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 ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563   
ขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562   
ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่ง ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
พ.ศ. 2560 -2574 นโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ภายใต้
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนด  กองแผนงานจึงได้จัดท าคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คณะ/
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กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
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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
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศ  โดยได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของผู้บริหารที่
ก ากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระดับบุคคล ตามความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานในแต่ละระดับ  และการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงจัดท าแผนยุทธศาสตรช์าติและมหาวิทยาลยั 
 
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 
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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.) 
รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลให้อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการประเมินผล 7 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล  2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม   3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
แก่สังคม  4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ตามแผนภาพ 2  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2  กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ  และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง  7 ด้าน  จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์ 
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  ดังนี้ 
  1. เกณฑ์การประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
  2. เกณฑ์การประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  3. เกณฑ์การประเมินจากนโยบายของส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 
  4. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลในการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 
  5. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลยัก าหนดขึ้น 

บริหาร
จัดการ

ผลิต
บัณฑิต

วิจัย

บริการ
วิชาการ

ท านุ
บ ารุงฯ

ภาพลักษณ์/สู่
สากล

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 1. ระดับมหาวิทยาลัย  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ที่ปรึกษา  
  1.2 อธิการบดี                   ประธาน 
  1.3 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
  1.4 คณบดี               กรรมการ 
  1.5 ผู้อ านวยการสถาบัน - ส านกั              กรรมการ 
  1.6 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี             กรรมการ 
  1.7 ผู้อ านวยการกอง                 กรรมการ 
  1.8 หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ          
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ  
  1.9 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับค ารับรองฯ           
     หรือจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 2. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - ส านัก 
    1) คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบนั – ส านัก              ประธาน 
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    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 
   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 หรือเจ้าหน้าที่ 
     ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย       เปน็กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  หมายเหตุ ตัวแทนของคณะ/หน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล
การจัดท าค ารับรองฯ หรืออาจเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่ด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
  2. โครงสร้างของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

ระดับคณะ/หน่วยงาน  

• หัวหน้าส่วนราชการ  
ภายใต้โครงสร้าง 
การบริหารของ
มหาวิทยาลยั 

 

ลงนามกับ • อธิการบด ี
 

 

• แผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย / แผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หน่วยงาน 

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

 

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

ขั้นตอนในการจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วันที่ กิจกรรม 
30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลยัเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  ต่อสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
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วันที่ กิจกรรม 
ตุลาคม - 
ธันวาคม 2562 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ พร้อม
จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อจดัท ากรอบค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อประกอบการเจรจาตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม -ธันวาคม 
2562  

1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   
    ของแต่ละหน่วยงาน  และเสนอคณะกรรมการอ านวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และค่าน้ าหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 
    ราชการ ประจ าปี 2563  ของคณะ/หน่วยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการของคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรอบเกณฑ์การให้คะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้กองแผนงาน จ านวน 1 ชุด  
    พร้อมไฟล์ข้อมูล 

  16  มกราคม 2563 มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

28 มกราคม 2563 หน่วยงานจัดการเรียนการสอนเจรจาเป้าหมายตวัชี้วัดตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2563 

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

กุมภาพันธ์  2563 ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
ธันวาคม  – 
มกราคม 2563 

กองแผนงานจัดท าคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน   
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

กุมภาพันธ์ 2563 คณะ/หน่วยงานกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
มีนาคม 2563 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์

(ภายในวนัที่ 6 มีนาคม 2563 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนน
วันละ 0.05  คะแนน) 

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

มีนาคม 2563 (1) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกสิ่งจงูใจตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (2) จัดท าประกาศแนวทางการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เมษายน 2562 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนมนีาคม 2563  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงาน 
จะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

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

พฤษภาคม 2563 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนเมษายน 2563  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 7 เดือน  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (เพื่อพิจารณา) 
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วันที่ กิจกรรม 
มิถุนายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2563  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์

(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

กรกฎาคม 2563 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563  (รอบ 9 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมิถนุายน 2563 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนดหนว่ยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ  0.05  คะแนน) 

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

สิงหาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2563  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

กันยายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2563  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนสิงหาคม 2563  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน 
จะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 12 เดือน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
(เพื่อทราบ) 

ตุลาคม 2563 1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR  (รอบ 12  เดือน)  
(สิ้นเดือนกันยายน 2563)  ดังนี ้
   1.1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบค ารับรองฯ ของคณะ/หน่วยงาน  (รูปเล่ม) 
   1.2) บันทึกรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

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

ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลยัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมนิค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 –  
ธันวาคม 2563 

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 4  เดือน 5  7  8  10  และ 11  เดือน กองแผนงานจัดท า 
     รายงานสรุปผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
     คณะกรรมการบริหาร 
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แผนภาพ  3  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  4  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  5  การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
เกณฑ์การรับเรื่องการอุทธรณ์ขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน 
 ถ้าคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดีแล้ว  มีเกณฑ์ในการรับเร่ืองการอุทธรณ์ ดังนี้ 
  1) การปรับแก้ไขค่าน้ าหนัก กรณีได้รับความเห็นชอบตามมติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2) การปรับเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน สืบเนื่องจากค านิยามเพื่อให้สอดคล้องกับค าอ ธิบายตัวชี้วัด 
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. 62 – 
ม.ค. 63 

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  และให้จัดท ารายงานที่เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผล 
12 เดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 12 ตุลาคม 2563 ปฏิทินก าหนด)  โดยหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผล
ภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ ยกเว้นหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลัก
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และส านักจะต้อง
รายงานผลหลังคณะ/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. 2563  มหาวิทยาลัยไม่ให้อุทธรณ์ผล
คะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงานเสร็จสิน้ไปแล้ว ยกเว้นตัวชี้วดัที่คณะกรรมการกลาง
ตรวจในระบบบริหารยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจประเมินได้ภายใน 5 วันนบัจากวนัที่
คณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน 
 2. ตัวชี้วัดที่คณะ/หนว่ยงานไมม่ีผลการด าเนนิงาน หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้ใส่ค่าคะแนน  เป็น  0 
 3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการทีก่ าหนด 
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ผู้รวบรวมข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 6 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 
    - แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
    - ภาพถ่าย  
  3) การสัมภาษณบ์ุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
   ▪ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ▪ ผู้จัดเก็บข้อมูล 
   ▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 
  4) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏบิัติงานตา่งๆ ของคณะ/หน่วยงาน เชน่ 
   ▪ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทีด่ าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ 
   ▪ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
   ▪ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสงูของคณะ/หน่วยงาน 
   ▪ ระบบฐานข้อมูล 
    - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและ 
หลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
ทุก 1 เดือน 
    - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบยืนยัน “สอบทาน” 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  เอกสารทางราชการ  ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ ์
จากผู้บังคับบัญชาคณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล 
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ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ส าหรับคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
 

การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการรายงานผล 
ส าหรับเจ้าภาพ 

หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 

5 เดือน 9 มีนาคม 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทึกผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6  มีนาคม 2563 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 เดือน 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
กุมภาพันธ ์2563  (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 

6 เดือน 10 เมษายน 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทึกผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลยัจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  

8 เมษายน 2563 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
มีนาคม 2563  (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะถกู
หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 
 

7 เดือน 14 พฤษภาคม 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทึกผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลยัจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

12 พฤษภาคม 
2563 

คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
เมษายน 2563  (ท้ังนี้  หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนน วันละ 0.05 
คะแนน) 

8 เดือน 10 มิถุนายน 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทึกผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

8 มิถุนายน 2563 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 8 เดือน ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ภายใน 
5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
พฤษภาคม 2563 (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 
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การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการรายงานผล 
ส าหรับเจ้าภาพ 

หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 

9 เดือน 13 กรกฎาคม 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลยัจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

9 กรกฎาคม 2563 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้นเดือนมิถุนายน 
2563  (ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน
วันละ 0.05 คะแนน) 

10 เดือน 11 สิงหาคม 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บันทึกผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7 สิงหาคม 2563 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2563 (ท้ังนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน
วันละ 0.05 คะแนน) 

11 เดือน 9 กันยายน 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7 กันยายน 2563 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 11  เดือน ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์  ภายใน 5 
วันท าการหลังสิ้นเดือนสิงหาคม 
2563  (ทั้งนี้  หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน
วันละ 0.05 คะแนน) 

12 เดือน 9 ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
มหาวิทยาลยัจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

7 ตุลาคม 2563 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัต ิ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

1) บันทึกผลการปฏิบัตริาชการ 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการฯ 
รอบ 12 เดือน  ตามแบบฟอร์ม
การรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้ครบถ้วน ในระบบบรหิาร
ยุทธศาสตร์  

2) แนบเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร ์

(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 
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การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการรายงานผล 
ส าหรับเจ้าภาพ 

หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 

 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 

ทุกคณะ/หน่วยงานส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ (ผลการประเมินตนเอง)  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1 เล่ม (ทั้งนี้  
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะถกูหักคะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 

 ภายในวันที่ 15  
ตุลาคม 2563 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  จะต้องจัดส่งรายงานสรุปข้อมลู
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี 
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ : 1. การแนบเอกสารและหลกัฐานอ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์สามารถแนบได้ตลอดปีงบประมาณ 
            2. เจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดก าหนดให้ปิดระบบในวันสิ้นสุดการรายงานผลส าหรับเจ้าภาพหน่วยประสานงานตัวชี้วัด ได้แก่  
                 (1) ส านกัศึกษาทัว่ไป (2) ส านักคอมพวิเตอร์ (3) กองกิจการนิสิต (4) กองส่งเสริมการวิจยัและบรกิารวิชาการ (5) กองการเจ้าหนา้ที ่
 (6) กองแผนงาน (7) การคลังและพัสดุ (8) กองทะเบียนและประมวลผล (9) กองอาคารสถานที่  (10) กองประชาสัมพันธ์และ 
                กิจการต่างประเทศ (11) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  (12) รร. สาธิตฯ (ฝ่ายประถม) (13) รร. สาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)  
 
 

การค านวณผลการประเมิน 
 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังนี้ 
 

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

 

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

แบบที่   1  :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 

ตัวอย่าง  :  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 
 
 

ระดับคะแนน 
1                       2                          3                        4                        5 

60                   70                        80                       90 100 
ผลการด าเนินงาน       

 72.59 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 
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    ดังน้ัน  ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
   จะได้ระดับคะแนน   =   2 + 0.2590      =     2.2590    

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

เฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลยี   2.06 ✓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

      

            
2.0600 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) 

 
 ประเมินผลความส าเร็จจากความคืบหน้าของผลการด าเนนิงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบ
กับแผนงานที่ก าหนด  แล้วพจิารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 
 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

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

 
คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ก สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้  2 ข้อ  ข้อ 4 และ 
ข้อ  5   

3.0000 

ข สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ข้อ  1 ข้อ  3 ข้อ  4 
และข้อ 5   

4.0000 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 23 

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 1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท 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  (กลุม่วิทย-์เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย-์สังคม)  
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย-์เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย-์สังคม)  
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ ✓ 0.5000 

 (2)  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร
ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

✓ 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ✓ 0.5000 

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

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

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

 0.0000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  3.8750 

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

  คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8750 
 
 

 
 
 
 
 

   8.75 x 5 
      10 
       5 



           คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  24 

แบบที่  4.2  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 
 ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 
ในการด าเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการด าเนินงานส าเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ 
 

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

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



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 25 

แบบที่  4.3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

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

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

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

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

                        เข้าทดสอบทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

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

ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่คณะก าหนด 
(750/850) 

ร้อยละ 91.76 
1.0000 

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

25.75 0.6438 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.6438 
   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 



           คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  26 

แบบที่  5  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

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

ให้ค านวณผลการด าเนินงานตามช่วงคะแนนที่เกิดขึ้นจริง  เช่น   

 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ผู้ประเมินจะพิจารณา 

   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคณุภาพภายใน   อยู่ในระดับคุณภาพ  
   เท่ากับ  4.40  จะมีค่าคะแนนที่ได้เทา่กับ  4.8989    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 
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แบบที่  6  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน - - - 4 - 
 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม     

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

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

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

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

 
 ตัวอย่าง  1   :   การประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
                   สถาบนั ก  ได้รบัการจัดอันดับเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลกในระดับสถาบันหรือ 
ระดับสาขาย่อยจากสถาบนักลางที่เป็นที่ยอมรับระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล จ านวน 5 
หน่วยงาน  ถือว่า  ส าเร็จอยู่ที่ระดับคะแนน 5 
 
ตัวอย่าง  2   :   การประเมินตัวชี้วัดผลไม่ส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
        สถาบนั  ข   ไม่ได้รบัการจัดอันดับ  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 า เนินงานภายใน 1 ป  
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์   ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 31 

โครงการหรือกิจกรรม  ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 19. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบที่ท าหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดท าเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และน าสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ  เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุน 
การท างานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ  
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการท างานที่แตกตางกันออกไป 
 20. ระบบและกลไก 
   20.1 ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 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 7 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล  2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ   และสะท้อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ทั้ง 7 ด้าน  จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ /
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์  
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  เช่น  ตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย  โดยมีกรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ภารกิจ น้้าหนัก 
ส่วนที่ 1  ภารกิจ/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ร้อยละ 60 
1)  พัฒนาการผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสตูรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คณุภาพ 

และมาตรฐานของชาติและสากล 
ร้อยละ 15 

2)  ยุทธศาสตร์การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ใหก้ับ
ชุมชนและสังคม 

ร้อยละ 15 

3)  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการแกส่ังคม ร้อยละ 5 
4)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นในฐานะทุน

ทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
ร้อยละ 5 

5)  พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรร
มาภิบาล 

ร้อยละ 10 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล ร้อยละ 5 
7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
ส่วนที่ 2  การด้าเนินงานตามวิสยัทัศน์/ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 40 

รวม ร้อยละ 100 
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  2) หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภารกิจ น้้าหนัก 

ส่วนที่ 1  ภารกิจหลัก ร้อยละ 60 
  ภารกิจหลักท่ี 1)  ด้านการวิจยั ร้อยละ 20 
  ภารกิจหลักท่ี 2)  ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ 10 
  ภารกิจหลักที่ 3)  ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 10 
  ภารกิจหลักท่ี 4)  ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 15 
  ภารกิจหลักท่ี 5)  ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ  40 

รวม ร้อยละ 100 
 
  3) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ 

ภารกิจ น้้าหนัก 
ส่วนท่ี 1  ภารกิจท่ีถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 
ส่วนท่ี 2  ภารกิจหลักหน่วยงาน ร้อยละ 40 
ส่วนท่ี 3  ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 50 

รวม ร้อยละ 100 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานไม่มตีัวชี้วัดในส่วนที่ 1  ให้น าค่าน้ าหนักมาร่วมกับส่วนที่ 2 
 

  4) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสังกัดส้านักงานอธิการบดี  และหน่วยเสริมศึกษา 
ภารกิจ น้้าหนัก 

ส่วนท่ี 1  ภารกิจท่ีถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 
ส่วนท่ี 2  ภารกิจหลักหน่วยงาน ร้อยละ 40 
ส่วนท่ี 4  ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก ร้อยละ 50 

รวม ร้อยละ 100 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานไม่มตีัวชี้วัดในส่วนที่ 1  ให้น าค่าน้ าหนักมาร่วมกับส่วนที่ 2 

 
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 1) สรุปจ านวนตัวชีว้ัดการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ รวมน้้าหนัก 
ทั้งสิ้น 

รวมตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

1)  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล   

25 13 

2)  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวชิาการและมูลคา่เพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 

25 5 

3)  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   10 3 

4)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม   

10 2 

5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

20 8 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 35 

ยุทธศาสตร์ รวมน้้าหนัก 
ทั้งสิ้น 

รวมตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็
มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

5 2 

7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 2 

รวมทั้งสิน้ 100 35 
 
 2) สรุปตัวชี้วดั น้ าหนัก หน่วยงานก ากับติดตามข้อมูล และหนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตัวชี้วัด 
 

 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจดัเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ
สากล 

25    

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

     

 1.1.1 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาต*ิ 

 1.92 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

คณะ 

 1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น**  1.93 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

กองทะเบียนฯ คณะ 

 1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความรว่มมือด้านการจัดการเรียน 
การสอนหรือการปฏบิัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ* 

 1.92 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

กองทะเบียนฯ คณะ 

     1.1.4 ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลกัสูตรที่จะเปิดสอน 
ในระบบธนาคารหนว่ยกิต (Credit Bank)** 

1.93 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

กองทะเบียนฯ คณะ 

       1.1.5 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
(E-Learning)** 

1.93 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

กองทะเบียนฯ คณะ 

     เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางดา้นวิชาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั 

    

 
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเทา่ มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
(MSU English Exit – Exam) 

1.92 ผอ. ส านักศึกษา
ทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะ 

 
1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะดา้น IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรอืเทียบเท่า  กอ่นส าเร็จ
การศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-
Exam)    

1.92 ผอ. ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์ คณะ 

  1.2  1.2.3 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ป. ตรี โท เอก) ประเมินจากผูใช้บัณฑิต) 

1.92 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

กองแผนงาน คณะ 

  1.2  1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

1.92 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

กองแผนงาน คณะ 



           คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  36 

 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

        1.2.5 จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

1.92 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา 

กองกิจการนิสิต คณะ 

     เป้าประสงค์ 1.3)  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธติ
อย่างมีคุณภาพ 

    

1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข ** 

1.92 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

1.3.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างนวตักรรมของผู้เรียน** 1.92 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถ 
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง* 

1.92 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสรา้งสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนและสังคม 

25    

     เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลยั มผีลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา ที่สามารถน้าไปใชแ้ก้ไขปัญหาหรือ
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับสงัคมชุมชน 

15    

 2.1.1 จ านวนโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง
คุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม   

5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

 2.1.2 จ านวนโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง
บูรณาการสหวิชา* 

5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

 2.1.3 จ าานวนโครงการวจิัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์  
ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก** 

5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลยัมีรายรบัจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

10.00    

     2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัจากภายนอกต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า 
   - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

      2.2.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านการวิจยัที่ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ต่างประเทศ** 

5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 10    

     เป้าประสงค์ที่ 3.1) มหาวทิยาลัยมีการทา้งานเชงิวชิาการรว่มกัน 
(Engagement) ระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัชุมชนและสังคม 

    

 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

 3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่อ
อาจารย์ประจ า 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

 3.1.3 จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 
 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวชิาการทางด้านสุขภาพ     
 3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร

โรงพยาบาล** 
3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ 
การให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 
3.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ 
การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 

2.50 คณบดีคณะแพทย์/
คณบดีคณะสัตว
แพทย์ฯ 

คณะแพทย์ฯ/
คณะสัตวแพทย์ฯ 

คณะแพทย์ฯ/
คณะสัตว
แพทย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

10    

     เป้าประสงค์ที่ 4.1) มหาวทิยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากลบนฐานการบรูณาการจากการเรยีนการสอนและการวิจัย 

5    

 4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการ1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 5 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2) มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทา้นุบ้ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชนที่สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มได้ 

5    

 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

       4.2.1.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

2.50    

       4.2.1.2) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางวิชาการใหก้บัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 

2.50    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ  และ
ยกระดับการบรหิารจดัการมหาวิทยาลยั  ตามหลักธรรมาภบิาล 

20    

     เป้าประสงค์ที่  5.1)  มหาวิทยาลยัมีระบบบรหิารจดัการองค์กรที่มี
ประสิทธภิาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

7.50    

  5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.50 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน 

      5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
ไม่ต่ ากว่า 4.51** 

2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

ศูนย์ประกัน 

     5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
      5.1.3.1 ระดับปริญญาตร ี

            5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1.25 
1.25 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
นโยบายและแผน 

กองแผนงาน/
กองทะเบียนฯ 

คณะ 

     เป้าประสงค์ที่ 5.2)  มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการ ทีม่ีประสทิธิภาพ 

2.50    

      5.2.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Campus ** 2.50 ผอ ส านักคอม ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3)  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน
และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 

7.50    
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

     5.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 2.50 ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
นโยบายและแผน 

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน 

     5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา 

กองคลังและพัสดุ/
กองแผนงาน 

หน่วยงานที่
ก าหนด 

     5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา 

กองคลังและพัสดุ หน่วยงานที่ม ี
งปม ลงทุน 

    เปา้ประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลยัมรีะบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 2.50    
     5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2.50 รองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ทุกคณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

5    

     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ 
หรือการประเมินคุณภาพในระดบัสากล 

5    

 
6.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ   
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดับ
สากล 

2.50 อธิการบดี กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 
 

 
6.1.2 มหาวิทยาลยัที่ได้รับการจัดอันดบัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล 

2.50 อธิการบดี กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5    
     เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

5    

 7.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ า 
 

2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

คณะ/
หน่วยงาน 

  7.1.2 ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา** 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

 รวม 35 ตัวชี้วัด 100    
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 

 
 
หน่วยวัด :  จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ ก าหนด  และ  
2) เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่หลักสูตรก าหนด (Expected Learning Outcomes) อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อย 
ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร  และมีความพร้อมสามารถด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   (TQR : Thai 
Qualifications Register)    
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1)  ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

 หมายเหตุ  กรณีไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หรือหลักสูตรวิชาชีพไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ  
ให้มีคะแนน = 0 คะแนน  และให้นับเฉพาะหลักสูตรที่ได ้TQR ใหม่ หรือหลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ  
ไม่นับรวมหลักสูตรที่ได้ TQR  หรือได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพอยู่แล้ว 
 
 
 2)  ระดับคณะ 
   2.1  คณะที่มีหลักสูตรมีคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ไม่น้อยกว่า 3.01 
คะแนน  2 ปี ต่อเนื่อง 
      ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
      โดยคณะที่มีหลักสูตรมีคะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ไม่น้อย
กว่า  3.01 คะแนน  2 ปีต่อเนื่อง  (ปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2561)  มี  18 คณะ  ประกอบด้วย 

(1) คณะศึกษาศาสตร์ 
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(3) คณะการบัญชีและการจัดการ 
(4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(11) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(12) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ผังเมืองและ 

นฤมิตศิลป ์
(13) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รบัการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสตูรวิชาชีพได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ 
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(5) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
(6) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
(7) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(8) คณะวิทยาศาสตร์ 
(9) คณะเทคโนโลยี 
(10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(14) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
(15) คณะแพทยศาสตร์ 
(16) คณะเภสัชศาสตร์ 
(17) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(18) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

      เกณฑ์การให้คะแนน :   เป้าหมายตามมติการเจรจาวนัที่ 28 ม.ค. 63 
 

   หมายเหตุ  1) กรณีคณะมีหลักสูตรที่อยู่ในเง่ือนไขในการขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ได้  แต่ไม่ขอประเมิน TQR  หรือ
หลักสูตรวิชาชีพไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ  ให้มีคะแนน = 0 คะแนน   
       2) กรณี คณะสัตวแพทยศาสตรซ์ึ่งมี 1 หลักสูตร  ให้ลงนามค ารับรองฯเช่นคณะอื่น  และให้
ถือว่าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ในปีการศึกษา 2561 เป็นหลักสูตรที่ยื่นขอ TOR  แล้ว  ทั้งนี้ หากผลการพิจารณา 
ของ สกอ.  ในช่วงปีการศึกษา 2562  มีมติไม่รับรองการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  ให้หลักสูตรท าการยื่นขอรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อขอเผยแพร่หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  ใหม่  ในปีการศึกษา 2562 
 

   2.2  คณะที่หลักสูตรมีคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  น้อยกว่า 3.01 
คะแนน  และไม่นับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  หลังปีการศึกษา 2561 
      ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  จ านวนหลักสูตรมีคะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ไม่น้อยกว่า 3.01  
      โดยมีจ านวน 3 คณะ ดังนี้ 1) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2) คณะนิติศาสตร์ และ 3) คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 
      เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    อย่างน้อย 

1 หลักสูตร 
 

   หมายเหตุ  กรณีคณะมีหลักสตูรที่มีคะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น้อยกว่า 3.01 คะแนน  
ให้มีคะแนน = 0 คะแนน   
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : เช่น 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 1. มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 3. หลักฐานของหลักสูตรที่มีการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR  ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) และ
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 4. หรือหลักฐานที่หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ  โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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 5. สรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่ยื่นขอรับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
 6. สรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 
ระดับคณะ  

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ของหลักสูตรเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร  ปีการศึกษา 2562  
เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2562 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)  หลักสูตรที่ขอรับการ

เผยแพร่ฯ TQR 
4. ผลการประเมินตนเอง (SAR)   ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร (CAR) ปีการศึกษา 2562  และ

ข้อมูลที่ประธานกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร  ระบุให้ความเห็นชอบพร้อมระบุเหตุผลในการขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตร TQR  แสดงในระบบ CHE QA Online  ได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Register : TQR)  ปีการศึกษา 
2562  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :  ทุกคณะ 
 Data  Owner :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :   นางวรนิธร  จีระฉัตร   โทรศัพท์  1255 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนหลักสูตร 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้คณะสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีโดดเด่น และมีอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่จะ
สามารถดึงดูดผู้เรียนที่มีความสนใจและต้องการเรียนในมหาวทิยาลัย 
 การพิจารณาการด าเนินงานหลกัสูตรที่มีความโดดเดน่ หลักสูตรของคณะจะต้องมีประเด็นที่ด าเนินการ  
ตามที่ก าหนด ดงันี ้
 ประเด็นหลักประกอบการด าเนนิงานหลักสูตรที่มีความโดดเดน่ 
  ระดับปรญิญาตรี (สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในการประเมิน พ.ศ. 2560-2563) 
   1) หลักสูตรที่มีนิสิตตา่งชาติมาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 1 ของจ านวนนิสิตทัง้หมดในหลักสูตร  
(นิสิตทนุสมเด็จพระเทพฯ ไม่สามารถนับได้) หรือ 

2) การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรม หรือสร้างรายได้ หรือ 
3) หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสต/ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการทีส่ัมพันธ์กับหลักสูตร หรือ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  จ านวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น  
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   4) หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)  หรือ 
   5) รางวัลส าหรับผูป้ระกอบการของผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
   6) ผู้เรียนที่สามารถไปถา่ยทอดแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสนิค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ 
   7) หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ หรอื 
   8) หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการและ
ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรม University-Industry Linkage หรือ 
   9) หลักสูตรที่มีรายวิชาเฉพาะดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผูป้ระกอบการ หรือ 
   10) หลักสูตรที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสรา้งผูป้ระกอบการ/ 
ธุรกิจใหม่ 
 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
       1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เชน่ ใน Scopus หรือ ISI หรือ 
   2) จ านวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่างน้อยร้อยละ 1 ของผลงานทัง้หมด หรือ 
   3) ได้รับรางวลัในระดบันานาชาติ หรือ 
   4) วิทยานพินธไ์ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั หรือ 
   5) รางวัลส าหรับผูป้ระกอบการของผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
   6) ผู้เรียนที่สามารถไปถา่ยทอดแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสนิค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ 
   7) หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ หรอื 
   8) หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรม University-Industry Linkage หรือ 
   9) หลักสูตรที่มีรายวิชาเฉพาะดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผูป้ระกอบการ หรือ 
   10) หลักสูตรที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสรา้งผูป้ระกอบการ/ 
ธุรกิจใหม่ 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น  
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
17 หลักสูตร 18 หลักสูตร 19 หลักสูตร 20 หลักสูตร 21 หลักสูตร 

   

 2) ระดับคณะ  ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหลักสตูรที่มีความโดดเด่น 
คณะต้องมีด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม (ประเด็นหลักประกอบการด าเนินงานหลักสตูรที่มีความโดดเด่น) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 2 ประเด็น  
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายชื่อนิสิตตา่งชาติมาเรียน และจ านวนนิสิตทั้งหมดในหลักสูตรนั้น ๆ 
 2. ข้อมูลการบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรม หรือสร้างรายได้ 
 3. รายชื่อบัณฑิต/นิสต/ผู้เรียนที่เป็นผูป้ระกอบการของหลักสูตรที่มีความโดดเด่น 
 4. ชื่อหลักสูตรระยะสั้นทีท่ าให้คนรู้จักและสร้างชื่อเสียง (มบีุคคลภายนอกมาเรียน) และข้อมูล
บุคคลภายนอกที่มาเรียนในหลกัสูตร 
 5. เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เชน่ ใน Scopus หรือ ISI 
 6. ข้อมูลจ านวนผลงานที่ได้รบัการ Citation และข้อมูลผลงานทั้งหมด 
 7.  ข้อมูลการได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ 
 8.  ข้อมูลวิทยานิพนธไ์ด้รับรางวัล 
 9.  ข้อมูลรางวัลส าหรับผูป้ระกอบการของผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 10. ชื่อผู้เรียนที่สามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสนิค้าและบริการแก่สถานประกอบการ
ในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
 11. ข้อมูลหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ  
 12. เอกสารหลักฐานของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพฒันา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวตักรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรม University-Industry Linkage  
 13. เอกสารหลักฐานของหลักสูตรที่มีรายวิชาเฉพาะดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ  
 14. เอกสารหลักฐานของหลักสูตรที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนนุการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ 
 Data Owner  :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  เพื่อให้นิสิตได้รับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ผ่านความร่วมมือทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันอ่ืน โดยหลักสูตรที่มีความร่วมมือฯกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ทุกระดับ (ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก) ได้มีความร่วมมือฯ อาทิเช่น  การจัดท าหลักสูตรร่วมกัน  การรับนิสิตไปฝึกประสบการณ์  การสอน
พิเศษ  การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการ เป็นต้น  ผลการ
ด าเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ  
 1. สถาบันในประเทศ  ให้นับเฉพาะสถาบันที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. ความร่วมมือฯอาจมีหรือไม่มี MOU แต่ต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่
เกิดผลลัพธ์กับคณะ 
 3. ระดับบัณฑิตศึกษา   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ 
กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
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  - ไม่นับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาสอบวิทยานิพนธ์  เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ต้อง
ด าเนินการอยู่แล้ว 
  - ไม่นับการจัดโครงการอบรม i-thesis โดยวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หรือการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม  
  - ไม่นับการที่นิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกที่คณะหรือหน่วยงานของ
เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 
 

 หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ 
กับสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ X100 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
                       ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 =  ร้อยละ 86.96 คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.3520  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2562 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี) 
 4. เอกสารระบบหรือกลไกแนวทางการด าเนินงาน 
 5. รายงานการประชุมการด าเนินงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 

