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 ตามหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของ
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แนวทางการพัฒนาโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา  15 
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บทที่ 1 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

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

แผนภาพ  1  แสดงความเชื่อมโยงและการบูรณาการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  และค ารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ  
ตลอดจนการพัฒนาองค์กร 
 3.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดตัวชี้วัดระดับุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กร  และ 
น าผลการประเมินไปก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 5.  เพื่อน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแก่บุคคล คณะ/หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
 6. เพื่อน าผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม ประกอบการประเมินผลผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัย 
ได้มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาสังคม
และเศรฐกิจแห่ง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574)   
แผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) ตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลให้อยู่ภายใต้
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการประเมินผล 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล  2) พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม   
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  5)  
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล  6) 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ 7) พัฒนา
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตามแผนภาพ 2  ดังนี้ 
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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. เกณฑ์การประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  4. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากล 
  5. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลยัก าหนดขึ้น 
 
โครงสร้างการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  มีรายละเอียดโครงสร้าง
การประเมินผล  ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย คณะกรรมการ  3 กลุ่ม  
ได้แก ่
   1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
     1) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณรายได้ เงินกองทุน และเงินอ่ืนๆ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการอ านวยการคณะ/หน่วยงาน 
     2) จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของคณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
     3) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล  
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    1.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
      1) เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
      2) เจรจากับผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานเก่ียวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  
   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 
    1) ให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการของ
คณะ/หน่วยงาน 
    2) ตรวจประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ /หน่วยงาน 
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการ 
    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อทีป่ระชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
 

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   คณะกรรมการ  
     1) อธิการบดี                    ประธาน 
     2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย                 รองประธาน 
     3) รองอธิการบดี                      กรรมการ 
     4) หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกับค ารับรองฯ            กรรมการและเลขานุการ 
     5) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ก ากับดแูลเก่ียวกับค ารับรองฯ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้  ท าหน้าที่เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน  
รวมทั้งท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
  1. คณะกรรมการอ านวยการตรวจประเมินค ารบัรองการปฏิบัตริาชการคณะ/หนว่ยงาน 
   1.1 อธิการบดี                   ประธาน 
   1.2 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
   1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         กรรมการ 
   1.4 เจ้าหน้าที่หนว่ยงานที่ก ากบัดูแลเกี่ยวกับค ารับรองฯ       กรรมการและเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้ ให้ค าปรึกษา แนะน า  พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการ  ให้ค าปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
พิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  
 
  2. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองฯ ประกอบด้วย 
   2.1 อาจารย์ที่ผ่านหลักสูตรอบรมผู้ประเมินของ สกอ. เป็นประธานหรือกรรมการ 
   2.2 เจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย  เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
   2.3 เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิงานเก่ียวกับค ารับรองฯ หรือเจ้าหน้าที่ 
     ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย       เปน็กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  หมายเหตุ ตัวแทนของคณะ/หน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
การจัดท าค ารับรองฯ หรืออาจเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่ด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
  2. โครงสร้างของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

ระดับการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงท่ีให ้
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย  

 อธิการบด ี
 

ลงนามกับ  เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงศึกษาธิการ/  
แผนปฏิบัตริาชการของ สกอ. / แผนปฏิบัตริาชการ 
ของมหาวิทยาลัย 

   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ าหนัก เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามแผน ปฏบิัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

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 
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   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. 2560 
 

วันที่ กิจกรรม 
30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลยัเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  ต่อสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
18 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2560 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ พร้อม
จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อจดัท ากรอบค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อประกอบการเจรจาตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2559  

1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   
    ของแต่ละหน่วยงาน  และเสนอคณะกรรมการอ านวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และค่าน้ าหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 
    ราชการ ประจ าปี 2560  ของคณะ/หน่วยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัต ิ
    ราชการของคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรอบเกณฑ์การให้คะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้กองแผนงาน จ านวน 1 ชุด  
    พร้อมไฟล์ข้อมูล 

1 ธันวาคม 2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านบุ ารุงฯ เจรจา
เป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

2 ธันวาคม 2559 หน่วยงานสนบัสนุนเจรจาเป้าหมายตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ธันวาคม  2559 – 
มกราคม 2560 

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

มกราคม  2560 ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
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วันที่ กิจกรรม 
มกราคม  – 
กุมภาพันธ์ 2560 

กองแผนงานจัดท าคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน   
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

กุมภาพันธ์ 2560 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (รอบ 4 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายในวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานจะถูกหัก
คะแนนวนัละ 0.05  คะแนน) 

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

มีนาคม 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2560  (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

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

เมษายน 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกสิ่งจูงใจตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เมษายน 2560 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (รอบ 6 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมนีาคม 2560  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

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

พฤษภาคม 2560 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนเมษายน 2560  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

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

มิถุนายน 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2560  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

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

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

สิงหาคม 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2560  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

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

กันยายน 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2560  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
(ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนสิงหาคม 2560  และหากเกินระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน 
จะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

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

ตุลาคม 2560 1) คณะ/หน่วยงาน  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR  (รอบ 12  เดือน)  
(สิ้นเดือนกันยายน 2560)  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 2560 มหาวิทยาลยัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมนิค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

พฤศจิกายน 2560 –  
มกราคม 2561 

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

 

หมายเหตุ : 1) การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6  เดือน  9  และ  12  เดือน กองแผนงานจัดท ารายงาน 
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
      บริหารวาระเพื่อพิจารณา 
  2) การรายงานผลการปฏบิัติราชการรอบ 4  เดือน 5  7  8  10  และ 11  เดือน กองแผนงานจัดท า 
     รายงานสรุปผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
     คณะกรรมการบริหารวาระเพื่อทราบ 
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แผนภาพ  3  กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 

 

ประเมินผล 
รายงานผล  
ทุกเดือน 

เจรจาค ารับรอง ฯ และปรบั 
แก้ไขแผนปฏบิัตริาชการ 

แต่งตั้งคณะท างาน 

จัดส่งแผนปฏิบตัิราชการและ 
รายงานผลการประเมินตามแผน   

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
ให้มหาวิทยาลยั 

ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
 

ด าเนินการตามค ารบัรอง 
การปฏบิัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 
 

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

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร/ 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ 

น าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ /  

ที่ประชมุหน่วยงาน 

แผนปฏิบตัิราชการ 
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แผนภาพ  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 
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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 าอธิบายตัวชี้วัด 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
  3) การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนสืบเนื่องมาจากข้อ 2 
  4) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก 

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

ภายใน ธ.ค. 59 – 
ม.ค. 60 

2. กองแผนงานส่งผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดตัวชีว้ัด 
และเสนอลงนามค ารับรองฯ
ของคณะ/หน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลัยรายงานความกา้วหนา้
การปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ ทุกเดือน  และสภา
มหาวิทยาลัย รอบ 7 และ 12 เดือน 

 

6. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจประเมินผล หรอื
ตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

7. คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

8. น าผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 

สิ่งจูงใจ 
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  5) การปรับเปลี่ยนการกระจายค่าน้ าหนัก หากคณะ/หน่วยงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ หรือที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ค่าน้ าหนักให้มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละแผนงานหลัก คณะ/หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
  6) กรณีที่คณะ/หน่วยงานขอปรับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ได้รับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น
จากเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ  ให้ก าหนด
แนวทางในการพิจารณา  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนออธิการบดีหรือที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา   
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบแล้ว  หากเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนตามที่คณะ/หน่วยงาน 
เสนอแล้ว  ค่าคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนั้นๆ  ไม่ควรเกิน  4.0000  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบส าหรับ
หน่วยงานที่ไม่ได้ยื่นขออุทธรณ์มาเพื่อขอปรับเกณฑ์  หรืออาจขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ 
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 13 ตุลาคม 2560 ปฏิทินก าหนด)  โดยหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผล
ภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ ยกเว้นหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลัก
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และส านัก  จะต้อง
รายงานผลหลังคณะ/หน่วยงานภายใน 2 วันไม่นับวันหยุดราชการ  
 ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานจะต้องน าส่งและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และหากหน่วยงานใดจัดส่งรายงานผลฯ ล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผลการ
ประเมินที่หน่วยงานได้  โดยจะตัดคะแนนการส่งช้า วันละ 0.05  (หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  ได้น ามาใช้กับส่วนราชการที่ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร.) 
 
การให้คะแนนผลการด าเนินงาน 
 1. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยไม่ให้มีการอุทธรณ์
ผลคะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงานเสร็จสิ้นไปแล้ว หรือการตรวจประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 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 

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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  10) หลักฐานอ้างอิง 
 

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

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คณะ/หน่วยงาน   
รายงานถือเป็น  เอกสารทางราชการ  ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ ์
จากผู้บังคับบัญชาคณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล 

 
 

ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ส าหรับคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
 

การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
4 เดือน 17 กุมภาพันธ์ 

2560 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

15 กุมภาพันธ์ 
2560 

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

5 เดือน 9 มีนาคม 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7  มีนาคม 2560 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนกุมภาพันธ ์2560  (ท้ังนี้ 
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 
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การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
6 เดือน 12 เมษายน 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการสรุปข้อมลูผลการด าเนนิงาน
เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

10 เมษายน 2560 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ ภายใน 
5 วันท าการหลังสิ้นเดือนมีนาคม
2560  (ท้ังนี้ หากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดหน่วยงานจะถูกหัก
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 
 

7 เดือน 11  พฤษภาคม 
2560 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อมหาวิทยาลัย
จะด าเนินการสรุปข้อมลูผลการ
ด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลยั 

8 พฤษภาคม 2560 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนเมษายน 2560  (ท้ังนี้  
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

8 เดือน 9 มิถุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

7  มิถุนายน 2560 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 8 เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2560 (ทั้งนี้ 
หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน) 

9 เดือน 12 กรกฎาคม 
2560 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึก
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพือ่มหาวิทยาลัยจะด าเนนิการ
สรุปข้อมลูผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

7 กรกฎาคม 2560 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
มิถุนายน 2560  (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 
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การ
รายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
10 

เดือน 
9 สิงหาคม 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนฯ ใน
ระบบบรหิารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

7 สิงหาคม 2560 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2560 (ท้ังนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 

11 
เดือน 

11 กันยายน 2560 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560มหาวิทยาลยัมหาสารคาม บนัทึก
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

7 กันยายน 2560 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบ 11  เดือน 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นเดือน
สิงหาคม 2560  (ทั้งนี้  หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะ
ถูกหักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน) 

12 
เดือน 

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

6 ตุลาคม 2560 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัต ิ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

1) บันทึกผลการปฏิบัติ
ราชการ และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัตริาชการฯ 
รอบ 12 เดือน  ตามแบบฟอร์ม
การรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้ครบถ้วน ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์  

2) แนบเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร ์

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

วันสิ้นสุดการ
รายงานผลส าหรับ

เจ้าภาพ 
หน่วยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

และคณะ/หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม  กิจกรรม 
 ภายในวันที่ 13 

ตุลาคม 2560 
ทุกคณะ/หน่วยงานส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ (ผลการประเมินตนเอง) ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 1 เล่ม (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 

 ภายในวันที่ 20  
ตุลาคม 2560 

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

 

หมายเหตุ  :  การแนบเอกสารและหลกัฐานอ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์สามารถแนบได้ตลอดปีงบประมาณ 
 

 
 
การค านวณผลการประเมิน 
 
 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังนี้ 
 

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

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

แบบที่   1  :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

ตัวอย่าง  :  ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 

การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ เช่น  กรณีทีบ่ณัฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  72.59 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

       ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีได้จงึอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ  2  กับ  3 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                       2                           3                        4                         5 

60                   70                         80                       90 100 
ผลการด าเนินงาน       

 72.59 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 
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ค านวณโดยวิธีการเทยีบบัญญัติไตรยางศ ์
 

 การค านวณคะแนนที่ได้  
 

 (ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  - เกณฑ์ขั้นต่ าของช่วงคะแนน)  
x 100  

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  

 100%    

 
 ตัวอย่างการค านวณคะแนนที่ได้ 
 

   เช่น   ผลการด าเนินงานท่ีท าได้    72.59% 
 

 (72.59 – 70)  
x  100  

 10  
 100    

 

    ผลต่างของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เพิ่มขึ้นจากระดับ  2  =  0.2590 
 

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

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

(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
น้ าหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(3) 
เป้าหมาย  
ตามแผน 

(4) 
ผลการ
ด าเนิน 
งานจริง 

(5) 
ผล

คะแนน 
ที่ได้ 

(6) 
คะแนน              

ถ่วงน้ าหนัก 
((5)x(2)) 

 5.3.1.3.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.25 
(2/8) 

96 94.80 3.8000 0.9500 

 5.3.1.3.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม      
5.3.1.3.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ภาพรวม 6 เดือนแรก 
0.25 
(2/8) 

53.80 48.90 2.9959 0.7490 

5.3.1.3.2.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวม 12 เดือน 

0.25 
(2/8) 

96 95.75 4.7500 1.1875 

 5.3.1.3.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ลงทุน 

0.25 
(2/8) 

80 75.80 2.9000 0.7250 

 รวม 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วดัน้ีเท่ากบั 3.6115 

   หมายเหตุ ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบท่ี 1 

ระดับคะแนน 3                       4                         1                      2                           5 

92                    93                          94                     95 ผลการด าเนินงาน 96 
      

95.75 

ผลการด าเนินงานจริงท่ีได้ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 25 

แบบที่  2.2   :  การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า  1  ตัว  

 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

ตัวอย่าง  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ตัวอย่าง  คณะเทคโนโลยี 

 
สรุปคะแนนแต่ละภาควิชาเทียบตามกลุ่มสาขา 

 
  

ภาควิชา 
จ านวน 

(ปฏิบัติงานจริง) 
รวมอาจารย์/

นักวิจัย 
เงินสนับสนนุวิจัยฯ  

(บาท) 
สัดส่วนเงิน 

(บ/ค) 
อาจารย์ นักวิจัย 

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

ภาควิชา การค านวณ 
ผลลัพธ ์

การค านวณ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

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

เฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลย ี  2.06  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                           3                         4                         5 

      

            
2.0600 

ผลการด 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/ กิจกรรมของคณะในการส่งเสริมและพัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ (เป็นโครงการตาม 
                  กิจกรรม 5 ด้าน ท่ีนิสิตเป็นผู้จัด)  ครบไม่น้อยกว่า 3 ด้านส าหรับป.ตรี  และ 1 ด้าน ส าหรับ 
                 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับ 5   (7) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ (เป็นโครงการตาม 
                 กิจกรรม 5 ด้าน ท่ีนิสิตเป็นผู้จัด)  ครบไม่น้อยกว่า 5 ด้านส าหรับป.ตรี  และ 2 ด้าน  ส าหรับระดับ 
                 บัณฑิตศึกษา 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

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

 
คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ก สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได ้ 2 ข้อ  ข้อ 4 และ 
ข้อ  5   

3.0000 

ข สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ข้อ  1 ข้อ  3 ข้อ  4 
และข้อ 5   

4.0000 
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แบบที่  4.1  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

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

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ  0.5000 

 (2)  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร
ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน  0.5000 

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

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

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

 0.0000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  3.8750 

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

  คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8750 
 
 

 

   8.75 x 5 
      10 
       5 
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แบบที่  4.2  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

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

ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ 
 

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

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

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

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

ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
 0.5000 

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

สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 1.0000 

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

16.00 0.8000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.8000 

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

   คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8000 
 
 

 
 

   16.00 x 5 
      20 
       5 
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แบบที่  4.3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

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

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

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

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

                       ร้อยละ 40 ของนิสิตเข้าทดสอบทั้งหมด 
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-กิจกรรมฯ  0.5000 
3 (5) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ าหนด  1.0000 
4 (6) นิสิตที่เข้ารบัการทดสอบภาษาฯก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่คณะก าหนด 
(750/850) 

ร้อยละ 91.76 
1.0000 

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

25.75 0.6438 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.6438 

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

 
 

 
 

   25.75 x 5 
      40 
       5 
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แบบที่  5  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

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

 

 

ให้ค านวณผลการด าเนินงานตามช่วงคะแนนที่เกิดขึ้นจริง  เช่น   

 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ผู้ประเมินจะพิจารณา 

   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมินประกันคณุภาพภายใน   อยู่ในระดับคุณภาพ  
   เท่ากับ  4.40  จะมีค่าคะแนนที่ได้เทา่กับ  4.8989    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                           3                         4                         5 

1                        2                          3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 
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แบบที่  6  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน - - - 4 - 

 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
ตัวอย่าง   :  ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม     

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

 
 
 
 

 

 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                           3                         4                         5 

1                        2                          3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

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

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

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

 
 ตัวอย่าง  1   :   การประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
                   สถาบนั ก  ได้รบัการจัดอันดับเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลกในระดับสถาบันหรือ 
ระดับสาขาย่อยจากสถาบนักลางที่เป็นที่ยอมรับระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล จ านวน 5 
หน่วยงาน  ถือว่า  ส าเร็จอยู่ที่ระดับคะแนน 5 
 
ตัวอย่าง  2   :   การประเมินตัวชี้วัดผลไม่ส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
        สถาบนั  ข   ไม่ได้รบัการจัดอันดับ  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 
ของสถาบันอุดมศึกษา  ข   ถือว่า  ไม่ส าเร็จ  อยู่ที่ระดับคะแนน  0 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน 
 
 1. อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)  
  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน 
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  แนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 
    9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 
 2. นักวิจัยประจ า  หมายถึง  นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
บุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย  และมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 3. งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาค าตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหา  ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ 
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  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 
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(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข$อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง  โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 8. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 9. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 
 10. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  
ไทย และเวียดนาม 
 11. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่ายงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 
 12. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เเชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มาจากต่างประเทศ  
อย่างน้อย 3 ประเทศ  และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ตอ้งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 13. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 14. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่ากับ
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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 15. หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
2554) 
 16. การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment)  ซึ่งการด าเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ  
 17. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก 
สถาบันการศึกษา  หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
 18. แผนปฏิบัติการประจ าป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ป  
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
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 
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บทที่ 3  
 

