                     และสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ 
ค าอธิบาย  : 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนส าคัญยิ่ง 
ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง  
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความช านาญ
การของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องยัง  เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนา บุคลากรและนิสิต การจัด
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้าน ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 กองอาคารสถานที่เปน็ส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสวสัดิการที่พักส าหรับนิสิตตา่งชาติ ซึง่มุ่งเน้นทีจ่ะจัดสรร
ที่พักให้เพียงพอและเหมาะสมส าหรับนิสิตตา่งชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการค านวณ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจ านวนนสิิตตา่งชาติ ปกีารศึกษา 2564 
 2. จ านวนทีพ่ักจัดสรรส าหรับนสิิตต่างชาติ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. สรุปรายงานการจัดสรรนสิิตเข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2564 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด   
 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.1 ร้อยละของจ านวนห้องพักส าหรับนิสิตต่างชาติต่อจ านวนนิสิตต่างชาติ 

จ านวนนสิิตชาวต่างชาติ 
จ านวนห้องพักที่จัดสรรส าหรับนิสิตตา่งชาติ X 100 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner :  กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ 
ค าอธิบาย  : 
 เพื่อพัฒนาก าลังคนในหน่วยงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากร การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนส าคัญยิ่ง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและบุคลากรต่างชาติ ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัย 
 กองอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรเพื่อรองรับบุคลากร
ต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการค านวณ 
 
 
 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลชาวต่างขาติที่เป็นบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
 2. จ านวนทีพ่ักจัดสรรส าหรับบคุลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัยตา่งชาต ิ
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. สรุปรายงานการจัดสรรนิสิตบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัยต่างชาติประจ าปี
การศึกษา 2564 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner : กองอาคารสถานที่ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.2 ร้อยละของจ านวนห้องพักส าหรับชาวต่างชาติต่อจ านวนบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/ 
 แขกของมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาต ิ

จ านวนบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย 
จ านวนห้องพักที่จัดสรรส าหรับบุคลากร/นักวิจยั/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย 

 

X 100 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนิสิต 
ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับนิสิต ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสม 
มีบรรยากาศร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 3. สรุปรายงานพื้นที่ในการจัดภมูิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 4. ข้อมูลพื้นที่สวนและสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับการพฒันาปรบัปรุง ปีการศึกษา 2564 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner : กองอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.3  ร้อยละของพื้นที่สวนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

จ านวนพื้นที่สวนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย X 100 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบาย  : 
 การดูแลรักษาความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร เพื่อให้การดูแลความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึงมหาวิทยาลัยจึงด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยออกตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลความปลอดภัย  
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
 2. ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3. ข้อมูลงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 4. แผนการด าเนินงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 5. รายงานการด าเนินงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner :  กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : การจัดอันดับ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว และสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.4 ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตราและรกัษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี 
กล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

พื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลยั 
พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

X 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.5 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(UI Green Metric) 
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 2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
 

ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  นอกจากนี้ การพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเป็นการยอมรับและได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้ 
  1. Setting & Infrastructure 
  2. Energy & Climate Change 
  3. Waste 
  4. Water 
  5. Transportation 
  6. Education & Research 
 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการได้รับการจัดอันดับภายในปี 2564 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ได้รับการจัด

อันดับมากกว่า 
17 ของประเทศ 

ได้รับการจัด
อันดับต่ ากว่า

อันดับที่ 17 ของ
ประเทศ 

ได้รับการจัด
อันดับ 

ที่ 15-16  
ของประเทศ 

ได้รับการจัด
อันดับ 

ที่ 13-14  
ของประเทศ 

ได้รับการจัด
อันดับ 

ที่ 11-12  
ของประเทศ 

ได้รับการจัด
อันดับ 1 ใน 10 
ของประเทศ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. นโยบาย/แนวปฏิบัติในการพฒันามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 3. แผนการบันทึกและรายงานขอ้มูลเกี่ยวกับ Green University Ranking ในฐานข้อมูล 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 5. รายงานผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยวีเขียว Green University Ranking 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner : กองอาคารสถานที่ 
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ตัวชี้วัด 6.1.1) คะแนนผลประเมินวิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจ และส่งเสริม 
                    การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
ค าอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 ทั้งนี้  เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้องกับการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงาน จึงน าผลการประเมินผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 
60-70 