 
20 

X 100 
23 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 45 

 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคาร  
หน่วยกิต 
 การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิตในระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
  1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผเูรียนสามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม  
ทั้งในรายวชิาตางๆ หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวที่จดัโดยสถาบันอุดมศึกษา และใหสามารถน าผลการ
เรียนและผลการเรียนรูมาสะสมหนวยกิตได้ ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การจัดการศึกษาใน
ระบบธนาคารหนวยกิต) 
  2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถน าผลการเรียนและผลการเรียนรูที่ไดรับจากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคลมาสะสมในธนาคารหนวยกิตของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับประกาศนียบัตรวุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรีในสาขาวิชา
ที่ไดสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรูไว้ 
 ระบบ ธนาคารหน่วยกิต  (Credit Bank) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้
สามารถน าผลการเรียนที่ไดจากการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรูที่ไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา 
ตามอัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคลมาเก็บสะสมไวในธนาคารหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม
จ ากัดอายุของผูเรียน คุณวุฒิผูเรียน ระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต และระยะเวลาในการเรียน 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบธนาคาร 
หน่วยกิต (Credit Bank) 

2 มีแผนในการท ารายวชิาหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร 

3 มีการประชุมคณะกรรมการ และพัฒนารายวชิาหรือ พัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น 
4 มีการก ากับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน 
5 เอกสาร ร่าง หลักสูตรระยะสัน้ที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

   

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น 
 2. เอกสารแผนพัฒนารายวิชา หรือแผนพัฒนาหลักสตูรระยะสัน้ 
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารายวชิา หรือหลักสูตรระยะสั้น 
 4. เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 5. เอกสาร ร่างรายวชิา หรือหลักสูตรระยะสั้นที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4  ระดับความส าเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปดิสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต  
  (Credit Bank) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/สถาบนัวิจัยวลัยรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือแบบ Digital  
เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบใหม่ของผู้เรียน  ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยเสริม เช่น Smart phone Tablet 
เครือข่าย  Wifi ที่มีให้บริการอยู่ทุกที่  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถทบทวนทบเรียนได้ทุกสถานทีท่ีม่ี 
Internet  
  อีเลินนิ่ง (e-learning) หรือ  Electronic  Learning อาจจะดูเป็นแนวคิดทางการศึกษา ที่เกิดขึ้น
จากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ท าให้เกิดการเรียนการสอนระบบต่างๆและมีชื่อเรียกขาน
แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น  การเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web-based Instruction),การเรียนการสอนออนไลน์ (On-
line Learning), การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ( Internet-based Instruction)  หรือแม้แต่จะเรียกว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ(Camion Web)  แต่ละแบบจัดเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  การนับจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning  รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
แบบ e-Learning สามารถนับได้เมื่อรายวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning  ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50  
ของเนื้อหาที่สอนทั้งหมด 
  การนับรายวิชาให้นับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรและมีนิสิตลงทะเบียน 
 เกณฑ์การประเมิน   
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
17 รายวิชา 18 รายวิชา 19 รายวิชา 20 รายวิชา 21 รายวิชา 

  

 2) ระดับคณะ  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค ารบัรอง 
การปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
  
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ชื่อรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนแบบ e-learning 
 2. หลักฐานรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เปน็  e-learning 
 3. หลักฐานรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน แบบ Digital   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/สถาบนัวิจัยวลัยรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองทะเบียนและประมวลผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (E-Learning) หรือแบบ Digital 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  เพื่อเป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตในแต่ละหลักสูตร  ให้นิสิตมี
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ให้นับแยก 
เป็นรายสาขาวิชาให้ครบทุกสาขาวิชา  และเป็นนิสิตชั้นปี 3 หรือ 4  หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส่งเข้าสอบ  
  แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit–Exam) หมายถึง
แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะวิชาใช้ในการทดสอบนิสิต 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต  ให้ส านักศึกษาทั่วไปเป็น
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ  
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบปีงบประมาณ)  
โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)  
  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  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
   สูตรการค านวณ : จ านวนที่เข้าสอบ 

 จ านวนนสิิตที่ผู้มสีิทธิ์เข้าทดสอบ 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 
 
 
 2) สูตรการค านวณ : จ านวนที่สอบผ่าน 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
   ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 24 ร้อยละ 26 ร้อยละ 28 ร้อยละ 30 

 
 
ตัวอย่าง  
 - ผลการทดสอบ MSU English Exit–Exam  ดังนี้ 
 

 
คิดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  คณะนิติศาสตร์  มีนิสิตเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 91.57  มีนสิิตสอบผา่นร้อยละ 21.34 พิจารณา  
คณะมีผลการด าเนินงานเท่ากับ 0.0000 คะแนน  
 2. คณะเภสัชศาสตร์ มีนิสิตเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 76.27  มีนสิิตสอบผา่นร้อยละ 100  
คณะมีผลการด าเนินงานเท่ากับ 0.0000 คะแนน เพราะนิสิตเข้าทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. คณะสถาปัตยกรรมฯ  มีนสิติเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ  97.25  มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 37.73 
คณะผลการด าเนินงานเท่ากับ  5.0000 คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 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  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   ส านักศึกษาทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

คณะ/หน่วยงาน 
ผู้มีสิทธิ ์

เข้าทดสอบ 
นิสิตเข้า
ทดสอบ 

ร้อยละการ
เข้าทดสอบ 

ผลการ
ทดสอบผ่าน 

ร้อยละ 
ผู้สอบผ่าน 

คณะนติิศาสตร ์ 261 239 91.57 51 21.34 

คณะเภสัชศาสตร ์ 118 90 76.27 90 100.00  

คณะสภาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 218 212 97.25 80 37.73 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญของของนิสิตหรือเยาวชนไทย  
ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งก าลังจะก้าวออกไปรับใช้สังคม และก้าวเข้าสู่อาชีพท่ามกลางการแข่งขันในการประกอบอาชีพ 
ของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะต้อง
วางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตไทยให้ได้มาตรฐานด้านทักษะ
การใช้ IT ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกต่อไป 
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
(MSU IT Exit-Exam) หมายถึง หลักสูตรหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ทุกคณะวิชาใช้ในการ
ทดสอบนิสิต 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  โดยยึดข้อมูลนิสิต 
และหลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็น 
รายสาขาวิชา  และเป็นนิสิตชั้นปี 3 หรือ 4  หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ส่งเข้าสอบ         
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ให้ส านักคอมพิวเตอร์ 
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ 
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบปีงบประมาณ)  
โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
 

  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการคิดจ านวนนิสิตที่เข้าสอบ ดังนี้ 
   - คณะที่มีนิสติเข้าสอบต่ ากว่ารอ้ยละ 80  ผลการด าเนนิงานเทา่กับ 0.0000 คะแนน 
   - คณะที่มีนิสิตเข้าสอบตั้งแต่ร้อยละ 81-100  ให้พิจารณาดังตาราง 
 

ที่ เกณฑ์การตรวจประเมิน คะแนนที่ได ้
1 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ  90  ขึ้นไป 5.0000 
2 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ  85 – 89.99  4.0000 
3 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ  80 – 84.99  3.0000 
4 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ  75 – 79.99 2.0000 
5 สอบผ่านตั้งแต่ร้อยละ  70 – 74.99 1.0000 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
   1) สูตรการค านวณ : จ านวนที่เข้าสอบ 

 จ านวนนสิิตที่ผู้มสีิทธิ์เข้าทดสอบ 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  ร้อยละของนิสิต(ป.ตร)ี ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  
   ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-Exam) 
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  2) สูตรการค านวณ : จ านวนที่สอบผ่าน 
 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 

X 100 
 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบจริง 

 

 

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

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

 

ตัวอย่าง  
 

 

คิดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีนิสิตเข้าสอบคิดเปน็ร้อยละ 99.03  มีนิสิตสอบผา่นร้อยละ 
87.45  คณะมีผลการด าเนินงานเท่ากับ  4.0000 คะแนน  
 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีนิสิตเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 96.05 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 66.47   
คณะมีผลการด าเนินงานเท่ากับ 0.0000 คะแนน  
 3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีนิสตเข้าสอบคิดเปน็ร้อยละ  99.69  มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 75.31 
คณะผลการด าเนินงานเท่ากับ  2.0000 คะแนน 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีจ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ จ าแนกเป็นรายหลักสูตร 
และคณะ 
 4. เอกสารการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5. เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Exit-Exam) 
ของรอบปีที่ผ่านมา 
 6. เอกสารการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้บริหาร 
 7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ ช่วยเหลือคณะ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   ส านักคอมพิวเตอร์ 

คณะ/หน่วยงาน 
ผู้มีสิทธิ ์

เข้าทดสอบ 
นิสิตเข้า
ทดสอบ 

ร้อยละการ
เข้าทดสอบ 

ผลการ
ทดสอบผ่าน 

ร้อยละ 
ผู้สอบผ่าน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 724 717 99.03 627 87.45 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 177 170 96.05 113 66.47  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 959 956 99.69 720 75.31 
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หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 

ค าอธิบาย: 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ใน มคอ .2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้ 
จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับทุกระดับตรี-โท-เอกและให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร 
 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.9833    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.9332  คะแนน 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2562  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  และจ านวนผู้ใชบ้ัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 
(4.25+3.70+4.00) 

 
3 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
      (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะ 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อรับการเกณฑ์ทหารและการบรรพชา 
มาพิจารณา 
  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 70  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 74 ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 

 =  ร้อยละ 96.59    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งสิน้   
 3. จ านวนนิสิตที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 

 
85 

X 100 
88 

ตวัชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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 5. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : ทุกคณะ 
 Data Owner : กองแผนงาน 
 
 
  
 
 
หน่วยวัด : จ านวนรางวัล 
ค าอธิบาย  : 
  นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ/หรือ
ได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หมายเหตุ  

- บางรางวัลที่ปัจจุบันไม่ได้มีการมอบให้ในระดับชาติ แต่เป็นระดับภาคหรือจังหวัด สามารถนับได้ เช่น 
รางวัลครูดีเด่น เป็นต้น 

- ไม่นับ เกียรติบัตรที่ได้มาพร้อมกับทุนวิจัย 
- กรณีรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ให้นิยามการประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
140 รางวัล 145 รางวัล 150 รางวัล 155 รางวัล 160 รางวัล 

 

 2) ระดับคณะ  
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต และศิษยเ์ก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวลัในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองกิจการนิสิต 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5  จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล   
    ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :  

 นโยบายการศึกษาชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562  ระบุว่า “รัฐต้องด าเนินการ  
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เร่ือง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานด าเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุม 
 
 เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ ค าอธิบาย 
1 นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน 
2 มีการด าเนินการจัดตั้งชุมนุม/กจิกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ 
3 จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและความชอบ 
4 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข 
5 สรุปผลการด าเนนิงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ                    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงานในระบบ 
(ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 0.05 
คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน   
 ตัวอย่าง  

ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
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ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

รายงานผลไม่ตรงเวลา 4 ครั้ง 
คะแนนท่ีหัก (4*0.05 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  

1. ประกาศนโยบายการบริหารงานวิชาการ 
2. บันทึกการขอตั้งชุมนุม/กิจกรรม 
3. จ านวนนักเรียนแต่ละชุมนุม/กิจกรรม 
4. แบบประเมนิผลการจัดกิจกรรม หรือ แบบสังเกตเรียนกิจกรรมชุมนุม 
5. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม/กิจกรรม 
6. สรุปผลการด าเนนิงาน 
7. ผลงานทีน่ักเรียนได้รับ 
8. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝา่ยประถม) 

Data Owner :   โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝา่ยประถม) 
 
 

 
หน่วยวัด  : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย 
 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และ
สามารถสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
 นวัตกรรม/ผลงาน หมายถึง  
  1) ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ
ภาษาต่างประเทศของนักเรียน ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ในระดับดี 
จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือ 
  2) ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
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ภาษาต่างประเทศที่นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับต่าง ๆ (เขตพื้นการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน) หรือ 
  3) ผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียนที่จัดท าขั้น ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล หรือสื่ออ่ืน ๆ หรือ 
  4) ผลงานนักเรียน ที่เป็นผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ การ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ค าอธิบาย 
1 มีผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนกระบวนการ 
2 - มีกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/นวัตกรรม 

- มีการบูรณาการความรู้ข้ามกลุม่สาระ/มีการใช้ศักยภาพคณาจารย์/ทรัพยากรใน
มหาวิทยาลยัเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมของผู้เรียน 

3 มีการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน 
4 ผู้เรียนมีผลงาน/นวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 ก่อนจบระดับชัน้ ม.3 และ ม.6 
5 ผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียนไดร้ับการน าเสนอและเผยแพร่ในระดับโรงเรียนขึน้ไป 

 
 ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงานในระบบ 
(ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 0.05 
คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน   
 ตัวอย่าง  

ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

รายงานผลไม่ตรงเวลา 4 ครั้ง 
คะแนนท่ีหัก (4*0.05 

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

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝา่ยวิชาการและวจิัย  เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรม
ของผู้เรียน 
 2.  ผลงานนักเรียนการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวจิัย โครงงานของผูเ้รียน  
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 3. รายงานสรุปผลการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสริมการสรา้งผลงาน/นวตักรรมของ
ผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
 4. การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
 KPI Owner :  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝา่ยมัธยม) 

Data Owner :   โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝา่ยมัธยม) 
 
 

 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  :  
   นักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปี
การศึกษา 2562 ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ของโรงเรียนในทุกแผนการเรียน และศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 
   เกณฑ์การเปรียบเทียบคณะ/สาขาที่เลือกเรียนกับคณะ/สาขาที่เป็นความคาดหวัง ต้องตรงกับข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. นักเรียนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. คณะ/สาขา ทีต่รงกับสาขาของหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียนในระดับ ม. 5-6 
  3. คณะ หรือสาขาตรงกันกับทีแ่จ้งไว ้
  4. คณะ หรือสาขาที่มีจบแล้วไดวุ้ฒิทางการศึกษาตรงกัน เชน่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 
  5. คณะ หรือสาขาที่วิชาหรือเนื้อหาสอดคล้องกัน เช่น คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาการจัดการสารสนเทศ 
  6. คณะ หรือสาขาที่จบแล้วสามารถประกอบอาชีพใกล้เคียงกนั เช่น คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะบัญชีและการจัดการ กับ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
 
  สูตรค านวณ : 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในคณะ/สาขาที่คาดหวัง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  

60 
ร้อยละ  

65 
ร้อยละ  

70 
ร้อยละ  

75 
ร้อยละ 

 80 

 

 
 
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด  
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในคณะ/สาขาท่ีตรงกับความคาดหวัง  
 

X 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
   ได้ตามความคาดหวัง 
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 ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงานในระบบ 
(ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 0.05 
คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน   
 