แนวทางและวิธีการประเมินผล 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

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

ภารกิจ น้้าหนัก 

1)  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

ร้อยละ 25 

2)  ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่ม 
     หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสงัคม 

ร้อยละ 25 

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

ท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่สังคม 
ร้อยละ 10 

5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภบิาล 

 

ร้อยละ 20 
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ภารกิจ น้้าหนัก 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัย
ในระดับสากล 

ร้อยละ 5 

7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
รวม ร้อยละ 100 

 

  2) หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภารกิจ น้้าหนัก 

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

รวม ร้อยละ 100 
 
  3) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ 

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

รวม ร้อยละ 100 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานไม่มตีัวชี้วัดในส่วนที่ 1  ให้น าค่าน้ าหนักมาร่วมกับส่วนที่ 2 
 

  4) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสังกัดส้านักงานอธิการบดี และหน่วยเสริมศึกษา 
ภารกิจ น้้าหนัก 

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

รวม ร้อยละ 100 
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กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 1) สรุปจ านวนตัวชีว้ัดการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ รวมน้้าหนัก 
ทั้งสิ้น 

รวมตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

1)  พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล   

25 15 

2)  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวชิาการและมูลคา่เพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 

25 11 

3)  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   5 4 

4)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม   

5 3 

5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

20 11 

6)  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็
มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

15 6 

7)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 2 

รวมทั้งสิน้ 100.00 52 

 
 2) สรุปตัวชี้วดั น้ าหนัก หน่วยงานก ากับติดตามข้อมูล และหนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตัวชี้วัด 
 

 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจดัเรียนการ
สอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ
สากล 

25    

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

 5    

 1.1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป   

 2.5 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

ทุกคณะวิชา 

 1.1.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความรว่มมือด้านการจัดการเรียน
การสอนหรือการปฏบิัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

 2.5 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

กองทะเบียนฯ คณะวิชา 

     เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑติเป็นผู้มีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ และทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ทีส่อดคล้องกบัอัตลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยั 

18    
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ 

กองแผนงาน 
 

คณะวิชา 

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

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ 

กองแผนงาน 
 

คณะวิชา 

 1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ารับการทดสอความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า กอ่นส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 ของ
นิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรก าหนด (MSU English Exit–Exam) 

1 ผอ. ส านัก
ศึกษาทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะวิชา 

  1.2  1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด(MSU English Exit–Exam) 

2 ผอ. ส านัก
ศึกษาทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป คณะวิชา 

  1.2  1.2.5 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะดา้น IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT  หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตร
ก าหนด (IT Exit-Exam) 

1 ผอ. ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
 

คณะวิชา 

  1.2  1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะดา้น IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทัง้หมด (IT Exit-Exam) 

2 ผอ. ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์ ทุกคณะวิชา  

        1.2.7  ร้อยละของรายวิชาที่มีสือ่การสอนสองภาษา (ภาษาไทยและ
อังกฤษ  หรือสื่อการสอนภาษาตา่งประเทศที่จัดการเรียนการสอน)  
(ทุกระดับ) 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองทะเบียน คณะวิชา 

      1.2.8 ระดับความส าเร็จของการจดัการศึกษาที่สะทอ้นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

2 ผอ. ส านัก
ศึกษาทั่วไป 

ส านักศึกษาทัว่ไป ทุกคณะ 
 

     1.2.9  จ านวนรางวัลทีน่ิสิตและ/หรอืศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต คณะวิชา 

1.2.10 จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมอืสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต คณะวิชา 

     เป้าประสงค์ 1.3)  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธติ
อย่างมีคุณภาพ 

2    

1.3.1 ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.3.2 ระดับความส าเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

0.5 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

1.3.3 ระดับความส าเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุม
ศึกษาได้ 
 

0.5 ผู้อ านวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสรา้งสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนและสังคม 

25    

     เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลยัมศีูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

5    
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 2.1.1 ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเปน็เลิศทางการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

3 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ศูนย์
ความเป็นเลิศ
ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 2.1.2 ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิัยเฉพาะทาง
ให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

     เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลยัมผีลงานวิชาการ หรืองานสรา้งสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไดร้ับการยอมรับในระดับสากล 

9    

      2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวจิัยกับนักวิจัยภายนอก
สถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 

ทุกคณะ/ 
สถาบันวิจยั
วลัยฯ 

      2.2.2 ร้อยละคุณภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า 3 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
สถาบันวิจยั         2.2.2.1 กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        2.2.2.2 กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ    วลัยฯ 
        2.2.2.3 กลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
      2.2.3 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
2 คณบดบีัณฑิต

วิทยาลยั 
บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ 

หลักสูตรป.โท 
      2.2.4 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
 

2 คณบดบีัณฑิต
วิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ 
หลักสูตรป.เอก 

     เป้าประสงค์ 2.3) มหาวิทยาลยัมผีลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน้าไปแกป้ัญหาของชมุชนและสังคม 

2    

     2.3.1 จ านวนโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง 
     คุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือ 
     เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

    เปา้ประสงค์ 2.4) มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์เชิงบรูณาการสหวชิา 

5    

      2.4.1 จ านวนโครงการวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง 
      บูรณาการสหวิชา 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

      2.4.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจยัจากหนว่ยงานภายนอก 3 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

       เปา้ประสงค์ 2.5) มหาวิทยาลยัมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากนวตักรรม และ
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 

4    

      2.5.1 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือ 
        เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

      2.5.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน 
       ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 10    

     เป้าประสงค์ที่ 3.1) มหาวทิยาลัยมีการทา้งานเชงิวชิาการรว่มกัน 
(Engagement) ระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัชุมชนและสังคม 

7.50    

 3.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนนิงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 
ชุมชน หรือหนว่ยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรอืสถานประกอบการ 

2.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

 3.1.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอก   

2.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย
ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

 3.1.3 ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการ
ถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นทีอ่ื่นหรือหน่วยงานอื่น 

2.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
บรรพชีวนิฯ/
นวัตกรรมไหม
ฯ/สถาบันวจิัย



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 43 

 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

ศิลปฯ/
สถาบันวิจัย
วลัยฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 3.2) มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่ครบถ้วน และ
ทันสมัย 

2.50    

 3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการ   

2.50 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัย 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

กองส่งเสริม
การวิจยัฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

10    

     เป้าประสงค์ที่ 4.1) มหาวทิยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากลบนฐานการบรูณาการจากการเรยีนการสอนและการวิจัย 

4    

 4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการ1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 4 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2) มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทา้นุบ้ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชนที่สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มได้ 

6    

 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

  4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน 

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ  และ
ยกระดับการบรหิารจดัการมหาวิทยาลยั  ตามหลักธรรมาภบิาล 

20    

     เป้าประสงค์ที่  5.1)  มหาวิทยาลยัมีระบบบรหิารจดัการองค์กรที่มี
ประสิทธภิาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

3    

  5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน 

      5.1.2 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน   

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

ทุกหน่วยงาน 

     เป้าประสงค์ที่ 5.2)  มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการ ทีม่ีประสทิธิภาพ 

6    

      5.2.1  ระดับความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลตามมาตรฐานขอ้มูลกลาง
อุดมศึกษา (สกอ.) 

2 ผอ ส านกัคอมฯ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

กองทะเบียน
ฯ/กองการ
เจ้าหน้าที่/
กองแผนงาน/
ส านัก
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

คอมพิวเตอร์/
กองกิจการ
นิสิต 

      5.2.2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ 
     หนว่ยงาน 

2 ผอ ส านกัคอมฯ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

     5.2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความ 
     ตระหนกัด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
     มหาสารคาม 

2 ผอ ส านกัคอมฯ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ทุกคณะ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3)  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน
และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

5    

     5.3.1 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม  2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ กองคลังและ
พัสด ุ

     5.3.2 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
(งบแผ่นดิน)  

2 รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ กองคลังและ
พัสด ุ

     5.3.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารงบประมาณ   
การเงินและพัสดุที่มีประสิทธภิาพตอบสนองต่อพันธกจิ 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน กองคลังและ
พัสดุ / 
กองแผนงาน/ 
ส านักคอมฯ 
 

ตัวชี้วดัตามนโยบายมหาวิทยาลยั (ระดับคณะ/หน่วยงาน)     
     5.3.4 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวมจากงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร (กรณีที่คณะหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบ
รายจ่ายลงทุน) 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

     5.3.5  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
(กรณีที่คณะ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน) 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

    5.3.6 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน - รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

    5.3.7 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

   5.3.8 ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

    5.3.9 ระดับความส าเร็จในการก ากบัการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนงาน
การเงินและบัญช ี

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 

    5.3.10 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี - รองอธิการบด ี
ฝ่ายอ านวยการ 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน
ที่กองคลังฯ 
ระบุ 
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

    5.3.11 ร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (งบประมาณเงินรายได้) 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน ทุกคณะ 

    5.3.12 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย - รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนฯ 

กองแผนงาน ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

    เปา้ประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลยัมรีะบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 6    
      5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  2 รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ทุกคณะ 
 

      5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ทุกคณะ 
 

      5.4.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาหลักสูตรเพื่อบุคลากร 
สู่การเป็นมืออาชพี 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 
 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

5    

     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ 
หรือการประเมินคุณภาพในระดบัสากล 

5    

 6.1.1 จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตา่งประเทศที่มี
ความสัมพันธก์ับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer 
List) 

1 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 
 

 6.1.2 ร้อยละของคณะที่มีอาจารย์/นักวจิัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound 
Visiting) และ/หรือมกีารแลกเปลีย่นอาจารย์/นักวิจยั มมส  กับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ (Outbound Visiting  Internation 
Facluty Staff) 

1 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.3 ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลกัสูตร 
(International Studen) 

0.5 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับ
มหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student)  และ/หรือแลกเปลี่ยน
นิสติ มมส  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  (Outbound Echange 
Student) 

0.5 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ 

 6.1.5 มหาวิทยาลยัที่ได้รับการจัดอันดบัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้อง
ด าเนินการ 
แต่ใช้ผล
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ที่ 6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน
การรองรับความเป็นนานาชาต ิ

1    
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 ตัวชีว้ัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก้ากับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดั 

 6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 

1 ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายประชา- 
สัมพันธ์ฯ 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5    
     เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

5    

 7.1.1 มหาวิทยาลยัได้รับการจัดอันดบัเป็นมหาวิทยาลยั 
สีเขียวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  
 

2 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้อง
ด าเนินการ 
แตใ่ช้ผลรว่มกบั
มหาวทิยาลยั 

 7.1.2 จ านวนโครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลยั 
สีเขียว 

1 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

คณะ/
สถาบัน-
ส านัก-ศูนย์ฯ 

  7.1.3 ระดับความส าเร็จของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า  (ตัวชี้วัดตาม
นโยบายมหาวิทยาลยั) 

2 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กองอาคาร
สถานที่ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 รวม 53  ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบตัิราชการ     

 รวม 9 ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย 100    
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 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต  
ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ  โดยพิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ตามผลการด าเนินงานคุณภาพหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
   

  สูตรการค านวณ : 
 หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 

X100 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ  62.50  คะแนนที่ได้เท่ากับ  4.5000  คะแนน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี 3.01 ขึ้นไป   
 
 

 
5 

X 100 
8 

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

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หลักสูตร 

3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  
ที่ก าหนด 

4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั(มมส) 1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด(มมส)ที่ 1.1.1)   
ซึ่งเป็นผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผ่าน
กองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปงีบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  รายหลักสูตร (สาขาวิชา) ที่เป็นผลประเมิน
สุทธิจากคณะกรรมการฯ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :  ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
    
 
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  หมายถึง  หลักสูตรที่การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ทุกระดับ (ปริญญาตรี  ปริญญา

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับ
สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
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โท และปริญญาเอก) ได้มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน  อาทิเช่น  การร่วมท าหลักสูตร  การรับนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์  การสอนพิเศษ  เป็นต้น  ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ไม่มี MOU ก็สามารถนับได้  ให้ดูกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1)  ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 
 

 หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ 
กับสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ X100 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 =  ร้อยละ 78.26 คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองทะเบียนและประมวลผล) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีระบบกลไกหรือแนวทางการด าเนินงาน 
2 มีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานอยา่งน้อย 2 คร้ัง   
3 มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางการด าเนินงาน 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.1.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 

 
18 

X 100 
23 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2559 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี) 
 4. เอกสารระบบหรือกลไกแนวทางการด าเนินงาน 
 5. รายงานการประชุมการด าเนินงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อรับการเกณฑ์ทหารและการบรรพชา 
มาพิจารณา 
  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวชิา 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ 96.59    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

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

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริม
และช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการด าเนินงานตามมีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมก าหนด 

3 (5) มีการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้องและตรงกัน 
4 (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 1.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด1.2.1

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 

 
85 

X 100 
88 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งสิน้   
 3. จ านวนนิสิตที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : ทุกคณะ 
 Data Owner : กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 

ค าอธิบาย: 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้  
จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล  ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับทุกระดับตรี-โท-เอกและให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

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

 ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร 
 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
ดังนี ้

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.9833    คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.9833  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของด าเนินงานตัวชี้วัดระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ           

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการด าเนินงานตามมีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ก าหนด 

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

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 

 
(4.25+3.70+4.00) 

 
3 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  และจ านวนผู้ใชบ้ัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการสอบทานข้อมูลกับคณะ/หน่วยาน 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  นิสิตมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถ
สื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้การนับนิสิตให้นับทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก  และให้นับแยก
เป็นรายสาขาวิชา  และให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะพัฒนาได้เอง 
  แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(MSU English Exit – Exam) หมายถึง
แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะวิชาใช้ในการทดสอบนิสิต 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต  ให้ส านักศึกษาทั่วไป 
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ  
และในการก าหนดนิสิตเข้าทดสอบให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะเข้าทดสอบได้เองและไม่ก าหนด

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
     ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  
     ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100  ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลกัสูตรก าหนด (MSU English 
      Exit–Exam) 
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จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบ
ปีงบประมาณ) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ 
X 100 

 จ านวนนสิิตทั้งหมด ที่คณะ/หลกัสูตรเลือก/ก าหนดให้เป็นชั้นปทีี่เข้าสอบ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   

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

 
  ตัวอย่าง  คณะศึกษาศาสตร์   (ยกตัวอย่างเฉพาะระดับปรญิญาตรี) 

ที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ทั้งสิ้น 

(ทุกระดับ) 

ชั้นป ี
ที่เลือก
ทดสอบ 

จ านวนนิสิต 
ที่มีทั้งสิ้นในชั้นป ี
ที่เลือกเข้าทดสอบ 

จ านวนนิสิตในชัน้ป ี
ที่เลือกเข้าทดสอบ 
ที่ได้เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 
ของนิสิตที่เข้า 

ทดสอบ 
1 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 2 48 45 93.75 
2 กศ.บ. ภาษาไทย 2 35 25 71.43 
3 กศ.บ. สังคมศึกษา 3 42 41 97.62 
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2 40 35 87.50 
5 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 44 42 95.45 
6 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 3 38 38 100.00 
7 กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 1 48 48 100.00 
8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 42 42 100.00 
9 วท.บ. จิตวิทยา 4 46 45 97.83 

รวม 383 361 94.26 
 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 94.26    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 

 
361 

X 100 
383 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักศึกษาทั่วไป) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-
เอก)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรก าหนด (MSU 
English Exit–Exam) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม 
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือคณะ 

3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
ที่ก าหนด 

4 (5) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 1.2.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.3) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ตามชั้นปีทีค่ณะก าหนด จ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จ าแนกเป็นรายหลักสูตร และคณะ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ  รายงานการประชมุฯ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ/ช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะวิชา 
 Data  Owner :  ส านักศึกษาทั่วไป 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 57 

 
 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  นิสิตมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถ
สื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก  และให้นับแยก
เป็นรายสาขาวิชา  และให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะพัฒนาได้เอง 
  แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit–Exam) หมายถึง
แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะวิชาใช้ในการทดสอบนิสิต 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต  ให้ส านักศึกษาทั่วไปเป็น
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ   
และในการก าหนดนิสิตเข้าทดสอบให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะเข้าทดสอบได้เองและไม่ก าหนด
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านในรอบ
ปีงบประมาณ)  โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

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

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

 

  ตัวอย่าง 
 
 

 
120 

X 100 
361 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
   ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด 
   (MSU English Exit–Exam) 
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 =  ร้อยละ 33.24    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
  
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักศึกษาทั่วไป) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-
เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน CEFR  หรือ
เทียบเท่า  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด(MSU English Exit–Exam) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบโดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3)  มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 

ที่ก าหนด 
4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดัที่ 1.2.4 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตาม

ปฏิทิน  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวทิยาลัยก าหนด             
5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย  (ตัวชี้วัด 1.2.4) 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ตามชั้นปีทีค่ณะก าหนด จ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จ าแนกเป็นรายหลักสูตร และคณะ 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ/ช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

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

ค าอธิบาย: 
  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญของของนิสิตหรือเยาวชนไทย  
ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งก าลังจะก้าวออกไปรับใช้สังคม และก้าวเข้าสู่อาชีพท่ามกลางการแข่งขันในการประกอบอาชีพ 
ของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะต้อง
วางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตไทยให้ได้มาตรฐานด้านทักษะ
การใช้ IT ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกต่อไป 
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
(MSU IT Exit-Exam)หมายถึงหลักสูตรหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ทุกคณะวิชาใช้ในการ
ทดสอบนิสิต 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลนิสิตและ
หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็น 
รายสาขาวิชา  และให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะพัฒนาได้เอง 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ให้ส านักคอมพิวเตอร์ 
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ 
และในการก าหนดนิสิตเข้าทดสอบให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะเข้าทดสอบได้เองและไม่ก าหนด
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่าน ในรอบ
ปีงบประมาณ) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบ 
X 100 