มากกว่า 
ร้อยละ 70-80 

มากกว่า 
ร้อยละ 80-90 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสทุธิจาก
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ   
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ตัวชี้วัด 6.1.2) ระดับความส าเร็จของการโครงการส าคัญ/เชิงรุกตามยุทธศาสตร์หน่วยงานที่น าไปสู่ 
                   ความเป็นเลิศของคณะและมหาวิทยาลัย   
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะหรือมหาวิทยาลัยสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย  : 
 โครงการส าคัญ/เชงิรุกตามยุทธศาสตร์หน่วยงานทีน่ าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะและมหาวทิยาลัย   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการด าเนนิงานโครงการ 
1 มีโครงการที่ขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะที่เปน็ Flash Ship อย่างน้อย 1 

โครงการที่แสดงถึงการสง่เสริมความเป็นเลิศของคณะและส่งเสริมการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2 โครงการสอดคล้องกับพันธกิจอย่างน้อย 1 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
หรือ ด้านการวิจัย หรือ ด้านการบริการวิชาการ หรือ ด้านการท านบุ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

3 คณะมีการด าเนินงานโครงการตามแผนงานที่ก าหนด 
4 คณะมีการก ากับติดตาม และประเมินผลโครงการ 
5 มีการสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่เป็นผลกระทบจากการด าเนินงาน และบ่งชี้

การน าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะและมหาวิทยาลัยได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการได ้

 1 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 2 ข้อ 
ด าเนินการได ้

 3 ข้อ 
ด าเนินการได้  

4 ข้อ 
ด าเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
  ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 7.1.1) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (นวัตกรรม) 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
ค าอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 ทั้งนี้  เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้องกับการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงาน จึงน าผลการประเมินผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน  โดยส่วนที่จะน ามาประเมินผล คือ ส่วนของนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 
60-70 

มากกว่า 
ร้อยละ 70-80 

มากกว่า 
ร้อยละ 80-90 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสทุธิจาก
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3  นวัตกรรมของหน่วยงาน   
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ตัวชี้วัด 8.1.1) ผลคะแนนผลประเมินการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดีปีที่ผ่านมา   
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
ค าอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 คณะ/หน่วยงานน าข้อข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้บริหารคณะ/หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  มาด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ผลการด าเนินงานพิจารณาจากที่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานรายงานข้อมูลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 
60-70 

มากกว่า 
ร้อยละ 70-80 

มากกว่า 
ร้อยละ 80-90 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสทุธิจาก
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 

ส่วนที่  4 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
             ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที ่2.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
 และตัวชี้วัด  2.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

 

ล ำดับ 

ตัวชี้วัด 2.2.1 (Publication) 2.2.2 (Citation) จ ำนวน
อำจำรย์ คะแนน 0 5 

เป้
ำต
ำม
เก
ณ
ฑ์ 

0 5 

เป้
ำต
ำม
เก
ณ
ฑ์ มหำวิทยำลัย 400 500 400 500 1176 

factor สำยวิทย์ 0.55 0.7 5 7 717 

factor สำย
มนุษย ์

0.08 0.1 2 3 459 

1 การบัญชฯี 10 20 13 252 381 378 126 

2 การท่องเที่ยวฯ 2 5 3 30 50 93 31 

3 มนุษยศาสตร์ฯ 8 10 10 60 100 300 100 

4 การเมืองฯ 3 5 4 18 30 105 35 

5 ดุริยางคฯ์ 2 5 3 38 64 75 25 

6 ศึกษาศาสตร ์ 6 15 7 144 250 216 72 

7 ศิลปกรรมฯ 4 10 5 98 153 147 49 

8 นิติศาสตร ์ 2 5 2 42 63 63 21 

9 วิศวะฯ 28 40 36 255 413 357 51 

10 เทคโนฯ 21 35 48 345 500 483 69 

11 สถาปัตยฯ์ 6 10 41 108 180 406 58 

12 วิทยาการฯ 27 45 53 380 525 532 76 

13 สิ่งแวดล้อมฯ 15 20 19 135 200 189 27 

14 วิทยาศาสตร ์ 83 135 105 750 1200 1050 150 

15 วลัยรุกเวช 5 15 6 45 100 63 9 

16 เภสัชศาสตร ์ 19 31 35 250 350 150 50 

17 สาธารณสุขฯ 12 20 25 175 500 105 35 

18 สัตวแพทย์ฯ 12 20 30 215 400 129 43 

19 พยาบาลฯ 8 14 32 230 280 138 46 
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ล ำดับ 

ตัวชี้วัด 2.2.1 (Publication) 2.2.2 (Citation) จ ำนวน
อำจำรย์ คะแนน 0 5 

เป้
ำต
ำม
เก
ณ
ฑ์ 

0 5 

เป้
ำต
ำม
เก
ณ
ฑ์ มหำวิทยำลัย 400 500 400 500 1176 

factor สำยวิทย์ 0.55 0.7 5 7 717 

factor สำย
มนุษย ์

0.08 0.1 2 3 459 

20 แพทยศาสตร ์ 24 40 72 515 798 309 103 
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