 ตัวอย่าง  

ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

รายงานผลไม่ตรงเวลา 4 ครั้ง 
คะแนนท่ีหัก (4*0.05 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
   1. ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะ หรือสาขาวชิา หรืออาชีพทีน่ักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562  
   2. ข้อมูลแสดงสาขาวชิา คณะ และสถาบันทีน่ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เลือกเรียน หรือสอบได้ 
   3. รายงานสรปุร้อยละของนักเรียนที่สอบได้ตามความคาดหวัง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
  Data Owner : โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยมัธยม) 
  KPI Owner   :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยมัธยม) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด :  จ านวนโครงการ 
ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research)หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรูใ้หม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
  งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (Creative Product) หมายถึงผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแก่ ทัศนศิลป์ 
(Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED 
(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ คณะมณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้ เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็นการพัฒนา
จากแนวคิดการสร้างสรรค์ เดิม  เพื่ อ เป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ  
งานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน). 2553 : 40) 
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงวิชาการผลงานใหม่ หรือ
องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ 
  การสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง  โครงการวิจัยที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  หรือช่วยให้
เกิดการประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ  
  ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนตามท้องถิ่น หรือ ชุมชนทางวิชาการในศาสตร์นั้นๆ 
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการต้องเกิด impact ของโครงการ 
เชิงประจักษ์ในการน าไปใช้ประโยชน์จริงๆ โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์นับย้อนหลังปีไหนก็ได้ 
แต่ต้องมผีลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  กรณี การอ้างอิงผลงานวิจัยในบทความวิชาการไม่สามารถนับเป็นการสร้างคุณค่าทางวิชาการได้ 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
79 โครงการ 81 โครงการ 83 โครงการ 85 โครงการ 87 โครงการ 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์ทีส่ร้างคุณค่าทางวิชาการ  
                      หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  เป้าหมายตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารการสร้างคุณค่าทางวชิาการหรือเอกสารการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 5. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริม  
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะ/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด : จ านวนโครงการ 
ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความใหม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
  งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (Creative Product) หมายถึงผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแก่ ทัศนศิลป์ 
(Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED 
(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็นการพัฒนา
จากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ 
ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชนเ์ป็นที่ยอมรบั
ในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553 : 40)
  สหวิทยาการ สหสาขาวิชา หรือ สหศาสตร์ (แล้วแต่กรณี)  (Interdiscipline) หมายถึงวิทยาการ 
สาขาวิชา หรือศาสตร์ที่มีการบูรณาการ ( Integrate) ความรู้จากศาสตร์หลักต่างเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนท าให้
ได้รับเครื่องมือ (Instrument)แบบจ าลอง (Model) หรือวิธีการ (Approach) ใหม่ เช่น สหสาขาวิชาชีวเคมี (Bio-
Chemistry) หรือ สหสาขาวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology) เป็นต้น  ส าหรับการเรียกหลักสูตร (Curriculum or 
Program) ต่างๆ ใช้ค าว่า“สหสาขาวิชา” เช่น สหสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) หรือในกรณีที่เป็น 
กระบวนวิชา(Course Work) เรียกว่า “สหศาสตร์” เช่น วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
หรือ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นต้น 
  โครงการวิจัยระหว่างหลักสูตรมีการบูรณาการร่วมกันภายในคณะหรือต่างคณะสามารถนับได้  คณะ
ควรเขียนรายละเอียดการบูรณาการสหวิชาให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์เชงิบูรณาการสหวิชา 
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ที่ ชื่อโครงการวิจยั จ านวนเงิน ผู้วิจัย/ผู้ร่ววิจยั รูปแบบของการ 
บูรณาการ 

เอกสารหลักฐาน 

1 การพัฒนากระบวนการแปรรูป
สับปะรดพันธุภ์ูแลอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

321,790  สกว. 
(1,287,160 บาท  
/4คน/2ปี) 

นางสาวพันธ์สิริ  
สุทธิลักษณ1์ 
หัวหน้าโครงการวิจยั
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ2 

ผู้ร่วมโครงการ 
ผศ.ดร.ณัฐพล  
ภูมิสะอาด2ผู้ร่วม
โครงการ 

1สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร มหาวิทยาลัยแมฟ่้า
หลวง ร่วมกบั 2สาขา
วิศวกรรมชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สัญญาทุนการ
พัฒนากระบวนการ
แปรรูปสับปะรด
พันธุ์ภแูลอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 

2 การพัฒนาการผลิต การ
ออกแบบ และส่งเสริมตลาด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีฟังก์ชันการ
ใช้งานเฉพาะจากเส้นใยไหมอีรี่
และผลิตภัณฑ์จากดกัแด้ไหมอีรี่
แบบครบวงจร 

50,000 
(จากเงินทุนวิจยั 
5,000,000 บาท 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
สวก.) 

ดร.รังสิมา ชลคุป1 
หัวหน้าโครงการวิจยั 
ผศ.เกสร วงศ์เกษม
2 ผู้ร่วมงานวิจัย 

1สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ 
2สาขาวิศวกรรมเมคาทรอ
นิกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สัญญาทุนการ
พัฒนาการผลิต  
การออกแบบ และ
ส่งเสริมตลาด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้
มีฟังก์ชันการใช้
งานเฉพาะจากเส้น
ใยไหมอีรี่และ
ผลิตภัณฑ์จาก
ดักแด้ไหมอีรี่แบบ
ครบวงจร 

 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
77 79 81 83 85 

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  เป้าหมายตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทีบู่รณาการสหวิชา 
 3. เอกสารการบูรณาการสหวชิา 
 4. เอกสารงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนนุ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ท านุฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด  :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
 การวิจัยถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางและวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการ
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการน าพา
มหาวิทยาลัยให้สามารถท างานตอบโจทย์ประเทศ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับเอกชน หรือจากหน่วยงานภายนอก และการได้รับ
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากเอกชน 
 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ คือ เป็นโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือนิสิต
ด าเนินการสามารถนับได้ เช่น การท าวิจัยร่วมกัน  การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ที่ด าเนินการร่วมกับหลายคณะทุกคณะสามารถนับได้ 
 การได้รับทนุสามารถนับได้ (นับได้เฉพาะโครงการที่หักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) นับจ านวนทนุที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 กรณีที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ใช่มีเฉพาะ MOU แต่นับผลงานที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น  
อนุสิทธิบัตร สิทธิบตัร  
 

 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 

   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/ 1 ต่อ 1 คะแนน และ +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

17 โครงการ 18 โครงการ 20 โครงการ 25  โครงการ 30 โครงการ 
 

 2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน : เป้าหมายตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ชื่อโครงการวิจัยงานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ ์
 2. ชื่อภาคเอกชน หรือจากหน่วยงานภายนอก 
 3. เอกสารหลักฐานกิจกรรมที่มีการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. จ านวนเงนิทุนสนบัสนุนการวจิัย 
 5. รายชื่อบุคลากรที่จัดท าโครงการวิจัย 
 

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

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ที่ร่วมมือกับเอกชน หรือรับทุนจากเอกชน  
 หรือจากหน่วยงานภายนอก 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 63 

 
 
 
หน่วยวัด   : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  รวมทั้งต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และ
มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น   และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
  หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป (เช่น ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม  
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย   
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ  และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
  เงื่อนไข :  การนับผลงานทางวิชาการ 
   1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา 2562 (ก.ค 62 – มิ.ย. 63)  และนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ตามวงรอบปีการศึกษา 2562  (ส.ค. 62 – ก.ค. 63) 
   2. ผลงานทางวิชาการตามวงรอบปีปฏทิิน พ.ศ. 2562  (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62) 
   3. นับเฉพาะผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ร้อยละ 25 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ     ร้อยละ 25 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ร้อยละ 15 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ตามสูตร 
 
  
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  

 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป   และ 
แจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
                                  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

X 100 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน   
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิ  : 
 1. จ านวนอาจาย์ประจ าและนักวิจัย จ าแนกตามปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2562  
(ส.ค. 62 – ก.ค. 63) 
 2. ผลงาน หรือหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน  ในวงรอบปีปฎิทนิ พ.ศ. 2562 (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62) 
 3. ตารางสรุปข้อมูลผลงานทางวิชาการ  จ าแนกตามคา่น้ าหนัก  แหล่งตีพิม/เผยแพร่ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :  21 คณะ / ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวนิวิทยา /  
                                   สถาบันวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

 
หน่วยวัด   จ านวนเงนิ : อาจารย์ประจ า + นักวิจยัประจ า 
ค าอธิบาย 
 เพื่อดูจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกที่มหาวิทยาลัยได้รับ และดูศักยภาพอาจารย์ในการได้รับ
การสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก  พิจารณาจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานได้มาจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อใช้จ่ายในการวิจัย ทั้งนี้  ไม่รวมเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับประจ าปี พิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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 หน่วยงานภายนอก หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทีใ่ห้เงิน
สนับสนนุการวิจัยสามารถนบัได้ 
 การได้รับงบประมาณสนับสนนุการวิจัยจากภายนอก กรณีที่ระยะเวลาการท าวิจัยหลายปีให้นบัเฉพาะ
เงินวิจัยภายนอกที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เท่านั้น   
 ผลงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอกที่เป็นชื่อนิสิต และอาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่สามารถน ามา
นับได้เพราะผลงานเป็นของนิสิต และผลงานเกี่ยวข้องกับนิสิตโดยตรง  รวมถึงการหารสัดส่วนเป็นสัดส่วนต่อ
อาจารย์ ถ้าเป็นผลงานนิสิตจะนับไม่ได้  
 ผลงานทีส่ามารถนับได้ 
  1. เงินวิจัยจากภายนอกที่ได้รับทั้งที่หัก 10 % และยกเว้นการหัก 10 %  จากมหาวิทยาลัย  
  2. เงินวิจัยที่อาจารยไ์ด้รับจัดสรรโดยตรงจาก วช   
  3. กรณีที่อาจารย์เป็นผู้รับทนุในสัญญาสามารถนับได้ เชน่ ทุน ทปอ  โครงการความร่วมมือด้านการ
วิจัย (Matching fund) ที่มีการร่วมงานและมีการตีพิมพ์ในนามมหาวิทยาลยั 
  4. ผลงานวิจัยที่ท าร่วมกันหลายมหาวิทยาลยัเป็นโครงการใหญ่ และอาจารย์เปน็ผู้ร่วมโครงการย่อย
ในโครงการใหญ่สามารถน ามานบัได้ 
  5. ผลงานวิจัยของบัณฑติที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนบัได้ 
  6. กรณีอาจารย์ที่ท าวิจัยร่วมกนัหลายคณะให้คิดเงินทีไ่ด้จากภายนอกตามสดัส่วนการวิจัย  
การท างานวิจัยร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 จ านวนอาจารย์และนักวิจยัทั้งหมด ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    25,000 บาท 

 
2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     60,000 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ     50,000 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     25,000 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนเงนิและรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทนุสนับสนนุจากภายนอก 
 2. แหล่งทุนจากภายนอก 
 3. จ านวนอาจารย์ และนักวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. สัญญาทุน 
 5. การตีพิมพ์ 
 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 7. รายงานการประชุมฯ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 9. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
 การวิจัยถือเป็นส่วนส าคัญที่รัฐบาลไทยส่งเสริมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้  
ปานกลางและวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการ
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการน าพา
มหาวิทยาลัยให้สามารถท างานตอบโจทย์ประเทศ  
 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานตา่งประเทศ อาทิ
เช่น การท าวจิัยร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จัดสัมมนาวชิาการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ  
การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือนิสติ  พิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - การวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัย หรือบุคลากร หรือนิสิตของคณะเป็น
บุคคลที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 - ถ้าโครงการ/กิจกรรมมีการด าเนินงานหลายคณะ/หน่วยงาน ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีส่วนร่วมสามารถ 
นับได้ 
 -โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ไม่มี MOU ก็สามารถนบัได้   
 - กรณีที่มี MOU ต้องมีกิจกรรมสามารถนบัได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
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    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

17 โครงการ 18 โครงการ 19 โครงการ 20 โครงการ 21 โครงการ 
  

2) ระดับคณะ 
   เกณฑ์การให้คะแนน :  เป้าหมายตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งประเทศ 
 2. ชื่อสถาบันตา่งประเทศที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวนเงิน (บาท) 
ค าอธิบาย  : 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้น ของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงนิทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัยังเปน็ตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดา้นการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เนน้การวิจัย 
 อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน 
ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 

    9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

 นักวิจัย  หมายถึง  บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุในต าแหน่งนักวิจัย  
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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พัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์ และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ได้แก(่1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 
สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย
ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 เทียบบัญญัติไตรยางศ์  สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  ดังนี้  

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

- ศูนย์วิจัยการศึกษาและบรรพชีวินวิทยา     สัดส่วน /คน  = 60,000 
- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน     สัดส่วน /คน  = 25,000 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 

 
เงื่อนไขการนับ 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 62- มิ.ย. 63) และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นบัรวมผู้ลาศกึษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไม่ใช่จ านวนเงิน 
ที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารบั
ทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย 
เป็นผู้ด าเนินการ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิ  : 
 1. จ านวนอาจาย์ประจ าและนักวิจัย จ าแนกตามปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ตามปีการศึกษา 
 2. สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัย/โครงการวิจัย  ปีงบประมาณ 2563 
 3. ตารางสรุปข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner :  ศูนย์วิจัยการศึกษาและบรรพชีวินวิทยา/สถาบนัวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
 

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

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

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

ตัวชี้วัดที่  3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
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หน่วยวัด   จ านวนเงนิ : อาจารย์ประจ า  
ค าอธิบาย 
 เพื่อดูจ านวนเงินสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอกที่มหาวิทยาลัยคณะ/หน่วยงานได้รับ 
พิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรค า นึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Academic Services for Society) หมายถึง กิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันนการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  
  หน่วยงานภายนอก หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทีใ่ห้เงิน
สนับสนนุการบริการวชิาการสามารถนับได้ 
  การบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถนับได้ 
   1. งานบริการวิชาการที่หัก 10 % และยกเว้นการหัก 10 % สามารถนับได้ 
   2. การให้บริการวิชาการโดยการรับตรวจสุขภาพให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
โดยหน่วยงานงานภาครัฐ ภาคเอกชน ว่าจา้งให้ไปตรวจสุขภาพ เช่น กรณีของคณะแพทยศาสตร์ 
   3. การให้บริการวิชาการโดยน าเอาองค์ความรู้  หรือวิชาชีพ  หรือศาสตร์ต่างๆที่มีความช านาญ 
เช่น การรับสอนการรับประทานอาหารแบบสากล การรับจัดทัวร์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การรับจ้าง
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยหน่วยงานภายนอกว่าจ้าง 
   4. การให้บริการวิชาการโดยมีหลักสูตรอบรมที่มีหน่วยงานภายนอกมารับบริการหรือหน่วยงาน
ภายในร่วมด้วย และมีค่าลงทะเบียนการอบรม  
   5. การให้บริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากศุนย์บ่มเพาะการวิจัยสามารถนับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนเงินสนับสนนุการบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 จ านวนอาจารยท์ั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    10,000 บาท 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
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2) ระดับคณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนเงินสนับสนนุการบริการวิชากรจากภายนอกมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 จ านวนอาจารยท์ั้งหมดของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 7,500   คะแนนที่ได้เท่ากับ  0.0000  คะแนน 
 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน :  เป้าหมายตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนเงนิและรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทนุสนับสนนุจากภายนอก 
 2. แหล่งทุนจากภายนอก 
 3. จ านวนอาจารย์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   จ านวนเงินรายได้ (บาท) 
ค าอธิบาย  : 
 

 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้เรียนเลือกเรียนได้ และเพื่อปรับหลักสูตร
ให้เกิดความน่าสนใจ  พิจารณาความส าเร็จของรายได้จากหลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับ
รายได้จากหลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรที่มีวัตถุประสงคการเรียนรูใหมีความรู ทักษะความสามารถในงานหรือ
กิจกรรมเฉพาะอยางที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ มีผลการเรียนรูที่ชัดเจน ประเมินผลการเรียนรู ไดทันที  
เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างาน เสริมสรางสมรรถภาพของคนวัยท างานและ อาชีพ  