 จ านวนนสิิตทั้งหมด ที่คณะ/หลกัสูตรเลือกหรือก าหนดให้เป็นชั้นปีที่เข้าสอบ 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
81 84 87 90 93 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารบัการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT 
   ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT  หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
   ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีทีห่ลักสูตรก าหนด (IT Exit-Exam) 
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  ตัวอย่าง  คณะศึกษาศาสตร์   (เฉพาะระดบัปริญญาตรี) 

ที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ทั้งสิ้น 

(ทุกระดับ) 

ชั้นป ี
ที่เลือก
ทดสอบ 

จ านวนนิสิต 
ที่มีทั้งสิ้นในชั้นปีที่
เลือกเข้าทดสอบ 

จ านวนนิสิตในชัน้ป ี
ที่เลือกเข้าทดสอบ 
ที่ได้เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 
ของนิสิตที่เข้า 

ทดสอบ 
1 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 3 44 42 95.45 
2 กศ.บ. ภาษาไทย 2 30 18 60.00 
3 กศ.บ. สังคมศึกษา 4 45 42 93.33 
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3 48 45 93.75 
5 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 45 40 88.89 
6 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 4 40 38 95.00 
7 กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 2 44 28 63.64 
8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 41 40 97.56 
9 วท.บ. จิตวิทยา 3 25 23 92.00 

รวม 362 316 87.29 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 87.29    คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.0967  คะแนน 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักคอมพิวเตอร์) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิต(ป.ตรี) ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) (มมส 1.2.5) (มมส 1.2.6) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการน าปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมา  (2559)   

มาจัดท าแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
(3) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
2 (4) มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Exit-

Exam) ของรอบปีที่ผา่นมา 
3 (5) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับที่ 2  (ข้อ 4) รายงานต่อผู้บริหาร

หน่วยงาน และรายงานผลต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) 
4 (6) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 1.2.5 และ 1.2.6 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลา

 
316 

X 100 
362 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลยัก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.5 และ 
1.2.6) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย ก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2559 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวชิา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ตามชั้นปีทีค่ณะก าหนด จ าแนกเป็นรายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลจ านวนนิสิตที่เข้าทดสอบ และผลการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 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  :   คณะวิชา 
 Data  Owner :  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญของของนิสิตหรือเยาวชนไทย  
ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งก าลังจะก้าวออกไปรับใช้สังคม และก้าวเข้าสู่อาชีพท่ามกลางการแข่งขันในการประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  
   ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบ 
   ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด  
   (IT Exit-Exam) 
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ของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะต้อง
วางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตไทยให้ได้มาตรฐานด้านทักษะ
การใช้ IT ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกต่อไป 
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
(MSU IT Exit-Exam)หมายถึงหลักสูตรหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ทุกคณะวิชาใช้ในการ
ทดสอบนิสิต 
  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลนิสิต 
และหลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้ การนับนิสิตให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็น 
รายสาขาวิชา  และให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะพัฒนาได้เอง 
  ทั้งนี้  ในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ให้ส านักคอมพิวเตอร์ 
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ 
และในการก าหนดนิสิตเข้าทดสอบให้คณะก าหนดหรือระบุชั้นปีของนิสิตที่จะเข้าทดสอบได้เองและไม่ก าหนด
จ านวนครั้งในการเข้าทดสอบของนิสิต (ให้ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่าจะผ่านใ นรอบ
ปีงบประมาณ)  โดยผู้เข้าทดสอบต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนนสิิตที่เข้าสอบทักษะดา้น IT  และมีผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน X 100 

 จ านวนนสิิตที่เข้าทดสอบทักษะด้าน IT ทั้งหมด 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 56.96    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.3920  คะแนน 
 

 
180 

X 100 
316 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (ส านักคอมพิวเตอร์) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิต(ป.ตรี) ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการน าปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมา  (2559)   

มาจัดท าแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
(3) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
2 (4)  มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Exit-Exam) ของรอบปีที่ผ่านมา 
3 (5) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับที่ 2  (ข้อ 4)รายงานต่อผู้บริหาร

หน่วยงาน และรายงานผลต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) 
4 (6) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 1.2.5 และ 1.2.6 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลา

ตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลยัก าหนด             
5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.5 และ 

1.2.6) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย ก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2559  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ตามชั้นปีทีค่ณะก าหนด จ 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  
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา 
 Data  Owner :   ส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
  ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา มีความส าคัญและจ าเป็นที่นิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียนการสอนควรมีการสนับสนุนให้มี
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สองภาษา ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมทักษะสองภาษา 
ผ่านสื่อการสอน โดยสอดแทรกการให้ความรู้สองภาษา หน่วยจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดท าสื่อการสอนสองภาษาทุกรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ความรู้ เกิดความคุ้นเคยและได้รับ
ประสบการณ์ทางการใช้สองภาษาเพิ่มมากข้ึน ทักษะการใช้ภาษาที่ดีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาต่อไป และผู้สอนจะต้องมีการระบุรายละเอียดลักษณะสื่อการสอนสองภาษาไว้ใน 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ทุกรายวิชา และปฏิบัติจริงตามที่ก าหนดไว้    
 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สไลด์ประกอบการจัดเรียนการสอน /หนังสือ /ต ารา /
เอกสารค าสอน/สื่อวีดิทัศน ์
 รายวิชา   หมายถึง รายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2559 
 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ท าหน้าที่สอนนิสิตระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 ทั้งนี้ การนับจ านวนรายวิชา มีดังนี้ 

 1. จ านวนรายวิชานบัจากรายวชิาที่มสีื่อการสอนสองภาษาเปิดสอนในในปีการศึกษา  2559 
 2. ยกเว้น ไม่นับรวมรายวชิาฝึกงาน วทิยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สหกิจศึกษา หรือพิจารณา 

เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
  สูตรการค านวณ                   
 

 จ านวนรายวชิาที่มสีื่อการสอนสองภาษา ในปีการศึกษา  2559 
X 100 

 จ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษา  2559 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ 
  สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ 
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  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ  84.75    คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.7500 คะแนน 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 และร้อยละ 3 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
      คะแนน 1      คะแนน 2      คะแนน 3      คะแนน 4       คะแนน 5 

84 85 86 88 90 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองทะเบียนและประมวลผล) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตัวชี้วัด รายวชิาที่มีสื่อการสอนสองภาษา  
(ภาษาไทย  และอังกฤษ  หรือสื่อการสอนภาษาตา่งประเทศที่จดัการเรียนการสอน)   
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
     1  (1) มีการสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558)   
     2  (2) น าข้อมูลปญัหา/อุปสรรคจาการด าเนนิงานมาก าหนดแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  (3) มีแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
     3 มีการด าเนนิงานตามแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปญัหาในการด าเนนิงาน 
     4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.2.7 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และ

ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
     5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.7 ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลยัก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิ เช่น 
 1. ข้อมูลจ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 
 2. ข้อมูลจ านวนรายวชิาที่มีสื่อการสอนสองภาษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 3. เอกสารหลักฐานการก ากับตดิตาม และการประสานงานการจัดท าข้อมูลกับผู้รบัผิดชอบตัวชีว้ัด หรือเอกสาร
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงถึงการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูล 
 4. เอกสารการสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา 
 5. เอกสารแนวทาง/แผนงาน/กจิกรรมในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner   :   คณะวิชา 
 Data Owner :  กองทะเบียนและประมวลผล 

 
150 

X 100 
177 
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หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  วิชาศึกษาทั่วไป  เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ 
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  (ที่มา: เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
   มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ซึ่งจะเป็นบุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งการเชื่อมโยงผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

 กรณีที่ 1 ส าหรับคณะที่มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
ระดับ เกณฑ ์

1 (1) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ส าหรับ 
คณะ-วิทยาลัย หรือส าหรับหลักสูตร 

2 (2) มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนตามแผนการ
สอนใน มคอ.3 

3 (3) มีการน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 0035001  
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนอย่างนอ้ย 1 คร้ังในปีการศึกษา 

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

5 (5) มีการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการ
บริการวิชาการ ของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตร คณะ-วิทยาลัยอ่ืนๆ  
(6) มีการรายงานผลการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน  หรือ
กิจกรรมการบริการวิชาการ ของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตร คณะ-วิทยาลัย
อ่ืนๆตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านส านักศึกษาทั่วไป) 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.8  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
    อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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กรณีที่ 2  ส าหรับคณะ-วิทยาลัยที่ก าลังเตรียมการ รายวิชา  0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

ระดับ เกณฑ์ 
1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มีแผนการเปิดรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตร

หนึ่งชุมชน 
2 คณะ-วิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง

ชุมชน ประจ าคณะ-วิทยาลยั และอาจารยผ์ู้สอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจ าหลักสูตร 

3 คณะ-วิทยาลัยมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชนส าหรับคณะ-วิทยาลัย หรือส าหรับหลักสูตร 

4 คณะ-วิทยาลัยมีการฝึกอบรมหรือประชุมอาจารย์ผูส้อน เพื่อเตรียมการในการเปิดการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมที่ส านักศึกษาทั่วไปจัดขึ้น 

5 คณะ-วิทยาลัยมีการรายงานผลการเตรียมการจัดการศึกษารายวิชา 0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านส านัก
ศึกษาทั่วไป) 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ส านักศึกษาทั่วไป) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือในหลักสูตรรของคณะ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ-กิจกรรมในการด าเนินงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือ  โครงการ/กิจกรรม ที่

ก าหนดและด าเนินการตามเกณฑ์ระดับ 1 – 5  ในระดับมหาวทิยาลัยที่ก าหนด 
4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 1.2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาวิชาศึกษา

ทั่วไปที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทิน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย  (ตัวชี้วัด 1.2.8) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

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

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 สูตรการค านวณ                   
 
 จ านวนคณะทีม่ีนิสิตและ/ศิษย์เกา่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

X 100 
 จ านวนคณะทั้งหมด 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ  85.71    คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ  5.0000 คะแนน 
 

 
18 

X 100 
21 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.9 ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล   
    ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

    
 อนานาชาติ   
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

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

 
 2) ระดับคณะ ใช้ชื่อตัวชี้วัด  : จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัล 
 

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

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด   (กองกิจการนิสิต) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

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

หน่วยงาน 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.2.9 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.9 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองกิจการนิสิต 
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หน่วยวัด :   จ านวนคน 
ค าอธิบาย  : 
  ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โท และเอก  ที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการ/วชิาชีพ  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  การสนับสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คือ การให้ทุนหรือทรัพยากร ให้การสนับสนุนวชิาการหรือ
วิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

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

 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ให้คณะก าหนดเป้าหมายระดับ 5 เป็นเป้าหมายสูงสุดจากที่เจรจาค ารับรอง
การปฏิบัติราชการในวันที่ 2 ธันวาคม 2559  
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองกิจการนิสิต) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแนวทางหรือระบบกลไกหรือช่องทางในการติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลยั 
2 มีการติดต่อประสานงานกับศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
3 มีการประชุมก ากบัติดตามการด าเนินงานศิษย์เก่าอย่างน้อย 2 คร้ัง  
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  1.2.10 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 1.2.10  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.10 จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. แผนพฒันาหรือแนวทางหรือโครงการ-กิจกรรมด าเนินงานร่วมกับศิษย์เก่า 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 3. เอกสารการประสานงานกบัศิษย์เก่า 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 6. ข้อมูลกิจกรรมที่ศิษย์เก่าให้ความร่วมมือสนับสนนุกิจกรรมของคณะ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองกิจการนิสิต 
 
 
 

 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนระดับดี  และมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
  ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน  หมายถึง คะแนนจากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติ (O-Net) ของนักเรียน  ระดับชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6  ที่เข้ารับการทดสอบระดบัชาติประจ าปี  และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ขีดจ ากบัดลา่ง  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าขดีจ ากัดล่าง 
  ขีดจ ากัดล่าง  หมายถึง  คะแนนต่ าสดุของคะแนนเฉลี่ยแตล่ะรายวิชา 
  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไข  ไม่รวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  ใช้ผลการด าเนินงานจาก  ส านักทดสอบทางการศึกษา สทศ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยะล 50 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยะล 55 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  72 

 3. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยะล 60 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 4. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยะล 65 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 5. นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง คิดเป็นร้อยะล 70 
ของนักเรียนที่เข้าสอบ 
 
 สูตรการค านวณ  
 

 นักเรียนมผีลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจ ากัดล่าง 
X 100 

 นักเรียนท่ีเข้าสอบทั้งหมด 

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

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

 
  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน   
 ตัวอย่าง  

ที ่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม  
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

รายงานผลไม่ตรงเวลา 4 ครั้ง 
คะแนนท่ีหัก (4*0.05 =0.20) 

สรุป  โรงเรียนสาธิตฯ  ด าเนินงานตัวช้ีวัดได้ 5.0000 คะแนน  หักการรายงานผลในระบบช้า  0.20 คะแนน 
        คะแนนสุทธิท่ีได้เท่ากับ  3.0000 คะแนน 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาคณิตศาสตร์ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาสงัคมศาสตร์  ศาสนาและวัฒนธรรม (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) ในระดับชัน้ ป.6 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยประถม 
 Data  Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยประถม 
 
 
 

 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งหมด 4 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
และความสามารถในการเรียนรู้ ใช้ระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดการเรียนการสอนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
กระทรวงศึกษาธิการด าเนนิการสอบวัดความรู้พืน้ฐานของนักเรียนปีละคร้ัง โดยการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ซึ่ง
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเข้าร่วมทดสอบทุกคน 
  ผลการทดสอบระดับชาติระดับดี หมายถึง ผลการทดสอบที่ได้คะแนนเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป (เกณฑ์ระดับดีของ สมศ.) 
 
 สูตรการค านวณ 
  1. ค านวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติแต่ละกลุ่มสาระ ระดบัดี ในแต่ละ
ระดับชัน้ 
 
  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความส าเร็จของผลการทดสอบระดบัชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

X   100 

จ านวนผู้เรียนแตล่ะระดับช้ันท่ีมผีลการทดสอบระดับชาต ิ
 แต่ละกลุ่มสาระ ระดับด ี

 
จ านวนผู้เรียนแตล่ะระดับทั้งหมดที่เข้าสอบ 
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  2. ค านวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดี ทุกกลุ่มสาระ 
ในแต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
  3. ค านวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดี ในระดับชั้น  ม.3 
และ ม.6 
 
 
 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานกิจกรรม/โครงการสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) อยู่ใน

เกณฑ์ดี 
2 มีการด าเนินงานตามแผนงานกจิกรรม/โครงการสนับสนนุส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

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

ระดับดี  น้อยกว่าร้อยละ 40 
4 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น  ม.3 และ ม.6  ทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติ ใน

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

ระดับดี  ร้อยละ 60.00 ข้ึนไป 
 
  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด ( โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม)  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้ วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน  โรงเรียนสาธิตฯ 
ฝ่ายมัธยมรายงานผลทุกเดือน   
 
 

 

 
 

ผลรวมค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับด ี
 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

 
2 

 

 

 
 

ผลรวมค่าร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติในระดับด ี
 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ในแตล่ะระดับช้ัน 

 
จ านวนกลุ่มสาระที่มีผลการทดสอบ 
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 ตัวอย่าง  
ที่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมะยม 

รายงานผลในระบบฯ  
ผลการด าเนินงาน 

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

รายงานผลไม่ตรงเวลา 3 คร้ัง 
คะแนนที่หัก (3*0.05 

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

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

 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  นักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปี
การศึกษา 2559 ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ของโรงเรียนในทุกแผนการเรียน และศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ระดับความส าเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอุมศึกษาได้ 
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  เกณฑ์การเปรียบเทียบคณะ/สาขาที่เลือกเรียนกับคณะ/สาขาที่เป็นความใฝ่ฝัน ต้องตรงกับข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1) คณะ หรือสาขาตรงกัน 
  2) คณะ หรือสาขาที่มีจบแล้วไดวุ้ฒิทางการศึกษาตรงกัน เชน่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุ
ศาสตร ์
  3) คณะ หรือสาขาที่วิชาหรือเนื้อหาสอดคล้องกัน เช่น คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาการจัดการสารสนเทศ 
  4) คณะ หรือสาขาที่จบแล้วสามารถประกอบอาชีพใกล้เคียงกนั เช่น คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะบัญชีและการจัดการ กับ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
 
  สูตรค านวณ : 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา
ได ้

 
 
 
 

 
 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในคณะ/สาขาที่ใฝฝ่ัน 

 
 
 
 
 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

ร้อยละ 50 พึงพอใจสาขาที่สอบได้ 
   

 

 
 
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 
 

จ านวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ปีการศึกษา 2559 
 X 100 

 

 
 
 จ านวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

 

จ านวนนักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในคณะ/สาขาท่ีตรงกับความใฝ่ฝัน  
ปีการศึกษา 2559 

 X 100 
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  ระดับเจ้าภาพหลักด าเนินงานตัวชี้วัด ( โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม)  
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดให้รายงาน
ในระบบ (ปฏิทิน) ถ้าไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะหักคะแนนตัวชี้วัดนี้ 
0.05 คะแนนต่อครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานผลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน  โรงเรียนสาธิตฯ 
ฝ่ายมัธยมรายงานผลทุกเดือน   
 ตัวอย่าง  
 

ที่ รอบเดือน โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมะยม 
รายงานผลในระบบฯ  

ผลการด าเนินงาน 

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

 
 สรุป รายงานผลตรงต่อเวลา 5 ครั้ง 

รายงานผลไม่ตรงเวลา 3 ครั้ง 
คะแนนที่หัก (3*0.05 

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

  