 
300,000 

 
40 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น 
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สรางคุณคาเพิ่มใหกับตัวเองและสังคมได้ (ที่มา : สกอ.)  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 รายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น หมายถึง  เงนิทีไ่ด้รับการจากจัดหลักสูตรระยะสัน้หลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจัดหลักสูตรระยะสัน้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้รวมถึงเงินที่หักให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 
 จ านวนรายได้จากการจัดหลักสตูรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง การเปรียบเทียบเงินที่ได้จากการจัด
หลักสูตรระยะสั้นปีงบประมาณ 2563  กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 สูตรการค านวณ :  
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    50,000 บาท 

 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน  รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    30,000 บาท 

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ชื่อหลักสูตรระยะสั้นที่จดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
 2. หลักฐานทางการเงินรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสัน้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
 3. หลักฐานทางการเงินรายจา่ยจากการจัดหลักสูตรระยะสั้น ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
 4. สรุปภาพรวมเงินจากการจัดหลักสูตรระยะสั้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -  
                                       จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสัน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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หน่วยวัด   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย 
 เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ โดยพิจารณาผลการด าเนินงานจากการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช  และโรงพยาบาลสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องรายงานผลตัวชี้วัดระดบัมหาวิทยาลัยในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาและปฏิทนิก าหนด 
 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ. สุทธาเวช 
2 มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ. สุทธาเวช ตามมาตรฐาน HA 
3 ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1 
4 ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2 
5 ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3 

 

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

ด าเนินการได้  
1 ข้อ 

ด าเนินการได้  
2 ข้อ 

ด าเนินการได้  
3 ข้อ 

ด าเนินการได้  
4 ข้อ 

ด าเนินการได้  
5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. ข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ. สุทธาเวช ตามมาตรฐาน HA 
 3. ข้อมูลการได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1 
 4. ข้อมูลการได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2 
 5. ข้อมูลการได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3 
 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน 
2 มีโครงการบริการชุมชนดา้นสุขภาพสัตว์อย่างน้อย 1 โครงการ 
3 มีหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
4 มีจ านวนสัตวป์่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5% 
5 มีรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ไม่น้อยกว่า 5% 
 

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

ด าเนินการได้  
1 ข้อ 

ด าเนินการได้  
2 ข้อ 

ด าเนินการได้  
3 ข้อ 

ด าเนินการได้  
4 ข้อ 

ด าเนินการได้  
5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 
 2. หลักฐานการด าเนนิงานโครงการบริการชุมชนด้านสุขภาพสตัว์ 
 3. ข้อมูลหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่/สถานที่ในการออกให้บริการ/ จ านวนคร้ังในการออกให้บริการ  
 4. ข้อมูลจ านวนสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ข้อมูลรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร์/ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร์/ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  
   โครงการศึกษา ส ารวจ คน้คว้า รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านตา่งๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้
ทางวฒันธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเนน้และให้ความส าคญักับวัฒนธรรม อาทิ
เช่น   
    1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
    2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
    3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
    4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
    5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
    6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
  ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานที่จะใช้แนบในระบบบริหารยุทธศาสตร์ จะเป็นรายงานผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์  หรือ รายงานผลความก้าวหน้า 
  เงื่อนไข :  โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
อ่ืนๆ  ที่คณะใช้เงินรายได้ของคณะหรือหน่วยงานภายนอกให้เสนอโครงการไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนคณะที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึง่ศิลปวฒันธรรม 
X 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 

  
 ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  83.33    คะแนนที่ได้เท่ากับ  0.0000  คะแนน 

 
20 

X 100 
24 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของคณะที่มีการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม  
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 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลคณะ/หน่วยงานทั้งหมด 
 2. ข้อมูลจ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม  โครงการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบอ่ืนๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. รายงานผลความก้าวหน้า 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการฯ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   จ านวนผลงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลงาน/โครงการนับย้อนหลังได้ 2 ปีงบประมาณ คือ เร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเป็นการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  การสร้างมูลค่าเพ่ิม  หมายถึง เงินที่ได้จาการผลงาน/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง ผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือ
คุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  โครงการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป  
โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม อาทิเช่น   
   1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
   2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
   3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
   4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
   5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
   6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :    
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
31 ผลงาน 32 ผลงาน 33 ผลงาน 34 ผลงาน 35 ผลงาน 

 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
   กรณี เลือกตัวชี้วัด 4.2.1.1 จ านวนผลงาน/โครงการทีส่่งเสริมการสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  เกณฑ์การให้คะแนนตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
   กรณี  เลือกตัวชี้วัด  4.2.1.2  จ านวนผลงาน/โครงการทีส่่งเสรมิการสร้างคุณค่าทางวชิาการ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เกณฑก์ารให้คะแนนตามมติการเจรจาวันที่ 28 ม.ค. 63 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. แผนงานการด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 3. เอกสารการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 5. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  พิจารณากระบวนการจัดท ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/
หน่วยงาน   
  กรณีที่ 1 ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (เงินงบประมาณรายได้) ที่ให้กรอกข้อมูล
ผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR  
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลยั/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีการน าประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบการปรับปรุงหรือ
ทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  หรือสภามหาวิทยาลัย 

2 (3) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 
ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

3 (4) มีผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4 (5) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

5 (6) มีการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

 
  กรณีที่ 2 ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR  
  
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลยั/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีการน าประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบการปรับปรุงหรือ
ทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2 (2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  หรือสภามหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
3 (3) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
4 (4) มีผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
5 (5) มีการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณา  

 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. หลกัฐาน/เอกสารที่แสดงถงึข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงาน 
 3. รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการด าเนินงานตามแผน 
 5. การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 6. หลกัฐานการรายงานโครงการในระบบ eMENSCR 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  พิจารณาความส าเร็จของผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัย 
ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการประกันคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

   เทียบบัญญัติไตรยางค์  ดงันี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    ไม่ต่ ากว่า 4.51 
 

  
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562  ระดับสถาบัน 
 2. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 
 3. รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 4.51     
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 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 
 

 ตัวชี้วัด 5.1.3.1  ระดับปริญญาตรี 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 

  เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี้วัด เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานการรับนิสิตให้เป็นไป  
ตามแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิตที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  และเพื่อใช้ในการประมาณ
การงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต  หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย คณะ/
หน่วยงานรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการรับนิสิต  โดยใช้ข้อมูลตามแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต  
(พ.ศ. 2563 -2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม  
ครั้งที่  3/2562 ในวันที่  29 มีนาคม 2562 ฉบับเพิ่มเติม 11/2562  วันที่  22  พฤศจิกายน 2562  และ 
ใช้ตามมติสภามหาวิทยาลัยหากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนด 
  แผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต หมายถึง การวางแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการวางแผน 
การรับนิสิตใหม่ ไว้ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
  การนับนิสิต  การนับนิสิตลงทะเบียนในระบบทะเบียนเท่านั้น  โดยให้ใช้ข้อมูลจากกองทะเบียนและ
ประมวลผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น  
  นิสิตระดับปริญญาตรี ใช้ผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2563  ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

  สูตรการค านวณ : 
 นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2563 (ลงทะเบียนเรียน) 

X 100 
 นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ  1  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.3  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต  
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 ตัวอย่าง 
   สรุปเปรียบเทยีบแผน-ผลการรับนิสิต 

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

 
 
 
 
 =  ร้อยละ  92.38  คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลนิสิตแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 -2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ ฉบับ
เพิ่มเติม 11/2562  วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562 และใช้ตามมติสภามหาวิทยาลัยหากมกีารปรับปรงุเพิ่มเตมิ
นอกเหนือจากที่ก าหนด 
 2. ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรทีี่ลงทะเบียนเรียนจากระบบทะเบียนปีการศกึษา 2563  ให้แยกเป็น
หลักสูตรและสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลการสรปุเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนสิิต ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  ทุกคณะ  
 KPI Owner :  กองแผนงาน และกองทะเบยีนและประมวลผล 
 

 5.1.3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : 

  เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี้วัด เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานการรับนิสิตให้เป็นไปตาม
แผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิตที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  และเพื่อใช้ในการประมาณ
การงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
485 

X 100 
525 
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  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต  หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัย คณะ/
หน่วยงานรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการรับนิสิต  โดยใช้ข้อมูลตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต  
(พ.ศ. 2563 -2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม  
ครั้งที่  3/2562 ในวันที่  29 มีนาคม 2562 ฉบับเพิ่มเติม 11/2562  วันที่  22  พฤศจิกายน 2562 และ 
ใช้ตามมติสภามหาวิทยาลัยหากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนด 
  แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต หมายถึง การวางแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการวางแผน 
การรับนิสิตใหม่ ไว้ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
  การนับนิสิต  นับนิสิตลงทะเบียนในระบบทะเบียนเท่านั้น 
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้ผลการรับนิสิตที่ประกาศรับสมัครในรอบแรก ปีการศึกษา 2563  ให้
แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 นิสิตที่รับได้จรงิในปีการศึกษา 2563 (ลงทะเบยีนเรียน) 
X 100 

 นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

     ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  และ ร้อยละ 10 ต่อ  1  คะแนน  โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

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

 
 ตัวอย่าง 
   สรุปเปรียบเทยีบแผน-ผลการรับนิสิต 

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

 
 
 
 
 =  ร้อยละ  22.23  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.4460  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลนิสิตแผนหลักสูตร  และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 -2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
10 

X 100 
45 
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ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  ฉบับเพิ่มเติม 
11/2562  วันที ่22  พฤศจกิายน 2562 และใชต้ามมตสิภามหาวทิยาลัยหากมกีารปรับปรงุเพิ่มเตมินอกเหนอืจากที่
ก าหนด 
 2. ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจากระบบทะเบียนปีการศกึษา 2562 รอบแรก  
ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลการสรปุเปรียบเทียบแผน-ผลการรับนสิิต ให้แยกเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :  ทุกคณะ/สถาบันวิจัยวลัยฯ   
 KPI Owner :  กองแผนงาน และกองทะเบยีนและประมวลผล 
 

 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง  แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561  และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  ได้มีมติให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  
เป็นต้นไป  ดังนี้ 
  1. ระดับหลักสูตร  ยังคงใช้แนวทางการประกันคุณภาพเดิมของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
  2. ระดับคณะ  ใช้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
  3. ระดับสถาบัน  ใช้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพตามแนวทางเดิม สกอ. ( IQA เดิม)  และ
รายงานผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  
  ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้มีตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
เกณฑ์การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลยั/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 1) มีคณะท างานและมีการจัดท าปฎิทินหรือแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์EdPEx ระยะ 1 ปี  หรือ 1-3 ปี  ของคณะ 

2 2) ผู้บริหารคณะ (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เข้าร่วม
อบรมสัมมนาในแต่ละครั้ง (ตามแผนขับเคลื่อน EdPEx ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
ก าหนด)   

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
3) บุคลากรสายสนับสนุน (หัวหน้าส านักงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน)  ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 75 เข้าร่วมอบรมสัมมนาในแต่ละครั้ง (ตามแผนขบัเคลื่อน EdPEx   
ที่มหาวทิยาลัยหรือคณะก าหนด)) 

3 4) มกีารวเิคราะห์และประเมินโครงร่างองคก์ร (Organization Profile) เพื่อหา
ประเด็นส าคัญในการปรับปรงุพัฒนา  

5) มกีารก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน (ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ดา้นการมุง่เน้นบคุลากร ด้านการน า
องค์การและการก ากับดูแล ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด) 

4 6) มกีารจดัท าแผนปฏิบัติการการปรับปรุง (Action Planning For Improvement 
Priorities) ตามผลประเมินในขอ้ 4) อย่างนอ้ย 3 ด้าน  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

7) มกีารก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
5 8) มกีารจดัส่งขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2-3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
  

ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งหรือเอกสารการมอบหมายคณะท างาน และปฎิทินหรือแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ระยะ 1 ปี  หรือ 1-3 ปี  ของคณะ 
 2. สรุปรายชื่อผูบ้ริหาร (คณบด ีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี)  และหลักฐานการเข้าร่วมโครงการของ
ผู้บริหาร (ซึ่งไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้บริหารทัง้หมด ที่เข้าอบรมสัมมนาในแต่ละครั้ง (ตามแผนขับเคลื่อน 
EdPEx ที่มหาวทิยาลัยหรือที่คณะก าหนด)  
 3. สรุปรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน (หัวหน้าส านักงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน)  และหลักฐาน
การเข้าร่วมโครงการของบุคลากรสายสนับสนนุ  (หัวหน้าส านกังาน หวัหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน) (ซึ่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของบุคลากรสายสนับสนุน  (หัวหน้าส านักงาน หวัหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน) ทั้งหมด ที่เข้าอบรม
สัมมนาในแต่ละครั้ง (ตามแผนขับเคล่ือน EdPEx ที่มหาวิทยาลยัหรือที่คณะก าหนด)  
 4. หลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีการเคราะห์/ทบทวนและประเมินโครงร่างองคก์ร (Organization 
Profile) เพื่อหาประเด็นส าคัญในการปรับปรุงพัฒนา 
 5. ข้อมูลการก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน (ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการ ด้านการมุง่เน้นลกูค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการน าองคก์ารและการก ากับดูแล ด้าน
งบประมาณ การเงินและตลาด)  ตามแบบฟอรม์หมวด 7 
 6.  แผนปฏิบัตกิารการปรับปรงุ (Action Planning for Improvement Priorities)  ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 7. หลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่าคณะมีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
 8. หลกัฐานการจัดส่งขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (Print Screen) หน้าระบบ CHE QA Online   
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :  นายกัมปนาท อาชา  และนางสาวสมสมัย บุญทศ  โทรศัพท์  1324, 1256, 1255 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :   21 คณะ 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์และมกีารก าหนดวัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(EdPEx หมวด 2 (2.1)) 
2 มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และจัดท าตัวชีว้ัดที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเปรียบเทียบ

กันได้กับคู่เทียบที่ส าคัญ (EdPEx หมวด 2 (2.2))  
3 มีการด าเนินการวิเคราะหข์้อมลูทางการเงินทีป่ระกอบไปดว้ยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจดัการเรียน 
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

4 มีการด าเนินการจัดการความรูต้ามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx หมวด 4 (4.2ก)) 

5 มีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง และการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานเพื่อน าไปสู่ผลงานที่โดดเด่น รวมทั้งมีการสร้างความผูกพัน 
และพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคณะ  (EdPEx หมวด 5) 

   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 
ของคณะ 
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ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายละเอียดกระบวนการในการจดัท าแผนกลยุทธ์และมีการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ 
 2. รายละเอียดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และจัดท าตวัชีว้ัดทีส่ามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเปรียบเทียบกัน
ได้กับคู่เทยีบที่ส าคัญ 
 3. รายละเอียดการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจดัการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 4. รายละเอียดการด าเนินการจัดการความรู้ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่ 
เป็นเลิศ (EdPEx หมวด 4 (4.2ก)) 
 5. รายละเอียดการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลงั และการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานเพื่อน าไปสู่ผลงานที่โดดเด่น รวมทั้งมีการสร้างความผูกพัน และพัฒนาบุคลากรเพื่อน า
ศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคณะ  
(EdPEx หมวด 5) 
 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :  นายกัมปนาท อาชา  และนางสาวสมสมัย บุญทศ  โทรศัพท์  1324, 1256, 1255 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 
KPI Owner    :  21 คณะ 
Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 การบริหารหรือการด าเนินงานขององค์กรเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ นั้น ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพหรือ
กระบวนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา ผ่านเครื่องมือต่างๆ มีการค้นหาความรู้ที่กระจัดกระจายในองค์กรเพื่อการ
พัฒนาคน งาน องค์กร ตามล าดับ มีการทบทวนภาพรวมขององค์กร ก าหนดบริหารเพื่อให้องค์กรสามารถแสดง
ความโดดเด่นเฉพาะของตนเอง และสิ่งส าคัญคือต้องมีการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในการ
บริการ การปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ก าหนดตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ และมีการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

2 มีการวเิคราะหห์รือทบทวนโครงร่างองค์การ (Organization Profile) และถ่ายทอด
โครงร่างองคก์าร (Organization Profile) สู่บคุลากรภายในหน่วยงาน 

3  มีผลการด าเนนิงานที่แสดงใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึง่เกิดจากการ
จัดการความรู้ตามประเด็นที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธข์องหน่วยงาน   

4 การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการของกระบวนการและลดความ
แปรปรวน (เช่น ระบบ Lean, Six sigma, ระบบการจดัการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO, 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
แนวทาง PDSA, ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ) และมีผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้นจากการใช้เครื่องมือฯ 

5  มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ  และมีการวิเคราะห์ผลการประเมนิ เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบรกิาร  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 

ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายละเอียดของกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ 
ก าหนดตัววัดหรือตัวบง่ชี้ที่ส าคญั และมีการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 2. โครงร่างองคก์าร (Organization Profile : OP)  หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการจัดท า 
OP 
 3. ผลการด าเนนิงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึง่เกิดจากการจัดการความรู้ตามประเด็นที่
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธข์องหน่วยงาน   
 4. รายละเอียดการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการของกระบวนการและลดความ
แปรปรวน (เช่น ระบบ Lean, Six sigma, ระบบการจดัการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO, แนวทาง PDSA, ศาสตร์
การตดัสินใจ หรือเครื่องมือปรบัปรุงกระบวนการอื่นๆ) และมีผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นจากการใช้เครื่องมือฯ 
 5. รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวัง 
ของผูร้ับบรกิารและมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ับบรกิาร และมีแนวโน้มของผลประเมินที่ดีขึ้นจากปทีี่ผ่านมา 
 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :  นางสาวสมสมัย บุญทศ  โทรศัพท์  1324, 1256, 1255 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    : หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 7 หน่วยงาน ได้แก ่
      1.  หน่วยงานวจิัย 
       (1) สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   
       (2) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
      2. หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ 
       (1) ส านักวทิยบริการ   
       (2) ส านักคอมพิวเตอร์   
       (3) ส านักศึกษาทั่วไป   
       (4) บัณฑิตวทิยาลัย   
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขัน สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้้โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

โดยกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ภายในหน่วยงานการก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลยั/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีการก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธข์องหน่วยงานและสอดคล้องกับพันธกิจหลัก 

2 มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชดัเจนตาม
ประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากความรู้ทกัษะของผู้มปีระสบการณต์รง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4 มีการรวบรวมความรตูามประเด็นความรทูี่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตวับคุคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5 มีผลลัพธ์ที่แสดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดการความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่หนว่ยงานก าหนด   

   

ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล่องกับแผนกลยุทธข์องหน่วยงานที่
สอดคล้องกับพนัธกิจหลกั 
 2. รายละเอียดบุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.7 ระดับความส าเร็จของการคน้หาแนวปฏิบัติที่ด ี
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 3. ผลการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 และการเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4. ผลการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
 5. ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึง่เกิดจากการจัดการความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่หนว่ยงานก าหนด   
 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :  นางสาวสมสมัย บุญทศ  โทรศัพท์  1324, 1256, 1255 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  หน่วยงานเสริมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 
      1. ศูนย์หนงัสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      2. ส านักบริการวิชาการ 
      3. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) 
      4. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมัธยม) 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
หน่วยวัด   ระดับความส าเร็จ  
ค าอธิบาย 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาโครงข่ายต่าง ๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยจะต้องมีการจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์ 
1 วิเคราะห์สถานการณ์ปจัจุบันของ มมส และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 

ของโลก 
2 ตั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่าน Digital และวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
3 ประชุมร่วมคณะหน่วยงานภายในและตัวแทนนิสิต เพื่อ     จัดท าร่างแผนการเปลี่ยน

ผ่านสู่ Digital  และร่างแผนปฏิบัติการ 
4 น าเสนอต่อสภาฯ และปรับปรุงตามค าแนะน า 
5 ถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital แก่คณะ/หน่วยงานภายใน  

 และตัวแทนนิสิต 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Campus 
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ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  : อาทิเชน่ 
 1. ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก 
 2. รายงานการประชุมฯ  
 3. เอกสารการน าเสนอวาระตอ่สภามหาวิทยาลัย 
 4. ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย 
 5. การถ่ายทอดเผยแพร่แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital แก่คณะ/หน่วยงานภายใน  
 และตัวแทนนิสิต 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ส านักคอมพิวเตอร ์
 Data  Owner :   ส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ร้อยละความส าเร็จ 
 

ค าอธิบาย  : 
 

 เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ซึ่งแสดงเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รายได้ หมายถึง รายรับของคณะ หน่วยงานที่ได้มาจากการด าเนินกิจกรรมซึ่งนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายรับจากเปิดหลักสูตรระยะสั้น รายรับการวิจัยและบริการวิชาการ ท านุ
ศิลปวัฒนธรรม และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายและการบริการ รายได้จากหอพัก เงินบริจาค ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก เป็นต้น  
 แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้
ที่เพิ่มขึ้น ต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ และต้องมีอย่างน้อยสองแหล่งรายได้ 
ดังนี้ 

 1. รายได้จากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น  
    2. รายได้จากการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือการท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ด้าน  

ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา คณะ หน่วยงาน  
      ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมแหล่งรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก ข้อ1 และ 2 ได้
ตามความเหมาะสม  
             แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น  
การจัดท าแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนด เป็นต้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละความส าเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย 
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การด าเนินงาน : 
 1. กรณีหน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย คือ 5.3.1.1 และ 
5.3.1.2   
 2. กรณีหน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดท าเฉพาะแผนการลดรายจ่าย 5.3.1.2 
 

 
เงื่อนไขตัวชี้วัด : 
 แผนการเพิ่มรายได้ ต้องมีแหล่งรายได้หลักจาก (1) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และ (2) รายได้จากการ
วิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ การท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ด้าน และต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากทัง้ (1) 
และ (2) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

       1. หน่วยงานที่มีรายได้  
            ค่าร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 
 
สูตรการค านวณ :  ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน้ 
 
 

รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
X 100 

                           รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
     ตัวอย่าง          
   หน่วยงาน ก มีรายได้รวมตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2563 จ านวน 6,000 บาท และมีผลการ
ด าเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2562 จ านวน 5,000 บาท สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดงันี้ 
    

  
      
 
 
       เท่ากับร้อยละ 20.00  คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน แต่หากรายได้รวมในปี 2563  
ของหน่วยงาน ก. ไม่ได้เกิดจากแหล่งรายได้บังคับตามเงื่อนไขตัวชี้วัด จะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายจะไม่ได้รับคะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินนี้  
 
ตัวอย่างการค านวณ :  ร้อยละของการลดรายจ่าย 
 หน่วยงาน ก มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 90 ดังนั้นหากต้องลดรายจ่ายไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 2 หน่วยงาน ก ต้องมีผลการเบกิจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ไม่เกินรอ้ยละ 88 จงึจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

6,000 - 5,000 
X 100                

5,000 
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ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

2 
  
2. หน่วยงานที่ไม่มีรายได้ 
 

             ตัวอย่างการค านวณ :  ร้อยละของการลดรายจ่าย 
 
 หน่วยงาน ก มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 90 ดังนั้นหากต้องลดรายจ่ายไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 2 หน่วยงาน ก. ต้องมผีลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ไมเ่กินร้อยละ 88 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 
ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

2 
 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน  
 2. รายงานการประชุมหน่วยงาน 
 3. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน 
 4. แผนการด าเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานที่แสดงถงึการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 7. ข้อมูลการมีรายได้เพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ข้อมูลการเบกิจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน  
 9. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วดัต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี  
 10. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หนว่ยงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 



   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  98 

 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 

 การพิจารณาผลส าเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของแต่ละคณะหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระบบ EIS กองคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สูตรการค านวณ : 

ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 

 
 สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจดัสรร 

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

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

 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  91.11    คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.2220  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563  จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หน่วยงานก าหนด 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสดุ และกองแผนงาน 
 
 

 
820,000,000 

X 100 
900,000,000 

ตัวชี้วัดที่  5.3.2    ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 99 

 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การพิจารณาผลส าเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละคณะหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระบบ EIS กองคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

สูตรการค านวณ :   
 

 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
  สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  98.17    คะแนนที่ได้เท่ากับ  4.6340  คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสดุ 
 
 
 
 
 

 
5,890,000 

X 100 
6,000,000 

ตัวชี้วัด  5.3.3  ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทนุ (งบแผ่นดิน) 



   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  100 

ตัวชี้วัดที่  5.4.1  ร้อยละของอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  หมายถึง  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    49 

 
 2) ระดับคณะ  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากการเจรจาค ารับรองการปฏิบัติราชการวันที่ 28 ม.ค. 63 
 
ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากค าสั่งที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 4. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
 6. การวเิคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 7. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะที่มีอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ถงึร้อยละ 60 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 101 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย: 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล ซึ่งการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นิสิตและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ/วิจัย วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ  
  
เกณฑ์การประเมิน: 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
การด าเนินงาน 
จ านวน 1 ข้อ 

การด าเนินงาน 
จ านวน 2 ข้อ 

การด าเนินงาน 
จ านวน 3 ข้อ 

การด าเนินงาน 
จ านวน 4 ข้อ 

การด าเนินงาน 
จ านวน 5 ข้อ 

 
ล าดับ เป้าหมายการด าเนินงาน 

1 มหาวิทยาลยัมีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศท่ีมีความสมัพันธ์อันดี
กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน 

2 มหาวิทยาลยัมีจ านวนคณะที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/
วิจัย กับคณะ/หน่วยงาน มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จ านวนบุคลากร ของ
คณะ/หน่วยงาน มมส ท่ีไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วจิัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound 
Visiting International Faculty Staff) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนคณะทั้งหมด 

3 มหาวิทยาลยัมีจ านวนคณะที่มีนิสติระดับอุดมศึกษาชาวตา่งชาติทีเ่ข้ามาศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยรอ้ยละ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนคณะทั้งหมด 

4 มหาวิทยาลยัมีจ านวนคณะที่มีนสิติระดับอุดมศึกษาชาวตา่งชาติทีเ่ดนิทางเข้ามาร่วมหลักสตูร/โครงการ/
กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จ านวนนสิิต มมส ท่ีเดินทางไปร่วมหลักสตูร/
โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หนว่ยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) อย่างน้อย 
ร้อยละ 75 ของจ านวนคณะทั้งหมด 

5 มหาวิทยาลยัมีจ านวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรยีนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอด
และการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านศลิปวัฒนธรรม และกจิกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง 
คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้น
และไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมดที่ทางคณะ/หน่วยงาน รายงานแผนการด าเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย 

 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                    ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 รายงานข้อมูลนักวิชาการ/นักวจิัย จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัต่างประเทศที่มีความสัมพันธอั์นดี 

กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน (โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด) 

2 รายงานข้อมูลจ านวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศทุกราย ที่มาร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ/วจิัยกับคณะ (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ของคณะทุกรายที่ไดไ้ปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกบัสถาบนั/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ 
(Outbound Visiting International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมหลักฐาน
แสดงผลการด าเนนิงานที่ถูกต้องและชัดเจน 

3 รายงานข้อมูลจ านวนนิสิตระดบัอุดมศึกษาชาวตา่งชาติทุกรายทีเ่ข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะ พร้อม
หลักฐานแสดงการเข้าศึกษาที่ถกูต้องและชัดเจน 

4  รายงานข้อมูลจ านวนนิสิตระดบัอุดมศึกษาชาวต่างชาติทุกรายที่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/
กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จ านวนนิสิต มมส ทุกรายที่เดนิทางไปร่วมหลัก
สุตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หน่วยงาน ณ ตา่งประเทศ (Outbound Exchange Student) 
พร้อมหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องและชัดเจน 

5 รายงานข้อมูลจ านวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ดา้นการ
ถ่ายทอดและการพฒันาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรม และกิจกรรมทางวชิาการ
อ่ืนๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในตา่งประเทศ 
ทุกโครงการทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามที่คณะ/หน่วยงาน
รายงานแผนการด าเนนิงานฯ มายังมหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานและงบประมาณ
การด าเนินงานที่ครบถ้วน ถูกตอ้งและชัดเจน 

 

***หมายเหตุ***  หากเป็นเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารส าคัญหรือเอกสารเป็นความลับให้คณะเตรียม
และน าเสนอเอกสารหลักแสดงผลการด าเนินงานหรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงแก่
คณะกรรมการประเมินในวันตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน  
 

รายการ เอกสารหลักฐาน 
ข้อมูลนักวิชาการ/นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์อันดกีับคณาจารย์/คณะ/
หน่วยงาน/มมส จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน   

- หลักฐานแสดงข้อมลู Academic Peer List Contact  
(ตามแบบฟอร์มกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) 
 

ข้อมูลจ านวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศทุกราย ท่ีมาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วจิัยกับ
คณะ (Inbound Visiting International Faculty Staff) 
หรือ ข้อมูลจ านวนบุคลากรของคณะทุกรายที่ไดไ้ปร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ 
ต่างประเทศ (Outbound Visiting International 
Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อม
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและชัดเจน 

- หลักฐานแสดงข้อมลูจ านวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 
ชาวต่างประเทศทีม่าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจยักับคณะ 
(Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ ข้อมูล
จ านวนบุคลากรของคณะที่ได้ไปรว่มกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับ
สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting 
International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตามแบบฟอร์มกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) 
- หลักฐานแสดงข้อมลูสญัญารับทนุหรือข้อตกลงในการ
แลกเปลีย่น หรือข้อมลู/หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ/วจิัย ณ ต่างประเทศ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ/หรือ โครงการ/กจิกรรม
ด้านวิชาการ/วิจยั ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ของนักวิชาการ/
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รายการ เอกสารหลักฐาน 
นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ข้อมูลจ านวนนิสติระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติทุกรายที่
เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะ พร้อมหลักฐานแสดง
การเข้าศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน 

- หลักฐานแสดงข้อมลูนิสติชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร 
(Inbound) ที่ก าลังศึกษาในหลักสตูรที่คณะเปดิสอน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแบบฟอร์มกลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ) 
- หลักฐานแสดงการเข้าศึกษาของนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษา 
ในหลักสูตร  ( Inbound) ที่ก าลั งศึกษาในหลักสูตรที่คณะ 
เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ข้อมูลจ านวนนิสติระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติทุกรายที่
เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส 
(Inbound Exchange Student) หรือ จ านวนนิสิต มมส 
ทุกรายที่เดินทางไปร่วมหลักสตุร/โครงการ/กิจกรรม ณ 
สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound 
Exchange Student) พร้อมหลักฐานแสดงผลการ
ด าเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องและชัดเจน 