  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะ หรือสาขาวชิา หรืออาชีพทีน่ักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2559 ใฝ่ฝัน  
 2. ข้อมูลแสดงสาขาวชิา คณะ และสถาบันทีน่ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
เลือกเรียน หรือสอบได้ 
 3. รายงานสรปุร้อยละของนักเรียนที่สอบได้ตามความใฝฝ่ัน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
 Data  Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคามฝา่ยมัธยม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 

 
 
 

 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน  หมายถึง ความเก่ง
ความยอดเยี่ยมทางการวิจัยตามลักษณะเด่นของศูนย์ความเป็นเลิศนั้น ๆ ในการสร้างองค์ความรู้ ทั้งในด้านการ
ค้นคว้า  การถ่ายทอด และการจัดการความรู้ 
  ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
  ศูนย์ความเป็นเลิศระดับคณะ ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และเป็นการอนุมัติจัดตั้งโดยผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน  เมื่อจัดตั้งแล้ว
เสร็จต้องมีการรายงานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
  มีการด าเนินงานหรือการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 

  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับหมายถึง 
   วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดั บ ช าติ  จ ากศู น ย์ ดั ช นี ก าร อ้ า ง อิ งวารส ารไท ย  (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ห รือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
   วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์(Dissemination of Creative Works)หมายถึงการน าเสนอผลงาน
การสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะดนตรีหรืองานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรหรือเป็นการ
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรูห้รือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็น
ต้นแบบต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้นรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ผลงาน
ศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับตามเกณฑในวงวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เก่ียวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศหรือต่างประเทศโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดษิฐ์ 
เฉพาะด้าน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนคณะมีศูนย์ความเปน็เลศิทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร  
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะดา้น X 100 

 จ านวนคณะ-ศูนย์ความเปน็เลิศระดับมหาวิทยาลัย 
 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 79.17    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน 
  หน่วยงานต้องด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครบ 6 ประเด็น ถึงจะนับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
(1) มีคณะกรรมการด าเนินงาน  

    (2) มีการประชุมปรึกษาหารือการท างานร่วมกัน 
    (3) มีอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่วิจัย หรือนิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาด าเนินงานภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ 
    (4) มีแผนการด าเนินงานประจ าปีใหสอดคลองกับแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ 
    (5) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
    (6) มีการเผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ /การเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ในนามของศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ unit Research ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
19 

X 100 
24 
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 3) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน 
  คณะต้องด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครบ 6 ประเด็น จะนับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
(1) มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

    (2) และประธานด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ  หรือมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
    (3) มีนักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่วิจัย หรืออาจารย์ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศหรือมีนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินงานภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ 
    (4) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในนามของศูนย์ฯ หรือunit Researchที่อยู่ภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
    (5) มีการด าเนินงานด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน ทั้งในหรือ
ต่างประเทศหรือมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
    (6) มีการเผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ /การเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์  ในนามของศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ unit Research ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 

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

 
 

 4) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีศูนย์
ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการพฒันาศูนย์

ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศนูย์ความเปน็เลิศ

ทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะดา้น 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  2.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.1.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนนงิาน 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรม/โครงการของหน่วยศูนย์ความเปน็เลิศ 
ในปีงบประมาณ 2560 
 4. หลักฐานที่แสดงว่าศูนย์ความเป็นเลิศมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5. เอกสารหรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/ศูนย์ความเปน็เลิศระดับมหาวิทยาลัย 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  หมายถึง  เป็นหน่วยวิจัยที่คณะ/หน่วยงานจัดตั้งขึ้นและได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานและต้องมีการด าเนินงานหรือการด าเนินกิจกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยหน่วยวิจัยต้องประกอบด้วยอาจารย์นักวิจัยที่มีความช านาญในการท าวิจัย 
หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งร่วมกันด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไปและมีผลงานวิจัยหรือผลงานการ
ประดิษฐ์หรือผลงานทางด้านศิลปกรรมอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับหมายถึง 
   วารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดั บ ช าติ  จ ากศู น ย์ ดั ช นี ก าร อ้ า ง อิ งวารส ารไท ย  (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ห รือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
   วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและ
สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 83 

  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์(Dissemination of Creative Works)  หมายถึง  การน าเสนอ
ผลงานการสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะดนตรีหรืองานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดง
ความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้นรวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับตามเกณฑในวงวิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เก่ียวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศหรือต่างประเทศโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) 
  เอกสารทางวิชาการ  (MonographSeries)หมายถึ งเอกสารที่ เกี่ ยวกับ เรื่องใด เรื่องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เช่นผลงานปริทัศน์ รายงานทางวิชาการเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่อง  เอกสารทาง
วิชาการ  เป็นงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
(http://www.thaiglossary.org/node/80985) 
  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไข ถ้าเป็นบทความตีพิมพ์ฯต้องระบุชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทางในผลงานตีพิมพ์ด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่น
และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ X 100 

 จ านวนคณะ-หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 

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

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 87.50    คะแนนที่ได้เท่ากับ  4.5000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน  
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ 
 
 
 

 
21 

X 100 
24 

http://www.thaiglossary.org/node/80985
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  คณะ/หน่วยงานต้องด าเนินงานให้ครบ  5 ประเด็นจะนับเป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
  เกณฑ์การประเมิน  : 
   (1) มีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  และมีการประกาศหรือเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (2) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน 
   (3) มีแผนการด าเนินงานประจ าปีใหสอดคลองกับแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ 
   (4) มีการด าเนินงานวิจัยร่วม หรือมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย 
หรือหน่วยงานวิจัยในหรือต่างประเทศ 
   (5)  มีการด าเนินงาน ดังนี ้
    - มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดบันานาชาติ(ตามเกณฑ์ที่ กพอ ก าหนดในประกาศ)หรือ 
    - มีผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร/สิทธิบัตร  หรือ 
    - มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนนิการ  หรือ 
    - มีผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่  และได้รับการจดทะเบียนหรือ 
    - มีต าราหรือหนังสือ ที่ผ่านการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว  หรือ 

- มีอาจารย์หรือนักวิจัยหรือผลงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รบัรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  หรือ 
    - มีเอกสารวิชาการเฉพาะเร่ือง (monograph series) 
 
   เกณฑ์การให้คะแนน  :  ขึ้นอยู่กับคณะ/หน่วยงานเจรจาตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มี 
การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้องเอกลักษณ์ของคณะ 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการพฒันา
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาหนว่ยงานวิจัย
เฉพาะทาง 

3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.1.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทาง   
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรม/โครงการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
ในปีงบประมาณ 2560 
 4. หลักฐานที่แสดงว่า หน่วยวิจัยเฉพาะทางมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ 
ก าหนดในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/ต ารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่หน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ 2560 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/บรรพชีวนิฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบนัวิจัยศิลปะฯ/ 
                                       สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ  เป็นพันธกิจหนึ่ง 
ที่ส าคัญและส่งผลต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันในเวทีโลก ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                การนับกิจกรรมความร่วมมือกับทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
นับได้ทั้งมี MOU หรือไม่มี MOU ก็ได้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 
   ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
72 74 76 78 80 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 85.71    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.1420  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะวิชา 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัย
ภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีความ
ร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน             
2 มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3 มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          

 
18 

X 100 
21 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชีว้ัดที่ 2.2.1)   

ตามแบบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ 
 2. ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีความร่วมมือกัน 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการทบทวนผลการด าเนินงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน   
 5 เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา/สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data  Owner :   กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการ 
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

ตัวชี้วัดที่  2.2.2 ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 25 
  การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆจากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
และได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของกกอ. 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูลISI Web of Science (Science 
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของกกอ. 
  ทั้งนี้  ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ให้ยึดเงื่อนไขตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ.  ก าหนดในประกาศ  เพิ่มเติม 
  การนับผลงานการตีพิมพ์ฯ มีเงื่อนไขดังนี้ 
   1)  การนับผลงาน  ให้นับผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
   2)  อาจารย์ไม่สามารถนับผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา 
ได้ยกเว้น นิสิตคนดังกล่าวมีผลงานชิ้นอ่ืนที่ท าร่วมกับอาจารย์เพิ่มเติม ให้สามารถน ามานับได้(ผลงานชิ้นที่สองขึ้นไป
ให้อาจารย์น ามานับได้)  กรณีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ให้สามารถน าผลงานของนิสิตชิ้นที่สามขึ้นไปมานับได้ 
   3)  การนับผลงานตีพิมพ์ฯของอาจารย์ ให้สามารถนับผลงานได้ทั้งที่เป็นผลงานของอาจารย์ที่ท า
ร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืน/คณะอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่ต้องเป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ฯ ในปีงบประมาณ 2560 
   4)  การนับผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ไม่ให้นับแบบตอบรับ  ให้นับเฉพาะบทความที่มีการตีพิมพ์ฯ 
หรือเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
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   5)  การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และ
การคิดคะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
 

  
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ)  หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของกกอ. แต่สถาบันน าเสนอ
สภาเพื่ออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของกกอ. เร่ืองวารสารงานวิจัยที่ต้องให้สภาอนุมัติ
วารสารเหล่านี)้ 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(กลุ่มที ่2 )  

- ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 
0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ.2556  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุม่ที่ 1 ) 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏ 
ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  (ดูภาคผนวก)  

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

แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

*ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน  
5 

- กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       30 
- กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ     30 
- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์     20 

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

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
2 (2) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
3 (3) มีการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนการตีพิมพ์ของอาจารย์ในรอบปีที่ผา่นมาจ าแนกเป็น
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
รายคณะ/หน่วยงาน 
(4) มีการสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และอธิการบดี 

4 (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 2.2.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด2.2.2
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด  ในปีงบประมาณ 2560 
 2. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2560 พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์  
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 
 3. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2560 พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน  
ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และ  
ค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 
 4. สรุปรายชื่อและหลักฐานผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพจ าแนกรายหน่วยงาน ประเภท 
และน้ าหนักของผลงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 
 8. เอกสารการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนการตีพิมพ์ของอาจารย์ในรอบปีที่ผา่นมาจ าแนกเป็นรายคณะ/
หน่วยงาน 
 9. เอกสารสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และอธกิารบดี 
 10. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 11. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะวิชา/สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
  การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้ 
อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ 
ของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทใช้ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 
  การนับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท  สามารถนับผลงานการตีพิมพ์ที่เป็น 
การตอบรับการตีพิมพ์ได้ด้วย 
 

  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.40 บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.60 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของกกอ.  แต่สถาบันน าเสนอสภาเพื่ออนุมัติ 
(ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของกกอ. เร่ืองวารสารงานวจิัยที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้)  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.80 บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ 

ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

1.00 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 (ดูภาคผนวก)  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 
 
  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

ตัวชี้วัดที่  2.2.3 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์ 
                     เผยแพร่ 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 

หมายเหตุ 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ  
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วจะไม่สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการอาจารย์ 

 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวชิา 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    50 

 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1)มีระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงานตีพิมพ์หรือหรือเผยแพร่ผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
2 (2)มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสารสากลรวบรวมรายชื่อวารสารแหล่ง

เผยแพร่ผลงานทีไ่ด้รับการรับรองจากสมศ.บทความวิจัยและฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่
นิสิตและบุคลากรทั่วไป 

3 (3) มีการจัดท ารายงานผลงานของนิสิตระดบัปริญญาโท-เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย 
เพื่อประกอบการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาทุกเดือน 

4 (4)มีการจัดท ารายงานผลร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท-เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์พร้อมหลักฐานอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
มหาวิทยาลยัก าหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ปีการศึกษา 2559 
 2. จ านวนผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องนิสิตระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2559 
 3. รายชื่อผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2559 พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ 
และค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 4. รายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ปีการศึกษา 
2559พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

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

ค าอธิบาย: 
  การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบ  
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
  ใช้ผลการด าเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2559 
  การนับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอกสามารถนับผลงานการตีพิมพ์ที่เป็น 
การตอบรับการตีพิมพ์ได้ด้วย 
 
  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์ดังน ี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ) หรือในวารสารวิชาการที่ ไม่อยู่ในประกาศของกกอ . แต่สภาบันนาเสนอสภา 
เพื่ออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของกกอ. เร่ืองวารสารงานวิจัยที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสาร
เหล่านี้)  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 บทความวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 ) 
0.80 บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  

ในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก .พ .อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ .2556หรือมีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 ) 

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

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

ตัวชี้วัดที่  2.2.4 ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 *ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ  :  
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แล้วจะไม่สามารถน าไปนับในตัวชี้วัด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    100 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงานตีพิมพ์หรือหรือเผยแพร่ผลงานใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
2 (2)มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสารสากลรวบรวมรายชื่อวารสารแหล่ง

เผยแพร่ผลงานทีไ่ด้รับการรับรองจากสมศ.บทความวิจัยและฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่
นิสิตและบุคลากรทั่วไป 

3 (3) มีการจัดท ารายงานผลงานของนิสิตระดบัปริญญาโท-เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย 
เพื่อประกอบการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาทุกเดือน 

4 (4)มีการจัดท ารายงานผลร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท-เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์พร้อมหลักฐานอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
มหาวิทยาลยัก าหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  ปีการศึกษา 2559 
 2. จ านวนผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ปีการศึกษา 2559 
 3. รายชื่อผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ปีการศึกษา 2559 พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
ที่ตีพิมพ์ และค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 4. รายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่ ใน 
ปีการศึกษา 2559พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศ  
ที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดหรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษา 
 Data  Owner :   บัณฑิตวิทยาลัย 
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หน่วยวัด :  จ านวน 

ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research)หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความใหม่หรือเป็นการต่อยอดองคความรู้เดิม 
  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
และภาพพิมพ์คณะมณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้ เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็นการพัฒนา
จากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ 
ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางทีม่ีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553 : 40) 
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงวิชาการผลงานใหม่ หรือ
องค์ความรู ้ใหม่ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แลว้มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวชิาการ 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง  โครงการวิจัยที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  หรือช่วยให้
เกิดการประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ  
   ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

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

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

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

 

ตัวชี้วัดที่  2.3.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์ทีส่ร้างคุณค่าทางวิชาการ  
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนโครงการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงาน 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.3.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 2.3.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารการสร้างคุณค่าทางวชิาการหรือเอกสารการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 5. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริม  
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจยัศิลปะฯ 
 Data  Owner :    กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : จ านวน 

ค าอธิบาย: 
  งานวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความใหม่หรอืเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

ตัวชี้วัดที่  2.4.1  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์เชงิบูรณาการสหวิชา 
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  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
และภาพพิมพ์คณะมณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดแนวทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่หรือเป็นการพัฒนา
จากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ 
ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางทีม่ีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประกันคณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553 : 40)
  สหวิทยาการ สหสาขาวิชา หรือ สหศาสตร์ (แล้วแต่กรณี)  (Interdiscipline) หมายถึงวิทยาการ 
สาขาวิชา หรือศาสตร์ที่มีการบูรณาการ (Integrate) ความรู้จากศาสตร์หลักต่างเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนท าให้
ได้รับเครื่องมือ (Instrument)แบบจ าลอง (Model) หรือวิธีการ (Approach) ใหม่เช่น สหสาขาวิชาชีวเคมี (Bio-
Chemistry)หรือ สหสาขาวิชาระบาดวิทยา (Epidemiology) เป็นต้น  ส าหรับการเรียกหลักสูตร (Curriculum or 
Program) ต่างๆ ใช้ค าว่า่ “สหสาขาวิชา” เช่น สหสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) หรือในกรณีที่เป็น 
กระบวนวิชา(Course Work) เรียกวา่ “สหศาสตร์” เช่น วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BiomedicalEngineering) 
หรือ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

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

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

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

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

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงาน 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 101 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.4.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด2.4.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ ์
 2. เอกสารโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทีบู่รณาการสหวิชา 
 3. เอกสารการบูรณาการสหวชิา 
 4. เอกสารงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนนุ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริม 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจยัศิลปะฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : จ านวน 

ค าอธิบาย: 
  เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายอก  หมายถึง เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานได้มา
จากแหล่งทุนภายอกมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานทั้งในและต่งประเทศ  เพื่อใช้จ่ายในการวิจัย ทั้งนี้  ไม่รวม
เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับประจ าปี 
  รายรับที่ เกิดจากงานวิจัยภายนอกที่หักไว้มหาวิทยาลัย หมายถึง เงินอุดหนุนวิจัยที่คณะ/
หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วน าเงินอุดหนุนวิจัยมาให้มหาวิทยาลัยตาม

ตัวชี้วัดที่  2.4.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2539  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 
  เงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งหมด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หมายถึง เงินวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 
  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 เงินที่ได้รับจากการวิจัยที่หักไวม้หาวิทยาลยั 
X 100 

 เงินที่ได้รับสนบัสนุนดา้นการวิจยัทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    0.05 

 
ตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 1  คิดรายรับจากการวิจัย 10 % 
หน่วยงานมีเงินจากการวิจัย  จ านวน 20,000,000 บาท  คิด 10%  ให้มหาวิทยาลัย 
                                   10,000,000  x  10               =   2,000,000 
                                          100 
 
            ขั้นตอนที่ 2             2,000,000 x 100            = 0.67 
                                         300,000,000   
 
  สรุป  คณะ/หน่วยงานมีรายรับจากการวิจัยเท่ากับ  0.67  ค่าคะแนนทีไ่ด้เท่ากบั  5.0000  คะแนน 
          เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 0.05 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของรายรับที่เกิด
จากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 (2)  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน 
2  (3)  มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3  (4) มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
4 (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 2.4.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด2.4.2

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. งานวิจัยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินจากวิจัยที่หักไว้มหาวิทยาลัย   
 3. เอกสารเงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจยัศิลปะฯ 
 Data  Owner :กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : จ านวนผลงาน 

ค าอธิบาย: 
  นวัตกรรม  หมายถึง การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานิสิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อาทิเช่น การท านวัตกรรม 
ผ่านการท าวิจัย และพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม นวัตกรรมไม่ได้จ ากัดแค่สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  
อาจเป็นความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ที่น าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนได้ อาทิ การผสมผสานวิชาต่างๆ จนเกิดนวัตกรรม 
ด้านหลักสูตร การคิดระบบ Voting ใหม่ก็ถือเป็นนวัตกรรมด้านนโยบาย 
  การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงวิชาการ ผลงานใหม่ หรือ
องค์ความรู้ ใหม่ ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่  2.5.1 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
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  การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง  โครงการวิจัยที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน  หรือช่วยให้
เกิดการประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ  
  - ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน :    

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

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการพฒันา

นวัตกรรม 
2 มีระบบและกลไกในการสนบัสนนุส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนานวัตกรรม 
3 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.5.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด2.5.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานนวัตกรรม 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินหรือเอกสารทีแสดงคุณค่าทางวิชาการหรือที่สามารถแปล
มูลค่าเพิ่มออกมาเป็นจ านวนเงิน 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจยัศิลปะฯ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : 
  นวัตกรรม  หมายถึง การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานิสิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อาทิเช่น การท านวัตกรรมผ่าน 
การท าวิจัย และพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม นวัตกรรมไม่ได้จ ากัดแค่สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมอาจ
เป็นความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชนได้ อาทิ การผสมผสานวิชาต่างๆ จนเกิดนวัตกรรมด้าน
หลักสูตร การคิดระบบ Voting ใหม่ก็ถือเป็นนวัตกรรมด้านนโยบาย  
  การสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง  นวัตกรรมที่ท าแล้วก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเงิน   
  รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม  หมายถึง  รายรับเกิดจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 
  เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  หมายถึง เงินที่ได้รับจัดสรรทั้งที่เป็น
ภายในและเงินภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
   กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไมไ่ด้รบัจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นนวัตกรรม ให้คิดระดับคะแนน 
ดังนี ้

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

 
  หมายเหตุ :  คณะ/หน่วยงานที่ไม่มี เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  แต่สามารถมีรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมดังกล่าว  ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ให้ถือว่าผลการด าเนินงาน
ได้ร้อยละ 100 
  กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนนุด้านนวัตกรรม 
 
  สูตรการค านวณ : 

 รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม 
X 100 

 เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
 

ตัวชี้วัดที่  2.5.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
หรือชุมชนหรือสังคม 
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  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 2.00    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    0.05 

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

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแนวทางหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 2.5.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด2.5.2ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานนวัตกรรม 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินหรือเอกสารที่ แสดงคุณค่าทางวิชาการ หรือที่สามารถแปล
มูลค่าเพิ่มออกมาเป็นจ านวนเงิน เช่นการผลิตหนังสือต ารา แล้วสามารถขายได้  
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/สถาบนัวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจยัศิลปะฯ 
 Data  Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
20,000 

X 100 
1,000,000 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรค า นึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจัดท า 
แผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ 
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล  ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  การบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการ   ให้นับโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหรือ โครงการบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานที่จะใช้แนบในระบบบริหารยุทธศาสตร์ จะเป็นรายงานผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์  หรือรายงานผลความก้าวหน้า  
  เงื่อนไข : กรณีโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ใช้เงินรายได้ของคณะหรือหน่วยงานภายนอก   
ให้เสนอโครงการไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการตามนโยบายหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน 
X 100 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70 72.50 75 77.50 80 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีการด าเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือสถานประกอบการ 
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  ตัวอย่าง 
 
 
 =  ร้อยละ 80.00    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือสถานประกอบการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 3.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด3.1.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหรือโครงการบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนในหลักสูตร ในปีงบประมาณ 2560 
 3. หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการฯ ฉบับสมบูรณ ์
 5. รายงานผลความกา้วหน้า 
 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 

 
8 

X 100 
10 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรค า นึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจัดท า 
แผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ 
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Academic Services for Society) หมายถึง กิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันนการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี
บุคคลภายนอกเขามาใช้บริการ  
  เงินบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย  หมายถึง งานบริการวิชาการที่คณะ/หน่วยงานได้รับ
จากการไปให้บริการวิขาการให้หน่วยงานภายนอก เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วได้รับเงินจากการบริการวิชาการ  
แล้วน าเงินสมทบเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. 2539   พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) 
  เงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งหมด  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หมายถึง 
 เงินบริการวิชาการที่ได้รับทั้งภายในและภายนอก 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  สูตรการค านวณ : 

 เงินจากการบริการวชิาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย 
X 100  เงินที่ได้รับสนบัสนุนดา้นการบรกิารวิชาการทัง้หมด 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    0.05 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก  
(เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หกัให้มหาวิทยาลัย) 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1  คิดจากเงินสมทบที่ให้มหาวิทยาลัย 
                         คณะการบญัชีและการจัดการมีเงินจากการบริการวิชาการ  จ านวน 10,000,000 บาท   
คิด 10%  ให้มหาวิทยาลัย 
                                   10,000,000  x  10               =   1,000,000 
                                          100 
          ขั้นตอนที่ 2         1,000,000 x 100            = 0.50 
                                           200,000,000   
สรุป  คณะการบญัชีและการจัดการมีรายรับจากการบริการวชิาการเท่ากับ  0.50  ค่าคะแนนทีไ่ด้เท่ากับ  5.0000   
คะแนนเมื่อเทียบกับเปา้หมายทีก่ าหนด 0.05 
 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของรายรับที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก   

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

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

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6)  มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.1.2 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. เอกสารหรือหลักฐานหรือจ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย   
 3. เอกสารเงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Academic 
Projects forCommunity Empowerment)หมายถึง โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชน หรือองค์กรภายนอกและ
เมื่อด าาเนินการแล้วมีผลก่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ หรือท าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
  ชุมชนเข้มแข็ง  หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
ด้วยการมีผู้น าที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม 
ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอ้ือเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและ
จัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เป็นชุมชนที่มีผลกระทบที่ดี   
ด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  โครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  
หมายถึง  โครงการที่มีการด าเนินงานครบตาม 5 ประเด็น ดังนี้  
   1. มีพื้นที่ด าเนินการที่ชัดเจน  
   2. มีโครงการหรือแผนการด าเนินงาน  และจัดท าข้อตกลงร่วมกับชุมชน 
   3. การด าเนินงานมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน นิสิต  คณะ คณาจารย์ของ 
แต่ละโครงการหรือหลักสูตรเข้าร่วม 
   4. มีโครงการ มีงบประมาณในการด าเนินการ  มีการบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกันหรือหลาย
หลักสูตรร่วมกัน 
   5. มีผลการด าเนินงานก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง หรือมีคนศึกษาดูงาน หรือมีการถ่ายทอด หรือ
ขยายผลสู่พื้นที่อื่นจากการประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
  หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานทั้ง 5 ประเด็นต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ : 

 คณะที่มโีครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอด 
หรือขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน   X 100 

 คณะ-หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชมุชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล 
สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น   
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  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 =  ร้อยละ 20.83    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 

 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :โครงการที่สามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่
พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น   

   คณะ/หน่วยงานต้องด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครบ 5 ประเด็น นับเป็นโครงการ  
ที่สามารถสร้างชุมชนต้นแบบได้ 
    1. มีพื้นที่ด าเนินการที่ชัดเจน  
    2. มีโครงการหรือแผนการด าเนินงาน  และจัดท าข้อตกลงร่วมกับชุมชน 
    3. การด าเนินงานมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน นิสิต  คณะ คณาจารย์ของ 
แต่ละโครงการหรือหลักสูตรเข้าร่วม 
    4. มีโครงการ มีงบประมาณในการด าเนินการ  มีการบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกันหรือ
หลายหลักสูตรร่วมกัน 
    5. มีผลการด าเนินงานก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง หรือมีคนศึกษาดูงาน หรือมีการถ่ายทอด 
หรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นจากการประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 

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

 
 

 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถ
สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

(2)  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน 

 
5 

X 100 
24 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

113 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
2  (3) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการ

ด าเนินงาน 
3  (4) มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4  (5) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 3.1.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด3.1.3ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. พื้นที่หรือชุมชนที่ด าเนินการ 
 2. เอกสารแผนการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
 3. เอกสารข้ออตกลงร่วมกับชุมชน 
 4. เอกสารงบประมาณในการด าเนินการ  
 5. เอกสารการบูรณาการหลายโครงการร่วมกันหรือหลายหลักสูตรร่วมกัน 
 6. เอกสารหรือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน นิสิต  คณะ คณาจารย์ของแต่ละโครงการหรือ
หลักสูตรเข้าร่วม 
 7. เอกสารที่แสดงผลลัพทธ์ที่เกิดขึ้น  หรือการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นจากการประสบผลส าเร็จ
จากการด าเนินงาน 
 8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 9. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 10. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 11. เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 12. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงานวิจยั-บริการวิชาการ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 

 
 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการบริการวิชาการ   
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  ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการด านเนงานโครงการ/
กิจกรรมเก่ียวกับการบริการวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน  โดยระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นระบบระเบียบ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ซึ่งจะท าให้ผู้จัดเก็บท างานได้สะดวกมากขึ้น 
และป้องกันความผิดพลาดได้  ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรที่จะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อ
จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโนม้ในอนาคต  ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ที่เป็นแหล่งควมรู้ที่เก่ียวข้องข้องกับการให้บริการวิชาการ มีระบบความปลอดภัย การเก็บส ารองข้อมูล และระบบ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่เป็นข้อมูลลับที่อาจมีการขโมยข้อมูลเกิดข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัตงิาน และมีระบบสืบค้นข้อมูลที่

มีประสิทธิภาพ  
 (2) มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และมีมาตรการป้องกันความเสียหายและมี
การส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

2 (3) มีรายงาน และระบบสนบัสนุนการวิเคราะห์ผลการด าเนนิการ 
3 (4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(5) มีการรายงานผลการด าเนนิงานแก่ผูบ้ริหาร 
4 (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 3.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.2.1  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
 2. เอกสารการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 3. เอกสารการรายงานระบบต่อผู้บริหาร 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 Data Owner :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

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

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนคณะที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึง่ศิลปวฒันธรรม 
X 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 76 ร้อยละ 77 ร้อยละ 78 ร้อยละ 79 ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
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  ตัวอย่าง 
 

 
                    =  ร้อยละ  83.33    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  : จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม  
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

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

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

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.1.1 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลคณะ/หน่วยงานทั้งหมด 
 2. ข้อมูลจ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีการด าเนนิการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม  โครงการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบอ่ืนๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 3. รายงานผลความก้าวหน้า 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการฯ 
 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

 
20 

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

หน่วยวัด :   จ านวนผลงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  หมายถึง เงินที่ได้จาการผลงาน/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  หรือ 
มูลค่าเพิ่มจะไม่คิดเฉพาะเรื่องเงิน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน   
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  โครงการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป  
โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม อาทิเช่น   
   1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
   2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
   3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
   4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
   5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
   6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :     

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

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนผลงาน/โครงการ
ทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 

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

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.2.1 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. แผนงานการด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 3. เอกสารการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 5. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 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 
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หน่วยวัด :   จ านวนผลงาน/โครงการ 
ค าอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  
   - โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ เช่น  ประเพณีฮีต 12 คอง 14   
   - โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาจิต 
   -โครงการทางดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ  โครงการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่
สืบไป โดยมุง่เน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม อาทิเช่น   
    1) โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
    2) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก  
    3) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน  
    4) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต การศึกษา 
    5) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  
    6) ด้านอาชีพและวิถีชีวิต 
  การนับจ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการ จะเป็นโครงการที่คณะจัดเอง  มหาวิทยาลัยจัด  
หรือหน่วยงานภายนอกจัด แล้วมีบุคลากรประจ าภายในคณะเข้าไปมีส่วนร่วมที่ปรากฎหลักฐานชัดเจน  สามารถ
นับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

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

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  120 

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

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

 

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

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนนุสง่เสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
2 มีแนวทางหรือระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือระบบกลไกที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด 4.2.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 4.2.2 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. แผนงานการด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 3. เอกสารการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. รายงานสรปุผลการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 5. เอกสารการเข้าร่วมโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 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 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  พิจารณากระบวนการจัดท ามแผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ของคณะ/
หน่วยงาน   
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

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

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

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

ร้อยละ 80 
5 (7) มีการสรุปผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/

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

 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองแผนงาน) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  122 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(2) มีการจัดประชุมก ากับติดตาม หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

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

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 (6) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 5.1.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 3. รายงานการประชุมฯ 
 4. การถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการ 
 5. เอกสารการด าเนินงานตามแผน 
 6. การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน   
  ไม่ต่ ากว่า  3.51 
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  พิจารณาความส าเร็จของผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  ของคณะ/หน่วยงาน   
ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการประกันคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการค านวณ :  

 จ านวนคณะ/หนว่ยงานที่มผีลสมัฤทธิ์ของการประเมินประกันคณุภาพภายใน 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 X 100 

 จ านวนคณะ/หนว่ยงานทั้งสิ้น 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

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

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  28.57    คะแนนที่ได้เท่ากับ  4.2858  คะแนน 
 

 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  
 

  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัตไตรยางค์  ดังนี ้
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    3.51 

 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
  ใช้ชื่อตัวชี้วัด  :  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มี
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

 
6 

X 100 
21 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 

3 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
 ที่ก าหนด 

4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั(มมส) 5.1.2  ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2559  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด(มมส)ที่ 5.1.2)  
ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปงีบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่ประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปกีารศึกษา 2559 
 2. คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  ของคณะ/หน่วยงาน  ที่เป็นผล
ประเมินสุทธจิากคณะกรรมการฯ 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
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หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านักคอมพิวเตอร์/กอง
กิจการนิสิต) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการรับความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวขอ้ง  

2  (3) มีการก าหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
3  (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  

ที่ก าหนด 
4 (5) มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ไม่น้อยกว่ารอยละ 90 
5  (6) มีการจัด่สงข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน  

ตามก าหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

 2) ระดับเจ้าภาพประสานงานหลักตัวชี้วัด (ส านักคอมพิวเตอร์) 
   

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2  (3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 (4) มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  
ที่ก าหนด 

3  (5) มีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน 
4  (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั 5.2.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลตามมาตรฐาน

ข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และ
ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.2.1) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
           1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
          2. รายงานการประชุม  
           3. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)ฃ 
          4. การจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน ตามก าหนดเวลา 
          5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
          6.  เอกสารการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner    :  กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต 
 Data Owner :  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   ครอบคลุมข้อมูลของหลักสูตรที่ เปิดสอน  
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย 
สู่สากลและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการก้าวสู่สากล  และเพื่อการพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
 แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาทิเช่น 
  1. ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ  มีความ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
  2. ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบพัฒนาเว็บไซต์ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ  และข่าว
ประชาสัมพันธ์ทั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานและในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.msu.ac.th)  ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  3. ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการค้นหาข้อมูลของเครื่องมือสืบค้น  และเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยเว็บโบเมตริกซ์  
และมาตรฐานอ่ืนๆ  ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
  4. การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ในรูปแบบดิจิตัลไฟล์บนเว็บไซต์ของส่วนงาน 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ควรท าให้เอ้ือต่อการสืบค้นผ่านเว็บไซต์อิสระที่ใช้ในการสืบค้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสืบค้นผ่านเว็บไซต์กูเกิ้ลสกอลาร์  (Google Scholar) 

ตัวชี้วัดที่  5.2.2  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของหน่วยงาน 
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  5. ทุกหน่วยงานควรก าหนดให้มีก าหนดการตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพ  
ด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ  และด้านประสิทธิภาพของการสืบค้นบนเว็บไซต์ได้ง่าย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 1)  ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 เว็บไซต์คณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษา  และมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบนั 

2 เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน อยู่ภายใต้ domain ของมหาวิทยาลยั 
3 เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มกีารพัฒนาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4 เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มกีารพัฒนาตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดอันดับ 

เว็บไซต์สูส่ากล 
5 มีผลการประเมินการด าเนนิงานตามเกณฑ์ประเมินได้ไมน่้อยกว่า  ร้อยละ  80  ของ

ข้อก าหนด/แนวปฏิบตัิการพัฒนาเว็บไซต์ 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ส านักคอมพิวเตอร์) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของมหาวิทยาลัย 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการน าปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา (2559) มาจัดท าแนวทาง

หรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยา่งเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 (3) มีการก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์หรือข้อก าหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน 
และการก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์หรือข้อก าหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักการจดัอันดับเว็บไซตส์ู่สากล 

3 (4) มีการประชาสมัพันธ์/เผยแพร/่อบรม/ให้ความรู้ แนวทางหรือมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
(5) มีการติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อก าหนดหรือเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนา
เว็บไซต์ และการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์ของคณะ/
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซตส์ู่สากล 