- หลักฐานแสดงข้อมลูจ านวนนิสติระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส 
(Inbound Exchange Student) หรือ จ านวนนิสิต มมส  
ที่เดินทางไปร่วมหลักสุตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/
หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 
(ตามแบบฟอร์มกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) 
- หลักฐานแสดงผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแลกเปลีย่น
นิสิตหรือการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ถูกต้องและชัดเจน  

ข้อมูลจ านวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดและการ
พัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และกจิกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง 
คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ ทุกโครงการทั้ง
ที่เกิดขึ้นและไมไ่ด้เกดิขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ตามที่คณะ/หน่วยงานรายงานแผนการ
ด าเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐานแสดงผล
การด าเนินงานและงบประมาณการด าเนินงานท่ีครบถ้วน 
ถูกต้องและชัดเจน 

- หลักฐานแสดงข้อมลูจ านวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางด้านการเรยีนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดและ
การพัฒนาเทคโนโลยี ดา้นการบรกิารวิชาการ ด้านศลิปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับ
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ 
ทุกโครงการทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ตามที่คณะ/หน่วยงานรายงานแผนการ
ด าเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มกลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ) 
- หลักฐานแสดงผลการด าเนินงานและงบประมาณการด าเนินงาน 
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการถ่ายทอดและการพฒันาเทคโนโลยี ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ 
ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลยั/สถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ ที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
ชัดเจน 

 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด :   
 นายเฉลิมชน ภูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  หน่วยงาน 
ค าอธิบาย  :   
  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการจัดอันดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
 

(ที่มา: กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
8 มกราคม 2563) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 1 สถาบัน

การจัดอันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 2 สถาบัน

การจัดอันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 3 สถาบัน

การจัดอันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 4 สถาบัน

การจัดอันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 5 สถาบัน

การจัดอันดับ 
 
   

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

ตัวชี้วัดที่ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ การบริหารจดัการน  า  โดยการสร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรและนิสิต  ดงันั น  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดตวัชี วัดขึ นมาเพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ตระหนัก และให้
ความส าคัญ  พจิารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผนและมีตวัชี วัดในการด าเนนิงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และ
การบรหิารจัดการน  า 

2 มหาวิทยาลยัต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงาน การบริหารจดัการขยะ และการบริหารจัดการน  า เพื่อให้เกิดความรู้
และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ น 

3 มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิงานตามแผน และตัวชี วัด 
4 มหาวิทยาลยัต้องมีการก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความ

ล่าชา้หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้  คณะท างานจะต้องด าเนนิงาน
ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการด าเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

5 มีการรายงานผลสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด และมวีัดบรรลุผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี วดัที่ก าหนด 

 
 

 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผน และตวัชี วัดในการด าเนนิงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และ
การบรหิารจัดการน  า 

2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน  
การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน  า เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างจิตส านึก
ให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ น 

3 มีการด าเนินงานตามแผน และตัวชี วัดที่ก าหนด  
4 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผน  ซึง่หากมีความลา่ชา้หรือไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายและแผนทีว่างไว้  คณะท างานจะต้องด าเนินงานคน้หาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

5 มีการรายงานผลสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด และมวีัดบรรลุผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี วดัที่ก าหนด 

 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ า 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนในการด าเนนิงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน  า 
 2. ข้อมูลการด าเนินงานตามแผน 
 3. โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการประหยัดพลงังาน  
การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน  า 
 5. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน และตัวชี วัด 
 6. รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผน และตัวชี วัด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองอาคารสถานที ่
 

 
หน่วยวัด   ร้อยละ  
ค าอธิบาย 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวท างส าคัญที่จะช่วยลดอัตราเพิ่มความต้อง 
การใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน ทุกภาคส่วน 
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โดย
การที่มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานสามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ร้อยละปริมาณการใชไ้ฟฟา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ร้อยละปริมาณการใชไ้ฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. นโยบายการบริหารจัดการขยะ 
 2. เอกสารการเผยแพร่นโยบายการบริการจัดการขยะ 
 3. ข้อมูลปริมาณขยะ 
 4. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

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

ตัวชี้วัดที่  7.1.2 ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปทีี่ผ่านมา 
จัดการขยะ 
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รายะละเอียดตัวชี้วัดการด าเนินงานส่วนที่ 2  ส าหรับคณะ 
 
ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์/ความโดดเด่นของคณะ/งานเชิงรุก 
 
 
 
 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประเมินผลการบริหารงานคณบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ทีไ่ด้ให้นโยบายไว้กับ
คณะกรรมการสรรหา  
 วิสัยทัศน์คณบดี  หมายถึง  วสิยัทัศน์ที่คณบดีได้เสนอนโยบายในการบริหารและพฒันาคณะ โดย
น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
 การก าหนดเป้าหมาย คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง  4 ปี  แต่ให้คณะก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ที่จะด าเนนิการส าเร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายข้อที่ 1  .........................................................    .......................................................................... 
นโยบายข้อที่ 2   .......................................................    .......................................................................... 
นโยบายข้อที่ 3   .......................................................    .......................................................................... 
นโยบายข้อที่ 4   .......................................................    .......................................................................... 
นโยบายข้อที่ 5   ......................................................    .......................................................................... 
ตัวอย่าง  
อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสงูขี้นจากปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ร้อยละ 10  
 

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

มีการด าเนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ได ้

ร้อยละ 20 

มีการด าเนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ได ้

ร้อยละ 40 

มีการด าเนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ได ้

ร้อยละ 60 

มีการด าเนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ได ้

ร้อยละ 80 

มีการด าเนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ได ้

ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ : 

 
 
ร้อยละความส าเร็จ  
 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละความส าเร็จ เท่ากับ  60   คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.0000  คะแนน 

 
3  
5 

ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี 

นโยยบายคณบดีที่ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายก าหนด 
 

นโยบายคณบดีทั้งหมด 

X 100 

X 100 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. เอกสารวิสัยทัศนท์ี่คณบดไีด้ให้นโยบายไว้กบัคณะกรรมการสรรหา 
 2. การก าหนดเป้าหมายตามวิสยัทัศน์คณบดี 
 3. เอกสารหลักฐานการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/สถาบนัวิจัยวลัยรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์เพื่อทราบ และก ากับติดตามโครงการที่คณะ/หน่วยงานได้รับ เงินสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากงบประมาณเงินรายได้ และเพื่อดูความโดดเด่นของของคณะ/หน่วยงานในการแสงหา
แหล่งทุนอ่ืน ๆ  
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและ  
แผนแม่บท รวมทั้งก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) รวบรวมและ
ประมวลผลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี   
 ดังนั้น  เพื่อให้การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดตัวชี้วัดจ านวนโครงการได้รับเงินสนับสนุน
จากงบนโยบายอธิการบดี งบแผ่นดิน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  งบประมาณจากการบริการวิชาการ
ภายนอกขึ้นมา  เพื่อใช้รายงานข้อมูลต่อ สคช. นอกเหนือจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนับสนุนจากเงินรายได้  
และเพื่อวัดความโดดเด่นของหน่วยงานในการแสวงหาแหล่งทุนในการท าวิจัย 
 เงื่อนไข : ทุกโครงการต้องรายงานผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนนุ 
 2. เอกสารหลักฐานการรายงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/สถาบนัวิจัยวลัยรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8.1.2  จ านวนโครงการได้รับเงินสนบัสนุนจากงบนโยบายอธิการบดี งบแผ่นดิน งบประมาณ 
  จากหน่วยงานภายนอก  
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รายะละเอียดการด าเนินงานส่วนที่ 1  ส าหรับหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด 
 
ส่วนที่ 1 ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้คณะ/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วางระบบกลไก ด าเนินงาน ก ากับติดตาม รายงานผล 
การด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 ภารกิจตามมหาวิทยาลัยมอบหมาย หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายให้เจ้าภาพประสานงานตัวชี้วัดหลัก ส่วนใหญ่จะเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับสถาบัน-ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า หน่วยงานกอง-ศูนย์   
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะก าหนดตัวชี้วัดไว้ในส่วนที่ 1 ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะได้รับมอบหมายตามภารกิจของหน่วยงานแตกต่างกัน  โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้   

(1) ส านักศึกษาทั่วไป (7) การคลังและพัสดุ 
(2) ส านักคอมพิวเตอร์ (8) กองทะเบียนและประมวลผล 
(3) กองกิจการนิสิต (9) กองอาคารสถานที่ 
(4) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ 
     วิชาการ 

(10) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

(5) กองการเจ้าหน้าที่ (11) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
(6) กองแผนงาน  

  
 เกณฑ์การประเมิน  : 

 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 หน่วยงานมีการด าเนนิงาน  และก ากับติดตามการด าเนนิงานตวัชี้วัดตามภารกิจที่
มหาวิทยาลยัมอบหมาย  

2 หน่วยานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 
ในการด าเนินงาน 

3 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) ตาม (ข้อ 2) 
(ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563) ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)  

4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 มีการจัดส่งรายงานสรปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบตามภารกิจทีม่หาวิทยาลยัมอบหมาย
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. เอกสารข้อมูลการด าเนินงาน 
 2. การก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 3. รายงานการประชุม 
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการด าเนนิงาน 
 5. การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
 6. การจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  เจ้าภาพประสานงานหลักตัวชี้วัด 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
รายละเอียดการด าเนินงานส่วนที่ 3 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก  
 
ชื่อตัวชี้วัด :   ...............................................  (หน่วยงานก าหนด) 
หน่วยวัด  :   ............................................... 
ค าอธิบาย  : 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นการท างานที่โดดเด่น/เชิงรุก หรือเป็นตัวชี้วัด  
ที่แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ตัวชี้วัดที่ก าหนดควรก าหนดเป็นการวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  หน่วยงานที่ก าหนดตัวชี้วัดต้องแจ้ง
ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายในปีปัจจุบัน ตามแบบฟอร์ม     
  
 ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 เจ้าภาพประสานงานหลักตัวชี้วัด 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1  
2  
3 มีผลการด าเนนิงานได้ต่ ากวา่ผลงานเดิม 
4 มีผลการด าเนนิงานเทา่กับผลงานเดิม 
5 มีผลการด าเนนิงานสูงกว่าผลงานเดิม 

    

 เงื่อนไข :  ระดับ  1 และระดบั  2  คณะ/หน่วยงานก าหนดเกณฑ์การประเมินเอง  ระดับ 3 ระดับ 4  
และระดับ 5  ให้ก าหนดเปา้หมายตามที่ก าหนดตามแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่าง  
 
ตัวชี้วัด    : ระดับความส าเร็จของนักเรียนที่สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :  
 วัตถุประสงค์ เพื่อดูข้อมูลการมาสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียน การนับขอ้มูล 
จะนับจ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนเท่านัน้  จะไม่นบัจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ  
 

ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8,500 คน 8,700 คน 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสตูร 
2 มีการด าเนินงานประชาสัมพันธห์ลักสูตร และแนะแนวหลักสูตร 
3 นักเรียนมาสมัครเรียนมีจ านวนต่ ากว่าปทีี่ผา่นมา  
4 นักเรียนมาสมัครเรียนมีจ านวนเท่ากับปทีี่ผา่นมา 
5 นักเรียนมาสมัครเรียนมีจ านวนสูงกว่าปทีี่ผานมา 

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนการประชาสัมพนัธ์และแนะแนวหลักสูตร 
 2. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และแนะแนวหลักสูตร 
 3. จ านวนรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเรียนในปีการศึกษา 2563 
 4. จ านวนรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเรียนในปีการศึกษา 2562 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  กองบริการการศึกษา 
 Data Owner  :  กองบริการการศึกษา 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ.   QS Asian University Ranking –  
 Strategy.   มหาสารคาม : กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   
 2557. 
กองแผนงาน.   ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม :   
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2562. 
             .   คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม version 2.5.   มหาสารคาม :  
              กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   2558. 
  .   แผนพัฒนาการศึกษามหาวทิยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
                  กันยายน 2562.  มหาสารคาม  :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,   2562. 
  .   แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   มหาสารคาม  :   
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   2562. 
ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.   คู่มือการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557.   กรุงเทพฯ  :  ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา,  2557. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.  กรุงเทพฯ  :  ส านักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.),   2558. 
  .   คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 เร่ือง  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ.  กรุงเทพฯ  :   
 สหมิตรพริ้นติ้ง,  2549. 
  .   คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 เร่ือง  แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อประกอบ  
 การก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน.   กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง,  2549. 

ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).   ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 ภายนอก  รอบที่ 4  ระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
 การศึกษา (องค์การมหาชน),  2557. 
              .    อภิธานศัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Glossary).    กรุงเทพฯ  :  ส านักงานรบัรอง 
             มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),  2553. 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  … 

ส าหรับคณะ/หนว่ยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 
 
 
 

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

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  …. 
 
1. ผู้ท าค ารับรอง 
 
    ชื่อ …………………………………...….……………       ……………………………………………………        ผู้รับค ารับรอง 
         (ผู้บังคบับัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ)                   ต าแหน่ง 
 
    ชื่อ ……………………………….……………….……        ……………….…………………………………        ผู้ท าค ารบัรอง 

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

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

 
วันที่ ………/…………………/…………. 

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

 
 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. ผู้ท าค ารับรอง 
 
     รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         ผู้รับค ารับรอง 
 

และ 
 

     ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล               คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์                  ผู้ท าค ารบัรอง 
 
2. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝา่ยเดียว  มิใช่สัญญาและใชส้ าหรบัระยะเวลา   1   ปี   เร่ิมตั้งแต่ 
    วันที่  1  ตุลาคม  2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 
 
3. รายละเอียดของค ารับรอง  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตัวชี้วัด  
   ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 
4. ข้าพเจ้า  รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล  ในฐานะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ได้พิจารณาและ  
    เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
   ตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดี 
   จะให้ค าแนะน า  ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   ศาสตราจารย์ไพโรจน์  ประมวล 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 
 
5.  ข้าพเจ้า  ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง 
    ตาม 3. แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ 
    ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
    ตามที่ให้ค ารับรองไว้ 
 
6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ   
    ไว้เป็นส าคัญ 
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   ลงชื่อ           ประยุกต์  ศรวีิไล 
 

         (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล)  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        

    ลงชื่อ                ไพโรจน์ ประมวล      
 

                  (ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล)  
                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

 
วันที่   20  มกราคม  2563 

 
       วันที่   15 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
   - แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
   - ตัวชี้วัด  เปา้หมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ภาคผนวก  ค 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก  จ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

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

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

3) แถบแสดงข้อมูล  เมื่อเลือกที่เมนูหลักแล้ว จะปรากฏแถบให้เลือกเพื่อแสดงข้อมู ล  
ซึ่งจะมีให้เลือกแล้วแต่ระดับของผู้ใช้งาน เช่นกัน 
  4) ส่วนของการแสดงผล  จะแสดงผลจากแถบแสดงข้อมูลที่เลือก 
 
 
 
 

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

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

4. การแนบเอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัด 
     เพื่อให้ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดมีหลักฐานอ้างอิง  จึงได้พัฒนาระบบให้มีการแนบ

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

       1) แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะเป็นการแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงตัวเลข  
ที่กรอกในระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 147 

      2) แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะเป็นการแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการ  
ในประเด็นนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3)  แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดขั้นตอนการด าเนินงาน จะเป็นการแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้

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

หน่วยงานที่ต้องการด้วย 
4. เลือกรูปแบบที่จะแสดงรายงาน ซึ่งสามารถดูได้ทั้งรายละเอียดรายตัวชี้วดั และผลการด าเนนิงาน 

โดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานสรุปทุกตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานรายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  152 

ภาพแสดงรายงานผลการด าเนินงานเป็นไฟล์ Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. การแจ้งผลการด าเนินงาน 
   ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินงานนั้น  ระบบได้ออกแบบมาให้มีผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัดเพื่อยืนยันข้อมูล

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

และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)  

ภาคผนวก  ฉ 
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แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

ล าดับ กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
        ให้คณะ/หน่วยงานรายงานข้อมูลและผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/หน่วยงาน  (รายชือ่โครงการ/กิจกรรม 
ตามเอกสารแนบทา้ย เอกสารแนบ 1)  ทั้งนี้ให้พิจารณาความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรช์าติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยบนัทึกข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ตามระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน               
โดยรายงานผล                  
การด าเนินงานโครงการ
ภายใน 30 วัน นบัถัด
จากวันสิน้สุดไตรมาส   

 ขั้นตอน ระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 ไตรมาสที่ 1  ระหว่างวันที่ 20- 30 ธันวาคม 2562 

1)  เพิ่ ม โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563                 
ของคณะ/หน่วยงาน ในระบบ eMENSCR  ให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกโครงการ 
(M1-M5)  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

 

 ไตรมาสที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2563  
ข้อ 1  เพิ่ มโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563                

ที่ ได้รับอนุมัติ ใหม่ ไตรมาสที่  2 ในระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จระหว่าง 
วันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2563  (M1-M5) 

ข้อ 2 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จในไตรมาส
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในระบบ eMENSCR (M6)  ระหว่าง  
วันที่ 1-30 มกราคม 2563   

คณะ/หน่วยงาน 

 ไตรมาสที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -  30 มิถุนายน 2563 
 1)  เพิ่ ม โครง/กิ จกรรม  การป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563                       

ที่ ได้ รับอนุมัติ ใหม่ ไตรมาสที่  3 ในระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จระหว่าง              
วันที่ 1 เมษายน -  30 มิถุนายน 2563  (M1-M5) 

2)  รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่แล้วเสร็จไตรมาสที่ 2 ในระบบ eMENSCR (M6)  ระหว่าง วันที่ 1-
20 เมษายน 2563 

3)  ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน (รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์-
ส านัก-สถาบนั/ผู้อ านวยการกอง) พิจารณา/ตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่แล้วเสร็จไตรมาสที่ 1-2  (M6 : “ร่างโครงการ”)    เมื่อเห็นชอบแล้วให้
คลิ๊ก “ส่งโครงการ” ให้อธิการบดี (M7)  พร้อมทั้ง ท าหนังสือบนัทึกข้อความ 
ยืนยันรายชื่อโครงการทีส่่งแล้วให้อธิการบดีทราบ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 
2563 

คณะ/หน่วยงาน 

         ไตรมาสที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2563 
 1)  เพิ่มโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้รับ

อนุมัติใหม่ไตรมาสที่ 4 ในระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่                   
1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2563  (M1-M5) 

2)  รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ที่แล้วเสร็จไตรมาสที่ 3 ในระบบ eMENSCR (M6)  ระหว่าง                 

คณะ/หน่วยงาน 
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ล าดับ กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 

3)  คณะ/หน่วยงาน จัดท าบันทกึข้อความส่ง สรุปรายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการด าเนนิงาน
เชื่อมโยงกับระบบยุทธศาสตช์าติกับแผนแม่บทฯ)  ในระบบระบบ eMENSCR   
ให้อธิการบดีรับทราบ (ระหวา่งวันที่ 1-30 กันยายน 2563)     

  คณะ/หน่วยงาน เข้าระบบ eMENSCR  ผ่านเวปไซต์กองแผนงาน 
https://goo.gl/Wt97yw และใช้ Username Password ของหน่วยงานของ
ท่าน (ดังเอกสารแนบ  2) 

 
 
 
 
 

คณะ/หน่วยงานติดต่อ
สอบถามได้ที่กอง

แผนงาน นางพิมพ์พร 
พรรณศรี โทร.1336   

 โครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ต้องบันทึกรายงาน                   
ผลการด าเนนิงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ในระบบตดิตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR ) ก าหนดไว้ดังนี ้

1) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จ านวน 33 โครงการ 

2) โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (รอบที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563 จ านวน 13 โครงการ  

3) โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (ระหว่างป)ี  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.  2563  

(รายชื่อโครงการดัง เอกสารแนบท้าย 1) 
 
 

ก ากับติดตามโดย                
เกณฑ์ตัวชี้วัด  
ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/Wt97yw
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ตาราง ชื่อโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ต้องบันทึกรายงานผลการด าเนินงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ   

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ระหว่างไตรมาสที่ 1-4 
 

ล า 
ดับ 

(eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อ่ืนๆเพิ่มเติม 
(รอบที่ 1 ) 

อ่ืนๆ
เพิ่มเติม* 

(ระหว่างปี) 

รวม 

1 ส านักงานอธิการบด ี     
2 กองประชาสัมพันธ์และ  กิจการต่างประเทศ 3 1 - 4 
  โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัย
และเพื่อสนับสนนุความเปน็สากล ณ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (Furthering International 
Relations Capacities and Intercultural 
Engagement to Nurture Campus Diversity and to 
Support Internationalisation at Home : FRIENDS) 

6.1 - - 1 

   โครงการสัมมนานานาชาติ International Seminar 
on THE for University Ranking 

- นโยบาย 
63 

- 1 

  โครงการทูตนิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(Mahasarakham University Student Ambasador) 

6.1 - - 1 

  โครงการเรียนภาษาไทยเบื้องตน้ส าหรับนิสิตตา่งชาติ 6.1 - - 1 

3 กองกลาง - - - - 

4 กองกิจการนิสิต 2 - - 2 

  โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อชุมชน 1.2 -  1 

  โครงการฝึกอาชีพอิสระระหวา่งเรียน  ประจ าปี 2563 1.2 -  1 

5 กองบริการการศึกษา - - - - 
6 กองแผนงาน - - - - 
7 กองการเจ้าหน้าที ่ 1 -  1 

  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนนุ ประจ าปี 2563 

5.4 - - 1 

8 กองคลังและพัสด ุ - - - - 
9 กองทะเบียนและประมวลผล - - - - 

10 กองอาคารสถานที ่ - 1 - 1 
   โครงการเปิดตลาดศิลปวฒันธรรม - นโยบาย63 - 1 

11 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - - - - 
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ล า 
ดับ 

(eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อ่ืนๆเพิ่มเติม 
(รอบที่ 1 ) 

อ่ืนๆ
เพิ่มเติม* 

(ระหว่างปี) 

รวม 

12 สถาบนัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 1 - - 1 

  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑช์มุชนและท้องถิ่นเปน็
เอกลักษณ์ในกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย-ลาวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2 - - 1 

13 ส านักตรวจสอบภายใน - - - - 

14 ส านักบริการวิชาการ - - - - 

15 ส านักคอมพิวเตอร์ 2 - - 2 

  โครงการพัฒนานสิิตด้านการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
การสร้างระบบแอปพลชิัน ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ 

1.2 - - 1 

  โครงการพัฒนานสิิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

1.2 - - 1 

16 ส านักวิทยบริการ 1 - - 1 

  โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว 
(MSU Green Library) 

7.1 - - 1 

17 ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 1 -  1 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based 
Education :OBE) 

1.1 - - 1 

18 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 - - 1 

  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย 

1.1 - - 1 

19 คณะศึกษาศาสตร์ 1 - - 1 
  โครงการคลินิกวิจัย 2.1 - - 1 
20 คณะการบัญชีและการจัดการ - 2 - 2 

  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  
(คณะการบัญชีและการจัดการ) 

- 1 - 1 

  โครงการ South East Asia Sales Competitions 
(SEASAC) 

- 1 - 1 

21 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ - - - - 

  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  
(คณะศิลปกรรมศาสตร์) 

- 1 - - 

22 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  - 1 - 1 

  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  
(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

 1  1 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 159 

ล า 
ดับ 

(eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อ่ืนๆเพิ่มเติม 
(รอบที่ 1 ) 

อ่ืนๆ
เพิ่มเติม* 

(ระหว่างปี) 

รวม 

23 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 - - 1 

  โครงการนักรัฐศาสตร์กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิ
ปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.2 -  1 

24 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 1 - - 1 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวฒันธรรม 
“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน” 

4.2 -  1 

25 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ - 1  1 

   โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  
(วิทยาลัยดุริยางคศลิป์)  

- 1  1 

26 คณะนิติศาสตร ์ - 1 - 1 
  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (คณะนิติศาสตร์) - 1 - 1 

27 คณะวิทยาศาสตร ์ - 1 - 1 

  โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในดา้นการใช้
พลังงานทดแทนสูชุ่มชนอย่างยงัยืน ตามโครงการ “ระบบ
ผลิตและส่งจา่ยก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน” 

- หนึ่ง 
ชุมชนฯ 

- 1 

28 คณะเทคโนโลย ี 2 1 - 3 

  โครงการส่งเสริมให้นิสิตเปน็ผู้ประกอบการใหม่ 1.2 - - 1 
  เงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ 

Smart Farming 
- นโยบาย 

63 
- 1 

  โครงการสนบัสนนุการสรา้งต้นแบบและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้การบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี 

3.1 - - 1 

29 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป ์ - 1 - 1 

  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (คณะสถาปัตยฯ์)  - 1  1 
30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 - - 2 
  โครงการ วิศว มมส.สู่ความเปน็เลิศ 5.1 - - 1 
  โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนบูรณาร่วม

วิจัย และการเรียนการสอน 
3.1 - - 1 

31 คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 - - 2 
  โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างชุมชนตน้แบบ 3.1 - - 1 
  โครงการบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป้า 3.1 - - 1 

32 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ - 1 - 1 
  รูปแบบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพของวัดสามระดบั 
- 1 - 

 
1 

33 คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 - - 2 
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ล า 
ดับ 

(eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อ่ืนๆเพิ่มเติม 
(รอบที่ 1 ) 

อ่ืนๆ
เพิ่มเติม* 

(ระหว่างปี) 

รวม 

  โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุตามวิถีอีสาน
โดยผ่านกลไกโรงเรียนผู้สงูอายุ  

3.1 - - 1 

  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 1.1 - - 1 

34 คณะเภสัชศาสตร์ - 1 - 1 
  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (คณะเภสัชศาสตร์) - 1 - 1 

35 คณะสาธารณสุขศาสตร์ - 1 - 1 
  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  (คณะสาธารณสุข

ศาสตร์) 
- 1 - 1 

36 คณะแพทยศาสตร์ 2 - - 2 
  โครงการพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 3.2 - - 1 
  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่การ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex) 
5.1 - - 1 

37 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 - - 3 
  โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทยก์ับการบูรณาการทาง

วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม 
4.1 - - 1 

  โครงการส่งเสริมต่อยอดงานวิจยัเชิงนวัตกรรม 2.1 - - 1 
  โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่  3.2 - - 1 
38 บัณฑิตวิทยาลยั 1 - - 1 
  โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างหลักสูตรสห

วิทยาการและจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
1.1 - - 1 

39 ส านักศึกษาทั่วไป 1 - - 1 
  โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศและ

ศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศ 
1.1 - - 1 

40 โรงเรียนสาธิต (ฝา่ยประถม) 1 - - 1 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการเข้าร่วม

และแข่งขันทักษะทางวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 - 
2563 

1.3 - - 1 

41 โรงเรียนสาธิต (ฝา่ยมัธยม) 1 - - 1 
  โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งที่มีศักยภาพใน

การแข่งขันกับคนอ่ืน 
1.3 - - 1 

42 สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 1 - - 1 

  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Centre of 
Excellence: CoE) 

2.1 - - 1 

43 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชวีินวทิยา - -  - 
44 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - -  - 
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ล า 
ดับ 

(eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

อ่ืนๆเพิ่มเติม 
(รอบที่ 1 ) 

อ่ืนๆ
เพิ่มเติม* 

(ระหว่างปี) 

รวม 

45 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - -  - 
46 ฝ่ายนโยบายและแผน - -  - 
 รวม 33 13  46 

หมายเหตุ *โครงการ/กิจกรรม อื่นๆเพิ่มเติมระหว่างปี หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ  

 
ตาราง ข้อมูล Username Password ในการเข้าระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  (eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน username password 

1 ส านักงานอธิการบด ี msu053011 msu3001 
2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ msu05301101 msu3001 
3 กองกลาง msu053011011 msu3001 
4 กองกิจการนิสิต msu053012011 msu3001 
5 กองบริการการศึกษา msu053013011 msu3001 
6 กองแผนงาน msu053014011 msu3001 
7 กองการเจ้าหน้าที ่ msu053015011 msu3001 
8 กองคลังและพัสด ุ msu053016011 msu3001 
9 กองทะเบียนและประมวลผล msu053017011 msu3001 
10 กองอาคารสถานที ่ msu053018011 msu3001 
11 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ msu053019011 msu3001 
12 ส านักตรวจสอบภายใน msu0530261 msu3001 
13 ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา msu0530271 msu3001 
14 คณะการบัญชีและการจัดการ msu0530101 msu3001 
15 คณะพยาบาลศาสตร ์ msu053011021 msu3001 
16 คณะเภสัชศาสตร์ msu053012021 msu3001 
17 คณะวิทยาการสารสนเทศ msu053013021 msu3001 
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ msu053014021 msu3001 
19 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ msu053015021 msu3001 
20 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป ์ msu053016021 msu3001 
21 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม msu053017021 msu3001 
22 คณะสาธารณสุขศาสตร์ msu053018021 msu3001 
23 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง msu053019021 msu3001 
24 คณะเทคโนโลย ี msu053021 msu3001 
25 คณะแพทยศาสตร์ msu0530201 msu3001 
26 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ msu0530221 msu3001 
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  (eMENSCR) คณะ/หน่วยงาน username password 

27 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ msu0530231 msu3001 
28 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ msu0530241 msu3001 
29 โรงเรียนสาธิต (ฝา่ยมัธยม) msu0530291 msu3001 
30 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ msu053031 msu3001 
31 โรงเรียนสาธิต (ฝา่ยประถม) msu0530301 msu3001 
32 คณะวิทยาศาสตร ์ msu053041 msu3001 
33 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ msu0530411 msu3001 
34 คณะนิติศาสตร ์ msu0530421 msu3001 
35 คณะศึกษาศาสตร์ msu053051 msu3001 
36 สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช msu053061 msu3001 
37 บัณฑิตวิทยาลยั msu0530211 msu3001 
38 ส านักศึกษาทั่วไป msu0530251 msu3001 
39 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชวีินวทิยา msu0530281 msu3001 
40 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม msu0530311 msu3001 
41 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม msu0530321 msu3001 
42 ส านักบริการวิชาการ msu0530331 msu3001 
43 สถาบนัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน msu053071 msu3001 
44 ส านักคอมพิวเตอร์ msu053081 msu3001 
45 ส านักวิทยบริการ msu053091 msu3001 
46 ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ msu0530401 msu3001 
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ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กมุพล ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน 
นางสิริพร  ศิระบูชา ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
 
 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 

นางแจ่มจนัทร์  หลูปรชีาเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  
 
 
 
 
 
ออกแบบปก 
 

นายณัฐวฒุิ สทุธิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 กุมภาพันธ์  2563 
 จ านวน  80  เล่ม 
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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