4  (6) มีการรายงานข้อมูล ตัวช้ีวัด 5.2.2 ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5  (7) จัดส่งรายงานสรปุข้อมูลตัวช้ีวัดที่รับผดิชอบมหาวิทยาลัย (ตัวช้ีวัดที่ 5.2.2) ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลการทบทวนผลการด าเนินงาน 
 2. แนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 3. รายงานการประชุมฯ /รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และคณะ/
หน่วยงาน  และรายงานผลต่อที่ประชุม  และผู้บริหาร 
 4. เอกสารการก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์หรือข้อก าหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน และ
การก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์หรือข้อก าหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักการจัดอันดับเว็บไซต์สู่สากล 
 5. เอกสารการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/อบรม/ให้ความรู้ แนวทางหรือมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 6. เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติหรือแผนฯ  
ที่ก าหนด หรือการรายงานผลการด าเนินงาน 
 8. เอกสารหรือข้อมูลที่แสดงถึงการบ่งบอกว่า  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    ส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 ตามที่พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5  มาตรา 6  
และมาตรา 7 ได้ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้แล้วนั้น    
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการก าหนดนโยบาย
และขอ้ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดที่  5.2.3  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคง 
                     ปลอดภัยสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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          ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหาร
จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ (User Access Management) เพื่อความคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
(Information Security Awareness Training) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ ใช้งาน เพื่อ ให้เกิดความ
ตระหนักความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
รวมถึงมีมาตรการเชิงป้องกันที่เหมาะสม   เพื่อป้องกันปัญหาจากผู้ไม่ประสงค์ดี และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อทั้งระดับบุคคล องค์กร ทั้งในด้านทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่อาจประเมินได้  
 ส านักคอมพิวเตอร์นอกจากจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมี
ภารกิจหลักในการให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลักแล้ว ยังมีภารกิจส าคัญในการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามต่าง ๆ  ทั้งในด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย    
(Network Security) และความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) อีกประการด้วย  ทั้งนี้เป็นที่ทราบ
กันดีในการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากลว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพี ยงอย่าง
เดียวไม่อาจส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  หากแต่ต้อง
เคลื่อนการด าเนินงาน 3 องค์ประกอบตามหลัก PPT Model ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่การด าเนินการด้านนโยบาย 
(Policy) การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม(Technology) และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร (People) ให้เกิด
ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Security Aware) เพื่อสร้าง Security Culture ภายใน
มหาวิทยาลัย เพราะใน 3 องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น คน คือ จุดอ่อน ช่องทาง และเป้าหมายของการโจมตี
ระบบสารสนเทศอันดับหนึ่งดังค าที่ว่า  People is Critical Factor  
            ดังนั้นผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนที่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีความตระหนักด้านนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากร
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือหลงกลผู้ไม่ประสงค์ดี
ทีมีการหลอกลวง หลอกล่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการน ามาซึ่งปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพเสถียรภาพการให้บริการระบบสารสนเทศละการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน
งบประมาณ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินนโยบายเชิง
ป้องกัน และเพื่อเป็นการวางรากฐานการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่  
Security Culture ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 1)ระดับมหาวิทยาลัย : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

(2) มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด 
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง    (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

2 (3) มีการก าหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงาน (ใช้ผล
ร่วมกับมหาวิทยาลัย)          
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
3 (4) มีการด าเนินการตาม แนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ และประเมินผล ตามกิจกรรม

ที่ก าหนดและน าผลมาจดัท าแผนในการปรับปรุง (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
4  (5) จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรไีด้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้าง

ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยหลกัสูตรละ 10 คน (คณะ/
หน่วยงานด าเนินงานเอง) 

5  (6)  จ านวนบุคลากรสายวิขาการได้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้าง
ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยภาควิชา/ส านักวิชา/เทียบเท่า
ละ 1 คน(คณะ/หน่วยงานด าเนินงานเอง) 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน: 
หมายเหตุ 

 ระดับ 1-3 ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 4-5 ใช้ผลของการด าเนินการของแต่ละคณะ/ในกิจกรรม/โครงการ ซึ่งส านักคอมพิวเตอร์จะเป็น

ผู้ด าเนนิการกิจกรรม/ โครงการ 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (ส านักคอมพิวเตอร์) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนัก
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานฯ 

(2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม
ความคิดและการมีสว่นร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 

2 (3) มีการก าหนดแนวทาง หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามแนวทาง หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม และประเมินผล

ตามกิจกรรมที่ก าหนดและน าผลมาจัดท าแผนในการปรบัปรุง 
4 (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 5.2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและ

สร้างความตระหนักด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ 5.2.3) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

                  2. รายงานการประชุม / รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงาน และรายงานผลต่อทีป่ระชุม และผูบ้ริหาร 

3. เอกสาร แนวทาง หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
                 4. เอกสาร/สื่อ/กิจกรรมการเผยแพร่/ถ่ายทอด/ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                 5. เอกสารผลการประเมินแลแผนการปรับปรุง การด าเนินกิจกรรม โครงการ 

6. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดง การเข้าร่วมกิจกรรม การรับทราบของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
KPI Owner   :     คณะวิชา 
Data Owner :    ส านักคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละไตรมาส  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติงาน  
  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน  จะใช้อัตรา 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ/หน่วยงาน  และวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน  เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ า 
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจา่ยประจ า)  จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน
ในการค านวณ 

ตัวชี้วัดที่  5.3.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน ภาพรวม 
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 หมายเหตุ  :  ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะงบเงินเดือน  รวมทั้งงบเงินเดือน  
ที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุน  ไม่ต้องรับประเมิน 
 
สูตรการค านวณ : 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 

  สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือนกันยายน 2560 X 100 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้รับทั้งสิ้น 
 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
88 90 92 94 96 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  91.11    คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.1111  คะแนน 
 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองคลังและพัสดุ) 
 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2 มีการก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
3 มีการประชุมเพื่อก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  5.3.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 5.3.1 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 
วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
 

 
820,000,000 

X 100 
900,000,000 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560  จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    กองคลังและพัสด ุ
 Data  Owner :    กองคลังและพัสด ุ
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับ 
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น  สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่ายรหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
  หมายเหตุ :  พิจารณาการด าเนินงานตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงานที่มีงบลงทุนเงินแผ่นดิน 
 

สูตรการค านวณ :   
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
  สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัเบิกจา่ย 

X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีค่ณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
ได้รับท้ังสิ้น 

ตัวชี้วัด  5.3.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน (งบแผ่นดิน) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  134 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

75 78 81 84 87 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  60.00    คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองคลังและพัสดุ) 
 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2 มีการก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
3 มีการประชุมเพื่อก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
4 การรายงานผลตวัชี้วัด  5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบแผ่นดิน 

ภาพรวม  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏทิิน  ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 5.3.2 
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 
วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    กองคลังและพัสด ุ
 Data  Owner :    กองคลังและพัสด ุ
 
 
 
 

 
180 

X 100 
300 
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หน่วยวัด : ระดบัความส าเร็จ 
ค าอธิบาย 
 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ  เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ระบบ
งบประมาณ และการเงินของมหวิทยาลัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า  และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนงาน/โครงการ 
2 มีการด าเนินงานตามแผน 
3 มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานความก้าวหนา้ 
4 มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับปรุงระบบตามค าแนะน า 
5 มีการประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้งาน  และน าผลการประเมินความพึงพอใจมา

ปรับปรุงระบบ 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดการพฒันาระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุทีม่ีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

(2) มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนนิงาน 
(3) มีแผนงาน/โครงการ 

2 (4) มีการด าเนินงานตามแผน 
(5) มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้า 

3 (6) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับปรุงระบบตามค าแนะน า 
(7) มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน  และน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงระบบ 

4 (8) การรายงานผลตัวชี้วดั  5.3.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุทีม่ีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจในระบบบริหาร

ตัวชี้วัดที่  5.3.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบรหิารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มี 
                    ประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่
มหาวิทยาลยัก าหนด             

5 (9) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 
5.3.3 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. รายงานการประชุม 
 3. แผนงาน/โครงการ 
 4. การก ากับติดตาม และการด าเนินงานตามแผน 

 5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับปรุงระบบตามค าแนะน า 

 6. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    กองแผนงาน/กองคลังและพัสดุ/ส านักคอมพิวเตอร์ 
 Data  Owner :    กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
ค าอธิบาย : 

     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วย งบบุคลากรงบด าเนินงาน งบ
ลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ส าหรับการพิจารณาความส าเร็จของการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานจะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของคณะ หน่วยงานกรณีที่
มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน าผลงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาใช้เป็นฐานในการ
ค านวณ 

ตัวชี้วัด 5.3.4  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ 
                   การจัดสรร (กรณีที่คณะหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน) 

ตัวชี้วัดด้านการเงินและงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย  จ านวน 9 ตัวชี้วัด ไม่ได้ก าหนด 
ในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย มหาวิทายลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดท าเป็น 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน 
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สูตรการค านวณ 
   ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายได้ + จ านวนเงินงบประมาณที่ประหยดัได้ (ถ้ามี) 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ไดร้ับ
× 𝟏𝟎𝟎 

 
หมายเหตุเงินงบประมาณทีป่ระหยัดได้ หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุเหลือจ่ายจากการจัดท าสัญญา  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 ≥ร้อยละ<  90 90 ≥ร้อยละ<  92 92 ≥ร้อยละ<  94 94 ≥ร้อยละ<  96 มากกว่า≥  96 

 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2. คณะแพทยศาสตร ์
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลย ี
5. กองอาคารสถานที่ 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์

 
แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางรพีพร เอ็นคะวนั 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน ส าหรับการพิจารณาความส าเร็จของการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวมของหน่วยงานจะพิจารณาจาก ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเม่ือสิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 

ตัวชี้วัด 5.3.5 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (กรณีที่คณะ หน่วยงาน 
                  ไม่ได้รับการจดัสรรงบรายจ่ายลงทุน) 
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และผลการเบิกจ่ายสะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) เพื่อวัดความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของคณะ กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน าผลงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาใช้เป็นฐานในการค านวณ 
 
วิธีการค านวณ 
 
 คร้ังที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

จ านวนเงินทีเ่บิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ไดร้ับ
× 𝟏𝟎𝟎 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44 ≥ร้อยละ<  46 46 ≥ร้อยละ<  48 48 ≥ร้อยละ<  51 51 ≥ร้อยละ<  53 มากกว่า≥  53 

 
คร้ังที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ไดร้ับ
× 𝟏𝟎𝟎 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

88 ≥ร้อยละ<  90 90 ≥ร้อยละ<  92 92 ≥ร้อยละ<  94 94 ≥ร้อยละ<  96 มากกว่า≥  96 
 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย 
 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  2.คณะศึกษาศาสตร ์
  3. คณะการบัญชีและการจัดการ 
  4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
  7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
  8. คณะวัฒนธรรมศาสตร ์
           9. คณะนิติศาสตร ์
 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  10. คณะวิทยาศาสตร ์
  11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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  12. คณะเทคโนโลย ี
  13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร-์ผังเมือง-นฤมิตศิลป ์
  14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
  15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  17. คณะพยาบาลศาสตร์  
  18. คณะเภสัชศาสตร ์
  19. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
  20. คณะแพทยศาสตร ์
  21. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน) 
  22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
  23.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
 ส านักงานอธิการบด ี
  24. กองกลาง 
  25. กองกิจการนิสิต 
  26. กองบริการการศึกษา 
  27. กองแผนงาน 
  28. กองการเจ้าหน้าที่ 
  29. กองคลังและพัสด ุ
  30. กองทะเบียนและประมวลผล 
  31. กองอาคารสถานที่ 
  32. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
  33. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
  34. ส านักตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) 
  35. บัณฑิตวิทยาลัย 
  36.ส านักคอมพิวเตอร์ 
  37. ส านักวิทยบริการ 
  38. ส านักศึกษาทั่วไป 
  39. สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
            40. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวทิยา 
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แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางรพีพร เอ็นคะวนั 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

แหล่งเงินที่จะน ามาประเมิน ให้ใช้เฉพาะรายการรายจ่ายลงทนุ โครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง   
 
สูตรการค านวณ 

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในภาพรวมทีไ่ด้รับ
× 𝟏𝟎𝟎 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

88 ≥ร้อยละ<  90 90 ≥ร้อยละ<  92 92 ≥ร้อยละ<  94 94 ≥ร้อยละ<  96 มากกว่า≥  96 
 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย 
 1. คณะแพทยศาสตร ์
             2. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางรพีพร เอ็นคะวนั 
 
 
 
 
 

ตวัชี้วัด 5.3.6  ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน 
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ค าอธิบาย 
          ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ที่คณะ หน่วยงานด าเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ 
GFMIS และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เหลื่อมปี จากกรมบัญชีกลางทุกหมวดรายจ่าย  มาด าเนินการขอเบิกเงินใน
ปีงบประมาณ 2560 ส าหรับเกณฑ์การประเมินผลจะวัดความส าเร็จจากคณะ หน่วยงาน ที่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายหรือจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 
สูตรการค านวณ 

วงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ณ สิน้เดือนมีนาคม 2560 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ
× 𝟏𝟎𝟎 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 ≥ร้อยละ< 70 70 ≥ร้อยละ<  80 80 ≥ร้อยละ<  90 90 ≥ร้อยละ<  100 ร้อยละ 100 

 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะแพทยศาสตร ์
3. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
4. คณะพยาบาลศาสตร ์
5. คณะเภสัชศาสตร ์
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
7. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
8. กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ 
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางกัณฑิมา ศรีเสนพลิา 
 
 
 

ตัวชี้วัด 5.3.7  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

http://prf.msu.ac.th/
http://www.prathomsatit.msu.ac.th/
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 เงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 
   งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือเบิก
จ่ายเงินได้ทันภายในสิ้นเดือนกนัยายน 2560 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ส าหรับเงินที่เหลือ 
และไมไ่ด้รับอนุมัติให้กันเงินให้เหลือเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการทั้งนี้ต้องไม่เกินรายรับจริง 
(จ านวนเงินกนัไว้เบิกเหลื่อมปี )/วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรในภาพรวมทั้งปี×100 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≥ ร้อยละ10 7 ≥ ร้อยละ <  10 4 ≥ ร้อยละ <  7 < ร้อยละ 4 ไม่มีการกันเงิน 

 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
2. คณะศึกษาศาสตร ์
3. คณะการบัญชีและการจัดการ 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
8. คณะวัฒนธรรมศาสตร ์
9. คณะนิติศาสตร ์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
10. คณะวิทยาศาสตร ์
11. คณะเทคโนโลยี  
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร-์ผังเมือง-นฤมิตศิลป ์
14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 
 

ตัวชี้วัด 5.3.8 ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี
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ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
17. คณะพยาบาลศาสตร์  
18. คณะเภสัชศาสตร ์
19. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
20. คณะแพทยศาสตร ์
21. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน) 
 22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
 23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
ส านักงานอธิการบด ี
24. กองกลาง 
25. กองกิจการนิสิต 
26. กองแผนงาน 
27. กองการเจ้าหน้าที่  
28. กองคลังและพัสด ุ
29. กองบริการการศึกษา 
30. กองทะเบียนและประมวลผล 
31. กองอาคารสถานที่ 
32. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
33. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
34. ส านักตรวจสอบภายใน 
35. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) 
36. บัณฑิตวิทยาลัย 
37. ส านักศึกษาทั่วไป 
38. ส านักคอมพิวเตอร์ 
39. ส านักวิทยบริการ 

หน่วยงานวิจัย/บริการ/ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
40. สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
41. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวทิยา 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางกัณฑิมา ศรีเสนพลิา 
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ค าอธิบาย 
  การก ากับการด าเนนิการเพื่อสนบัสนนุงานการเงินและบัญชี หมายถึง การจัดท าข้อมูลรายงานทาง
การเงินประจ าเดือน ไตรมาส และประจ าปี ของคณะ หน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารมีการก ากับ ควบคุม ติดตาม 
แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานการเงินและบัญชีเพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั และสามารถจดัส่งรายงานการเงินไปยังกองคลังและพสัดุได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนนิงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 ประเด็นที่ 1 มีการจัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจ าเดือนเพื่อรองรับการรายงานทางการเงิน

ประจ าเดือนส่งกองคลังและพัสดุ ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.1(6)/ว 7700 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม2559  ได้แก่ 
  1. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 
  2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 
  3. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นงวดบัญช ี
  4. รายงานบัญชีเงินสด 
  5. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารท ุ(รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี) 

2 ประเด็นที่ 2 มีการจัดสง่รายงานการเงิน ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี ตามหนังสือ 
ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา  

3 ประเด็นที่ 3 มีการแก้ไขแสดงขอ้ผิดพลาดได้ตามข้อท้วงติงของส านักตรวจสอบภายในหรือกองคลังและ 
พัสดุได้ครบถ้วนและทันเวลา  

4 ประเด็นที่ 4  มีการจัดท าบัญชทีรัพย์สินและมีการประมวลผลค่าเสื่อมเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้
สินทรัพย์ของปีเก่าจะต้องถูกต้องตรงกับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 ประเด็นที่ 5  คณะ หน่วยงาน มีการ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปญัหาด้านการเงิน
และบัญช ี

 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย  
 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  2. คณะศึกษาศาสตร ์
  3. คณะการบัญชีและการจัดการ 
  4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
  7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
  8. คณะวัฒนธรรมศาสตร ์

ตัวชี้วัดที่  5.3.9 ระดับความส าเร็จในการก ากับการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนงานการเงินและบัญชี 
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  9. คณะนิติศาสตร ์
 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  10. คณะวิทยาศาสตร ์
  11. คณะเทคโนโลยี  
  12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร-์ผังเมือง-นฤมิตศิลป ์
  14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
  15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  17. คณะพยาบาลศาสตร์  
  18. คณะเภสัชศาสตร ์
  19. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
  20. คณะแพทยศาสตร ์
  21. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน) 
  22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
  23.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
 ส านักงานอธิการบดี (ประเภทกองทุน) 
  24. กองการเจ้าหน้าที่  
  25. กองกิจการนิสิต 
  26. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
  27. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) 
  28. บัณฑิตวิทยาลัย 
  29. ส านักคอมพิวเตอร์ 
  30. ส านักวิทยบริการ 
  31. ส านักศึกษาทั่วไป 
 หน่วยงานวิจัย/บริการ/ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
  32. สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
  33. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวทิยา 
  34. ส านักบริการวิชาการ 
 หน่วยงานเสริมการศึกษา 
  35. ศูนย์หนังสือ  
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แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นางศิริวรรณ  พลแก้ว 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 
          การตรวจสอบพัสดุประจ าปี หมายถึง การด าเนินการตรวจสอบพัสดปุระจ าปีทุกรายการของ  คณะ
หน่วยงานและแจ้งผลให้กองคลังและพัสดทุราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน 
  1   ขั้นตอนที่ 1 

ตรวจสอบทะเบียนคุม
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ใน
ระบบ MIS  
ของมหาวิทยาลัย            

 

มีทะเบียนคุมทรัพยส์ินหรือครุภัณฑ์ โดยแยกสภาพครุภัณฑ์ที่ใชง้านอยู่ 
หรือช ารุด เสื่อมสภาพ และน าขอ้มูลทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี   ตรวจสอบการรายงานผลและข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

2 ขั้นตอนที่ 2 
จัดท าค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และสรปุ
รายงานผล 

มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี และสรุปรายงานผล
การตรวจสอบพัสดปุระจ าปี ไปยังกองคลังและพสัดุภายในวันที ่7 
พฤศจิกายน 2559 เพื่อกองคลังและพัสดุ จะได้รวบรวมส่งรายงานให้ 
สตง.ตามระเบียบฯ  

3 ขั้นตอนที่ 3 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

มีการรับทราบผลรายงานการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี และมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  เพื่อประเมินราคา กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ  
หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็น ต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วแจ้งเวียนให้
คณะกรรมการทราบ เพื่อด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง                    
และสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ กองคลังและพสัดุ ทราบ 

4 ขั้นตอนที่ 4 
รายงานการจ าหนา่ย
ครุภัณฑ์ประจ าปี และขาย
ทอดตลาด 
 

น าข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดที่จะจ าหน่าย  ลงในแบบฟอร์มรายงานเพื่อขอ
จ าหน่าย และขายทอดตลาดหรือวิธีการจ าหน่ายอื่น ๆ  

ตัวชี้วัดที่  5.3.10 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน 
5 ขั้นตอนที่ 5 

รายงานผลการจ าหนา่ย 
จัดส่งรายงานผลการจ าหน่ายพสัดุ ให้กองคลังและพัสดุ หลังเสร็จสิ้นการ
จ าหน่ายพสัดุภายใน 15 วัน และตัดจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบยีนบัญชี
คุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อกองคลังและพัสดุ จะได้รายงานผลให้
ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดินทราบภายใน 30 วัน  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 ด าเนินการครบตามขั้นตอนที่ 1 - 2 
2 ด าเนินการครบตามขั้นตอนที่ 1 - 3 
3 ด าเนินการครบตามขั้นตอนที่ 1- 4 
4 ด าเนินการครบถ้วนตามขัน้ตอนที่ 1-5 
5 ด าเนินการครบถ้วน  ถูกต้อง ทันเวลา ตามขั้นตอนที่ 1-5 

 
คณะ/หน่วยงานที่ต้องจัดท าตวัชี้วัดประกอบด้วย  
 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  2. คณะศึกษาศาสตร ์
  3. คณะการบัญชีและการจัดการ 
  4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
  7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
  8. คณะวัฒนธรรมศาสตร ์
  9. คณะนิติศาสตร ์
 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  10. คณะวิทยาศาสตร ์
  11. คณะเทคโนโลยี  
  12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร-์ผังเมือง-นฤมิตศิลป ์
  14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
  15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  17. คณะพยาบาลศาสตร์  
  18. คณะเภสัชศาสตร ์
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  19. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
  20. คณะแพทยศาสตร ์
  21. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน) 
  22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
  23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 ส านักงานอธิการบด ี
  24. กองกลาง 
  25. กองแผนงาน 
  26. กองการเจ้าหน้าที่  
  27. กองกิจการนิสิต 
  28. กองคลังและพัสด ุ
  29. กองบริการการศึกษา 
  30. กองทะเบียนและประมวลผล 
  31. กองอาคารสถานที่ 
  32. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
             32.1 ศูนย์นวัตกรรมไหม 
   32.2 ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 
   32.3 ศูนย์เครื่องมือกลาง 
   32.4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติฯ 
   32.5 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  33. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
  34. ส านักตรวจสอบภายใน 
  35. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) 
  36. บัณฑิตวิทยาลัย 
  37. ส านักคอมพิวเตอร์ 
  38. ส านักวิทยบริการ 
  39. ส านักศึกษาทั่วไป 
 หน่วยงานวิจัย/บริการ/ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
  40. สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
  41. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวทิยา 
  42. ส านักบริการวิชาการ 
แนวทางการประเมินผล : 
 1. พิจารณาผลการค านวณตามสูตรการค านวณ และน าผลจากการค านวณมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก าหนด 
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 2. กองคลังและพัสดุเป็นผู้ตรวจประเมินผลตัวชี้วัด 
 3. ผู้ประสานงานกองคลังและพสัดุ คือ นายบุญญฤทธิ์ บญุหลักค า 
 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
 
 แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยต้องมีเงินส ารองฐานะทางการเงิน
อย่างน้อย 1 เท่าของงบประมาณรายได้ประจ าปี จึงจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดเก็บเงิน
ส ารองรักษาฐานะทางการเงิน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและความมั่นคงทางกา รเงินของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับผลส าเร็จในการด าเนินการจะพิจารณาเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน ต่อ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 การส ารองรักษาฐานะทางการเงิน หมายถึง การสร้างความเชื่อมั่นของความมั่นคงทางการเงินโดยการ
จัดเก็บเงินเหลือจ่ายส่วนหนึ่งไว้เพื่อส ารองรักษาฐานะทางการเงิน ตามสัดส่วน/ร้อยละ ที่ก าหนด  
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ที่จ่ายจริงรวมรายการที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่รวมรายการที่ขอตั้งด้วยเงินสะสม 
 เงินเหลือจ่าย หมายถึง รายรับจริงรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลบด้วย ผลการเบิกจ่ายจริงรวม
รายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ไม่รวมรายการที่ขอตั้งด้วยเงินสะสม) 
  

 หมายเหตุ  กองแผนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะ
ทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทุกคณะ/หน่วยงาน และสรุปข้อมูลเพื่อรายงานผลต่ออธิการบดี 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  สูตรการค านวณ :  

1) การคิดเงินเหลือจ่าย : 
 

      รายรับจริงรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2560  -   รายจ่ายจริงรวมรายการที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
                                                                 (ไม่รวมรายการที่ตั้งด้วยเงนิสะสม) = เงินเหลือจ่าย      
   เช่น 
    1. รายรับจริงรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เท่ากับ 10,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.11  ร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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    2. รายจ่ายจริงรวมรายการที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ไม่รวมรายการที่ตั้งด้วยเงนิสะสม) เท่ากบั 
5,000,000 บาท 
    ดังนั้น  เงนิเหลือจ่าย = (1)-(2) เท่ากับ 5,000,000 บาท  
 
 
 
 

   2) การคิดเงินส ารองฐานะทางการเงิน    
                            2.1) คณะ/หน่วยงานก าหนดเป้าหมายที่ต้องการส ารองฐานะทางการเงิน เช่น ร้อยละ 10  
ด าเนินการ ดงันี ้
      2.2) คณะ/หน่วยงานมีเงินเหลือจ่าย 5,000,000 บาท    
 
 
 

 
ดังนั้น คณะ/หน่วยงานจะต้องส ารองฐานะทางการเงิน จ านวน 500,000 บาท 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 และ ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 3 5 7 10 

 
 2) ระดับหน่วยงานส่วนกลาง 

  ให้ใช้ผลคะแนนกลางจากกองแผนงาน ซึ่งค านวณจากภาพรวมของส่วนกลาง โดยใช้เงินเหลือจ่าย 
รายรับจริง ผลการเบิกจ่ายจริงในภาพรวมของส่วนกลาง และ ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บเงินส ารองรักษาฐานะ
ทางการเงินไว้ที่ ร้อยละ 10 
 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของเงินส ารอง
รักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบประมาณเงินรายได้) 

  เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
(2) มีการประชุมหรือชี้แจงแนวทางการด าเนิงานกับคณะ/หน่วยงาน 

2 (3) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริมคณะ/หน่วยงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 

 
5,000,000   

X 10 
100 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานกับคณะ/หน่วยงาน 

4 (6) หลังสิ้นปีงบประมาณ 30 วัน (31 ตุลาคม 2560)  กองแผนงานหรือคณะกรรมการฯ ต้อง
สรุปข้อมูลร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้คณะ/
หน่วยงานยืนยนัข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 

5 (7) มีการสรุปรายงานผลตัวชี้วัดต่ออธิการบดีภายใน 60 วัน (30 พฤศจิกายน 2560)   
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการคณะกรรมการ  
 2. เอกสารหลักฐานรายงานการประชุม 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 6. เอกสารทางการเงินหรือเอกสารเงินหลือจ่าย 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 

แนวทางการประเมินผล 
  กองแผนงานเป็นผู้ตรวจประเมนิผลตัวชี้วัด 
ผู้ประสานงาน :   
นางสาวกัญญมน แก้วมงคล 0-4375-4240 ภายใน 1330 และ 1231 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   คณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 

 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 

 คณะ/หน่วยงาน มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทีส่อดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยแสดงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.12 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
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 แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการแสวงหาระบุแหล่งที่มาของ
รายได้จากที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน รายได้จากหอพัก รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้จากการบริจาค  ดอกเบี้ยรับ รายได้จากโครงการวิจัย และโครงการอ่ืนๆ และรายได้อื่น  
             แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเหลือจ่าย/เงินสะสมที่เพิ่มขึ้น การระบุงบประมาณประกอบ
รายการกิจกรรม/โครงการที่ประมาณการรายจ่ายที่สภาอนุมัติ 
 แผนการเพิ่มรายได้ แผนการลดรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารคณะหน่วยงาน 
 รายได้ หมายถึง รายได้จากที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน รายได้จากหอพัก รายได้จาก
การขายและบริการ รายได้จากการบริจาค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากโครงการวิจัย และโครงการอ่ืนๆ และรายได้อื่น  
             รายจ่าย หมายถึง รายการกิจกรรม-โครงการที่ระบุไว้ประกอบรายการรายจ่ายประจ าปี และรายการ
กิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติระหว่างปี  
 การด าเนินงาน : 
  1) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย 
  2) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดท าเฉพาะแผนการลดรายจ่าย หรือแผนการใช้จ่ายที่
แสดงถึงการลดรายจ่ายหรืองบประมาณ 
 

 หมายเหตุ  กองแผนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตรวจประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
คณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
   
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับคณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะท างานในการจัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย 
2 (2) มีการเสนอแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายต่อผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน 

(3) และส่งแผนทีผ่่านการอนุมัตจิากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี (ผา่นกอง
แผนงาน)   

3 (4) มีการด าเนินงานตามแผนฯ แบบกามีสว่นร่วมของบุคลากร 
4 (5) มีการวิเคราะห์และแสดงผลการด าเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่าย 
5 (6) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน และ 

(7) มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านความเห็นขอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ต่อ
อธิการบดี     (ผ่านกองแผนงาน) 
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 2) หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะท างานในการจัดท าแผนการการลดรายจ่ายหรืองบประมาณ 
2 (2) มีการเสนอแผนการลดรายจา่ยต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

(3) และส่งแผนการลดรายจา่ยที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อ
อธิการบดี  
(ผ่านกองแผนงาน)   

3 (4) มีการด าเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงาน 
4 (5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนการลดรายจ่าย 
5 (6) สรุปรายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านความเห็นขอบจากผูบ้รหิารคณะ/หน่วยงาน ต่อ

อธิการบดี  
(ผ่านกองแผนงาน) 

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

 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

(2) มีการประชุมหรือชี้แจงแนวทางการด าเนิงานกับคณะ/หน่วยงาน 
2 (3) มีกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสง่เสริมคณะ/หน่วยงาน 
3 (4) มีการด าเนินงานตามกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด 
4 (5) มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานกับคณะ/หน่วยงาน 
5 (6) มีการสรุปผลข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน และรายงานผลตัวชีว้ัดต่ออธิการบดีภายในสิน้

ปีงบประมาณ   
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งคณะกรรมการคณะกรรมการ  
 2. เอกสารหลักฐานรายงานการประชุม 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. เอกสารแผนฯ ทีผ่่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
 6. เอกสารการด าเนินงานตามแผนฯ 
 7. เอกสารการทบทวนหรือปรับปรุงแผนฯ 
 8. เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ  
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 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
แนวทางการประเมินผล 
  กองแผนงานเป็นผู้ตรวจประเมนิผลตัวชี้วัด 
 
ผู้ประสานงาน :  กองแผนงาน 
  1. นางอิศราภรณ์  ศรเีวียงธนาธิป 0-4375-4240 ภายใน 1330 และ 1231 
  2. นางสาวรัตติยา  สจัจภริมย ์ 0-4375-4240 ภายใน 1330 และ 1231 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
ค าอธิบาย  : 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้   ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
  หมายเหตุ :  
   1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   3. ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 
55 ขึ้นไป 
 

  สูตรการค านวณ :  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

X 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    55 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผล ตัวชี้วัด 5.4.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก     

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

รายคณะ 
(4) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี  

4  (5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วดั 5.4.1  ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่
มหาวิทยาลยัก าหนด             

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญญาพร้อมสาขาที่จบ สถานที่จบ และ 
ปีที่จบ  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 3. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
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 5. การวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอกในภาพรวมและรายคณะ 
 6. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
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. 2560 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    35 

ตัวชี้วัดที่  5.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานผลตัวชี้วัด 5.4.2  ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย 
 

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

รายคณะ 
(4) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 

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

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากค าสั่งที่มหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า 
 4. ระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. การด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม 
 6. การวิเคราะห์อัตราการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 
 7. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่ออธิการบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
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หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และทัศนคติของบุคคลในองค์กร ให้ตรงกับต าแหน่งปัจจุบัน แล้วรองรับต่องานในอนาคตเพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนี้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภท อ่ืนๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับศักยภาพ ของบุคลากรองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยยั่งยืน องค์กรทุก
องค์กรจึงปรารถนา และให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 
  สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสถาบนัพัฒนาความรู้ ความสามารถ   เพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน  การปฏิบัตงิาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ   

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
2 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดท า

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 
3 มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวชิาการหรือสายสนับสนนุ 
4 มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ 
5 มีการรายงานผลการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผูบ้ริหารได้ทราบและน าไป

ปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปตี่อไป 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าที่) 
 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลกัสูตรเพื่อบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้เพื่อจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 

 (2) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชงิประจักษ์ในการจัดท า
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 

2  (3) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน 
3  (4) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

 (5) มีการรายงานผลการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและ

ตัวชี้วัดที่ 5.4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
น าไปปรบัปรุงหลักสูตรในการพฒันาบุคลากรในปีต่อไป 

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

5  (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 5.4.3) 
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. รายงานการประชุม 
 3. หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ 
 4. หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน 
 5. เอกสารรายงานการจัดท าหลักสูตรต่อผู้บริหาร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    กองการเจ้าหน้าที่ 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  160 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด : คน 
ค าอธิบาย: 
  จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/
คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List)  หมายถึง บุคคลในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศที่ร่วมด าเนินงานทางวิชาการ/วิจัยกับบุคคลหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งร่วมท างาน
วิจัย เขียนบทความทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร จัดการประชุมทางวิชาการ/การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรม
วิชาการอ่ืนๆ และบุคคลนั้นน่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่มา : กลุ่ม
งานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 16 ธันวาคม 
2559) 
   1) source   : University of XYZ 
   2) title    : ค าน าหน้าชื่อ 
   3) first name  : ชื่อแรก 
   4) last name  : นามสกุล 
   5) job title   : ต าแหน่งงาน 
   6) department  : แผนก 
   7) institution  : สถาบัน 
   8) country   : ประเทศ 
   9) email    : อีเมล์ 
   10) phone   : หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสเมืองและรหัสประเทศ) 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน:  
 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ 
ที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ 
 กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) 
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  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    20 

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน             
2 มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3 มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          
4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.1) ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วนั  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายชื่อนักวิชาการจากมหาวทิยาลัยตา่งประเทศจ าแนกเป็นรายหลักสูตร 
 2. หลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   
กับอาจารย์ มมส อาทิเช่น อีเมลล์ รูปถ่าย นามบัตร เป็นตน้ 
 3. เอกสารหลักฐานการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน             
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
 7. การด าเนินงานตามเแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
หรือการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นางสาวพรรณวรท เดชชัย 
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
 Inbound Visiting International Faculty Staff 

   • จ านวนบุคลากรฝ่ายวิชาการจากสถาบันต่างประเทศที่มาสอนหรือมาท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในช่วงระยะเวลาที่รายงานประจ าปีล่าสุด  
   • ระยะเวลาที่รายงานประจ าปี หมายถึง ช่วงปีงบประมาณ 2560 

 Outbound Visiting International Faculty Staff 
   • จ านวนบุคลากรฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ไปสอนหรือไปท าวิจัย  
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 7 วัน ในช่วงระยะเวลาที่รายงานประจ าปีล่าสุด  
   • ระยะเวลาที่รายงานประจ าปี หมายถึง ช่วงปีงบประมาณ 2560 
  (ที่มา  :  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 16 ธันวาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  6.1.2  ร้อยละของคณะที่มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง 
   ในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting International 
   Faculty Staff) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัย 
   ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 จ านวนคณะที่มีอาจารย์/นักวิจยั/ผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งประเทศทีม่ีชื่อเสียง 

ในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting 
International Faculty Staff)  และ/หรือ 

มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวจิัย มมส  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
X 100 

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

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

 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  85.71    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง 
ในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting International Faculty Staff)  และ/
หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ /นั ก วิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Visiting 
International Faculty Staff) 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting 
International Faculty Staff) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นัก วิจัย มมส กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 
 

 
18 

X 100 
21 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน             
2 มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3 มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          
4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.2) ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วนั  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting 
International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ข้อมูลอาจารย์ มมส ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
(Outbound Visiting International Faculty Staff)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 3. ข้อมูลสัญญารับทุนหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน  หรือข้อมูล/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์/
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศได้มาสอนหรือท าวิจัยจริง 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ / รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการทบทวนผลการด าเนินงาน 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นางสาวพักตร์พไิล วงศล์ะ 
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
  • จ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  • ค าว่า “ต่างชาติ” ให้ดูจากสัญชาติ 
  • ในกรณีที่นิสิตถือ 2 สัญชาติ ให้ “ชี้ขาด” จากสัญชาติที่ได้ตอนแรกเกิด  โดยดูจากหนังสือ
เดินทางฉบับแรกเป็นพื้นฐาน 
  • ไม่นับรวมนิสิตแลกเปลี่ยน 
  • ส าหรับนิสิตที่เรียนภาคฤดูร้อน และ/หรือด้านภาษา หากเรียนเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน (ภาษา) 
ที่ระบุไว้ใน “หลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก” และนิสิตสามารถน าหน่วยกิตที่ได้นั้นไปรวมในหลักสูตรที่เรียน
เพื่อขอจบการศึกษาได้ ให้นับรวมนิสิตเหล่านั้นว่าเป็น “นิสิตต่างชาติในระดับปริญญาตรี โทและเอก” 
  • นิสิตที่เรียนภาคฤดูร้อน และ/หรือด้านภาษา  ซี่งไม่ใช่หลักสูตรที่ได้รับปริญญา นับเป็น “จ านวน
รวมนิสิตต่างชาติ”  
  • จ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี โทและเอก = นิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี โทและเอก  
ที่เรียนเวลาในเวลาราชการ + นิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี โทและเอกที่เรียนนอกเวลาราชการ 
  (ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 16 ธันวาคม 2559) 
  เงื่อนไข :  ให้นับนิสิตต่างชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  โดยอย่างน้อยต้องมาไม่น้อยกว่า  
3 เดือน  และให้กรอกรายละเอียดตามตารางที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ  ก าหนดและจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 จ านวนคณะที่มนีิสิตตา่งชาติมาศึกษาในหลักสูตร International Student 
X 100 

 จ านวนคณะทัง้หมด 

 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์  ดังนี ้

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

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร (International Student) 
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  ตัวอย่าง 
 
 
                 =  ร้อยละ  47.62    คะแนนที่ได้เท่ากับ  4.5240 คะแนน 

 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International 
Student) 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีนิสิต
ชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน             
2 มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3 มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          
4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.3) ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (Inbound) ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่คณะเปิดสอน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

 
10 

X 100 
21 
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 5. เอกสารทบทวนผลการด าเนนิงาน 
 6. การด าเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด  หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นางสาวจีรนันท์ สุทธิจนัทร์ 
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  :   
 Inbound Exchange Student 

   • จ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่เข้าร่วมหลักสูตร/โครงการ แลกเปลี่ยน 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อย่างน้อย 7 วัน ในช่วงปีงบประมาณ 2560 
   • จะต้องเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ไม่ใช่ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบริษัท หรือ องค์กร หรือ กับสาขาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 Outbound Exchange Student 
   • จ านวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่เข้าร่วมหลักสูตร/
โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างน้อย 7 วัน ในช่วงปีงบประมาณ 2560 
   • จะต้องเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น   ไม่ใช่  
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท หรือองค์กร หรือกับสาขาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
  (ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 16 ธันวาคม 2559) 

ตัวชี้วัดที่ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

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

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ  (Outbound Exchange Student) 
X 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    20 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
                    =  ร้อยละ  23.73    คะแนนที่ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน 
 
 2) ระดับคณะ 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  จ านวนหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย 
(Inbound Exchange Student)  และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต   มมส  กับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ 
(Outbound Exchange Student) 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของหลักสูตรที่มี
การแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student)  และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต  
มมส  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนนิงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผา่นมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน             

 
42 

X 100 
177 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
2 มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3 มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน  และมีการ

ด าเนินงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          
4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ในระบบบริหารยุทธศาสตร ์ตรงเวลาตามปฏิทิน  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย  

(ตัวชี้วัด 6.1.4) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี 
(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2559 
 2. ข้อมูลหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตชาวต่างชาติ  
 3. ข้อมูลรายชื่อนิสิตต่างชาติและนิสิตไทยที่เป็นนิสิตแลกเปลี่ยน 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด  :   
 นางสาวจีรนันท์ สุทธิจนัทร์ 
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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หน่วยวัด  :  หน่วยงาน 

ค าอธิบาย  :   
  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการจัดอันดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
  (ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 16 ธันวาคม 2559) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - ได้รับการจัดอันดบั 

ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

 

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

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

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
2 (2) มีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 

(3) มีการก าหนดแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน   
และมีการด าเนนิงานตามแผนงานฯ ที่ก าหนด          

3 (4) มีการสรุปข้อมูลการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันระดับนานาชาตทิี่จัด
อันดับ ต่ออธิการบดีครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2560 

ตัวชี้วัดที่ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
(5) มีการสรุปข้อมูลการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันระดับนานาชาตทิี่จัด
อันดับ ต่ออธิการบดีครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

4 (6) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.1.5 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.1.5) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วนั หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแต่ละแห่ง  
 2. ข้อมูลสถาบันการจัดอันดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือ 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ประสานงานหลกัส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลตัวชี้วัด:   
 นายเฉลิมชน ภูสมศร ี
 กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โทรศัพท์ภายใน: 1338 
 โทรศัพท์: 0-4375-4241 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 

ค าอธิบาย  :   
 

ตัวชี้วัดที่ 
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  ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่อาเซียนปี 2015 มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่อาเซียนอาทิเช่น การเตรียมด้านภาษาของนิสิตและบุคลากร  นอกจากนี้โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานก็ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือที่จะรองรับอาเซียนและ
นานาชาติที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัย  
  อย่างน้อย 2 ภาษา  เช่น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ก็ได้ถ้ามี 
  ป้ายที่แสดงภายในหน่วยงานอย่างน้อย 2 ภาษา อาทิเช่น ป้ายชื่อต าแหน่งของบุคลากร  
ป้ายบอกทิศทาง (เช่น ทางหนีไฟ ทางไปลิฟท์ ทางไปห้องน้ า)  ป้ายชื่อส านักงาน/ชื่องาน/กลุ่งงาน /แผนก 
ป้ายชื่อสาขาวิชา/หมวดวิชา ป้ายติดหน้าห้อง (เช่น ห้องน้ า  ห้องครัว ห้องแม่บ้าน) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 เว็บไซด์ของคณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย  2 ภาษา 
2 มีการจัดท าปา้ยที่แสดงภายในหน่วยงานอย่างน้อย 2 ภาษา  อย่างน้อยร้อยละ 50 
3 มีแบบฟอร์มการให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา  อย่างน้อยร้อยละ 50 
4 มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ หรือ 

ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาต ิ
5 มีระบบฐานข้อมูลนสิิตตา่งชาตแิละบุคลากรต่างชาติ โดยระบบประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

และครบถ้วน สามารถสบืค้นและตรวจสอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว  
  หมายเหตุ :  ระดับ 4 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุ หนว่ยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน
เทียบเท่าคณะ หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 
                     ระดับที่ 5 ทุกคณะ/หน่วยงานใชผ้ลร่วมกับมหาวิทยาลยั 
  
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัด
อันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัด 

(2) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนนิงาน 
2 (3) มีการสรุปข้อมูล  ดังนี้   

      -  สรุปข้อมูลเว็บไซด์คณะ/หน่วยงานที่มี  2 ภาษา 
      -  สรุปข้อมูลป้ายที่เป็น 2 ภาษาที่แสดงภายในคณะ/หนว่ยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
      -  สรุปข้อมูลแบบฟอร์มการให้บริการที่เป็น 2 ภาษาของคณะ/หน่วยงาน 
      - สรุปข้อมูลการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
นานาชาติ หรือ ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติของคณะ/หนว่ยงาน 

3 (4)  มีระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาตโิดยระบบประกอบด้วยข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน สามารถสบืค้นและตรวจสอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สะดวกและ
รวดเร็ว 

4 (5) มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วดัที่ 6.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทนิ  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด            

5 (6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย (ตัวชี้วัด 6.2.1) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

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

 
 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
  การพัฒนาสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ในทุกๆ ด้าน  โดยมีแผนในการพัฒนาการให้ความรู้ 
และประสบการณ์ รวมทั้งการบูรณาการสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ รักษา 
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่  
สีเขียว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบต่างๆ นั้น  เพื่อได้รับการยอมรับและการจัดอันดับ  
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานการจัดอันดับ  ดังนี้ 1) Setting and Infastructure  
24% 2) Energy and Climate Change  28% 3) Waste  15%  4) Water  15% 5) Transportation  18% 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
ซึ่งพิจารณาผลการได้รับการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2560  (2017) 
  คณะ/หน่วยงานใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - ไม่เกิน 1 ใน 5 

ของประเทศ 
 

 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองอาคารสถานที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีการสรุปข้อมูลผลการด าเนนิงาน/ปญัหาอุปสรรค/ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จในการด าเนนิงาน

เก่ียวกับการจัดอันดับเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ รอบปีที่ผ่านมา 
(2559) เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรงุแก้ไขในปี 2560 
(2) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเปน็
มหาวิทยาลยัสีเขียวในระดบั 1 ใน 5 ของประเทศ พร้อมระบุว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่  7.1.1  ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว  
    1 ใน 5 ของประเทศ   
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ใดบ้างที่แก้ไขปัญหาจากอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดจากปี 2559 

2 (3)  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
(4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมต่อผู้บริหาร
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

3 (5) มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมต่ออธิการบดี
อย่างน้อย 1 คร้ัง      

4 (6) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  7.1.1  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน  ครบถ้วน 
และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมลูตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 7.1.1  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. เอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ รอบปีที่ผ่านมา (2559)  
 2. ข้อมูลและหลักฐานการได้รบัการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว  ในปี พ.ศ. 2560 (2017)  
 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม 
 4. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว   
 5. แผนการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
 6. แผนการบันทึกและรายงานข้อมูลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Green University Ranking  ในฐานข้อมูล 
Green University Ranking 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
 10. เอกสารการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภาพรวม 
 11. หลักฐานการน าเสนอ และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 12. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
หรือการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 13. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
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หน่วยวัด :   จ านวน 
ค าอธิบาย  : 
  การพัฒนาสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ในทุกๆ ด้าน  โดยมีแผนในการพัฒนาการให้ความรู้ 
และประสบการณ์ รวมทั้งการบูรณาการสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ รักษา 
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่  
สีเขียว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสถานที่พัก ผ่อน
หย่อนใจ  นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบต่างๆ นั้น  เพื่อได้รับการยอมรับและการจัดอันดับ  
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานการจัดอันดับ  ดังนี้  1) Setting and Infastructure  
24% 2) Energy and Climate Change  28% 3) Waste  15%  4) Water  15%  5) Transportation  18% 
  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่
หน่วยงานจัดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

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

 
 2) ระดับคณะ/หน่วยงาน 

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

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

 
 
 3) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองอาคารสถานที่) 
  ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความส าเร็จของการรายงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหา
วิทยาลัยสีเขียวของคณะ/หน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่  7.1.2  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2 มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ

ช่วยเหลือคณะในการส่งเสริมมหาวิทยาลยัสีเขียว 
3 มีการด าเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการ

ส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ก าหนด 
4 มีการรายงานผลตวัชี้วัด  7.1.2 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทนิ  

ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
5 การจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัด 7.1.2  

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม 
 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน/สถาบนั-ส านัก/ศูนย ์
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
 
 

 
 
หน่วยวัด :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวท างส าคัญที่จะช่วยลดอัตราเพิ่มความต้อง 
การใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน ทุกภาคส่วน  

ตัวชี้วัดที่  7.1.3  ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลงังานไฟฟ้า 
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 ความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  
โดยการที่มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานสามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5   
 
 เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2 มีคณะกรรมการด าเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
3 มีการจัดท าแผนการด าเนนิงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4 มีการด าเนินงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลงังานไฟฟ้า 
5 มีการประหยัดพลังงานไฟฟา้ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 5 %    (หน่วยงานใช้ผลการค านวน

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

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะกรรมการด าเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

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

2 (4) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือคณะในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
(5)  มีการด าเนินงานตามระบบหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา้ 

3 (6) มีการสรุปผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแจ้งให้คณะ/หน่วยงานทราบภายใน
เดือนสิงหาคม 2560 
(7) มีการรายงานผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมและรายหน่วยงานต่อ
อธิการบดี  

4 (8) มีการรายงานผลตัวชี้วดั  7.1.3 ในระบบบริหารยุทธศาสตรต์รงเวลาตามปฏิทิน  
ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด             

5 (9) การจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวทิยาลัย ตวัชี้วัด 7.1.3  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่ออธิการบดี (ผา่นกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน 
หลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. นโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม 
 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด หรือการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ.   QS Asian University Ranking –  
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 การอุดมศึกษา,  2557. 
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 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.),   2558. 
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ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).   ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 ภายนอก  รอบที่ 4  ระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
 การศึกษา (องค์การมหาชน),  2557. 
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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   เร่ิมตั้งแต่ 
     วันที่ ……………………..……………  ถึงวันที่ …………………………….. 
 
3.  รายละเอียดของค ารับรอง  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของ …………..…………..(คณะ/หน่วยงาน) …………..………...   
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ       
     ………....(คณะ/หน่วยงาน) …..…...  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 
4. ข้าพเจ้า ……....(ชื่อผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ)……..…. ในฐานะ …….…... (ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา 
   ของหัวหน้าส่วนราชการ) ….…… ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของ ….…(ชื่อคณะ/หน่วยงาน)………   
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ   
   ……………(ชื่อคณะ/หน่วยงาน) …………….  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย 
   ค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า  ก ากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  ………..(ชื่อผู้ท า 
   ค ารับรองและต าแหน่ง) …….  ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 
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5.  ข้าพเจ้า ……. (หัวหน้าส่วนราชการ) ……. ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตาม  3.  แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ  
      ………. (ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) ………. ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี 
     ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้ 
 
6.  ผู้รับค ารับรองและผูท้ าค ารบัรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแลว้  จึงได้ลงลายมือชื่อ   
    ไว้เป็นส าคัญ 

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

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

 
วันที่ ………/…………………/…………. 

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

 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1. ผู้ท าค ารับรอง 
 
     ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         ผู้รับค ารับรอง 
 

และ 
 

     ศาสตราจารย์วิเชียร มากตุน่              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                   ผู้ท าค ารบัรอง 
 
2. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝา่ยเดียว  มิใช่สัญญาและใชส้ าหรบัระยะเวลา   1   ปี   เร่ิมตั้งแต่ 
    วันที่  1  ตุลาคม  2559    ถึงวันที่  30  กันยายน  2560 
 
3. รายละเอียดของค ารับรอง  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตัวชี้วัด  
   ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 
4. ข้าพเจ้า  ศาสตราจารยส์ัมพนัธ์  ฤทธิเดช ในฐานะ อธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้พิจารณาและ   
    เห็นชอบกับแผนยทุธศาสตร์ของ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัดผลการ 
   ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  น้ าหนัก  เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนของ  คณะวิทยาศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามทีป่รากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายค ารับรองนี้  และ 
   ข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า  ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   ศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น    
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จดัท าขึน้นี้ 
 
 
 
5.  ข้าพเจ้า  ศาสตราจารย์ วิ เชียร มากตุ่น  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง 
    ตาม 3. แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ 
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    ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
    ตามที่ให้ค ารับรองไว้ 
 
6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ   
    ไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
   ลงชื่อ           สัมพนัธ์  ฤทธเิดช 
 

         (ศาสตราจารยส์ัมพันธ์  ฤทธิเดช)  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        

    ลงชื่อ                วิเชียร  มากตุ่น 
 

                  (ศาสตราจารย์วิเชียร  มากตุ่น)  
                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

 
วันที่   30  มกราคม  2560 

 
       วันที่   30  มกราคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
   - แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
   - ตัวชี้วัด  เปา้หมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

193 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 

ภาคผนวก  ง 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก  จ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

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

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

3) แถบแสดงข้อมูล  เมื่อเลือกที่เมนูหลักแล้ว จะปรากฏแถบให้เลือกเพื่อแสดงข้อมูล  
ซึ่งจะมีให้เลือกแล้วแต่ระดับของผู้ใช้งาน เช่นกัน 
  4) ส่วนของการแสดงผล  จะแสดงผลจากแถบแสดงข้อมูลที่เลือก 
 

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

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

4. การแนบเอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัด 
     เพื่อให้ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดมีหลักฐานอ้างอิง  จึงได้พัฒนาระบบให้มีการแนบ

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3)  แนบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดขั้นตอนการด าเนินงาน จะเป็นการแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้

ด าเนินการในขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ๆ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  218 

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

หน่วยงานที่ต้องการด้วย 
4. เลือกรูปแบบที่จะแสดงรายงาน ซึ่งสามารถดูได้ทั้งรายละเอียดรายตัวชี้วดั และผลการด าเนนิงานโดย

สรุป 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานสรุปทุกตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการด าเนนิงานรายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  222 

 
ภาพแสดงรายงานผลการด าเนินงานเป็นไฟล์ Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การแจ้งผลการด าเนินงาน 
   ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินงานนั้น  ระบบได้ออกแบบมาให้มีผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัดเพื่อยืนยันข้อมูล

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

ภาคผนวก  ฉ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ 

ภาคผนวก  ซ 
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