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บทที่ 1 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและที่มา 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  
การปฏิบัติหน้าที ่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งให้คำนึงถึง 
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด  
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ของภารกิจ คุณภาพ  
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีที ่ ก.พ.ร. เ สนอ  
โดย ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทำการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทำข้อตกลงผลงานกับ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่
ตกลงไว้ 
 4. สำนักงาน ก.พ.ร.  จึงได้จัดทำโครงการการจัดทำคำรับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อกำหนดกรอบ  
การประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์และจัดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) รวมทั ้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  กับสำนักงาน ก.พ.ร. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบและกลไกให้มหาวิทยาลัย 
พัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA)  โดย
จะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล   
โดยมีการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  รวมถึงจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำแนวทางดังกล่าว 
มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของมหวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และได้กำหนดยุทธศาสตร์
ภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และได้มี
การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนด
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มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  แผนพัฒนาสังคมและเศรฐกิจแห่ง 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
พ.ศ. 2560 -2574 การนำนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  โดยได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปีของผู้บริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของตำแหน่งงานในแต่ละระดับ  และการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อยา่ง
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ  
ตลอดจนการพัฒนาองค์กร 
 3.  เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื ่อให้คณะ/หน่วยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร  และ 
นำผลการประเมินไปกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อนำผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม ประกอบการประเมินผลผู้บริหารมหาวทิยาลัย 
และผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัย 
ได้มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -
2580) แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี 
 (พ.ศ. 2560-2574)  แผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 
(พ.ศ.2565-2569) ปรับปรุงรวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลให้อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนามหาวทิยาลัย  
และการประเมินผล 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 
  3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสงัคม 
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเดน่ระดับนานาชาติ 

 5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ  และสะท้อนการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง  5 ด้าน  จึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี ้ว ัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที ่มาจากเกณฑ์  
การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  ดังนี้ 
  1. นโยบายการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
  2. นโยบายของสำนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  3. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลในการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 
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  4. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลยักำหนดขึ้น 
 
โครงสร้างการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  มีรายละเอียดโครงสร้าง
การประเมินผล  ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย คณะกรรมการ  3 กลุ่ม  
ได้แก ่
   1.1 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
     1) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณรายได้ เงินกองทุน และเงินอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการอำนวยการคณะ/หน่วยงาน 
     2) จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
     3) ทำหน้าที่กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล  
    1.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
      1) เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
      2) เจรจากับผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  
   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 
    1) ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการของ
คณะ/หน่วยงาน 
    2) ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ /หน่วยงาน 
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการ 
    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อทีป่ระชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 1. ระดับมหาวิทยาลัย  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ที่ปรึกษา  
  1.2 อธิการบดี                   ประธาน 
  1.3 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
  1.4 คณบดี               กรรมการ 
  1.5 ผู้อำนวยการสถาบัน - สำนกั              กรรมการ 
  1.6 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี             กรรมการ 
  1.7 ผู้อำนวยการกอง                 กรรมการ 
  1.8 หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดแูลเก่ียวกับคำรับรองฯ          
     หรือจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ  
  1.9 เจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานเก่ียวกับคำรับรองฯ           
     หรือจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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 2. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - สำนัก 
    1) คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบนั – สำนัก              ประธาน 
    2) รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสถาบนั – สำนัก          
    ที่ดูแลเก่ียวกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน     รองประธาน 
    3) รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสถาบนั – สำนัก         กรรมการ 
    4) หัวหน้าภาควิชา            กรรมการ 
    5) เลขานุการคณะ/หนว่ยงาน         กรรมการและเลขานุการ 
    6) เจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานเก่ียวกับการจัดทำแผน   
    ของหน่วยงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2 กรณีหน่วยงานระดับกอง  หรือเทียบเท่ากอง 
    1) รองอธิการบดีที่กำกับดูแล /ผู้อำนวยการ      ประธาน 
    2) ผู้อำนวยการ              รองประธาน 
    3) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง           กรรมการ 
    4) หัวหน้ากลุ่มงาน            กรรมการ 
    5) หัวหน้างาน              กรรมการ 
    6) เจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานเก่ียวกับการจัดทำแผน        
    ของหน่วยงาน             กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
   คณะกรรมการ  
     1) อธิการบดี                    ประธาน 
     2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย                 รองประธาน 
     3) รองอธิการบดี                      กรรมการ 
    4) ผู้ช่วยอธิการบด ี               กรรมการ  
     5) หัวหน้าหน่วยงานที่กำกบัดูแลเกี่ยวกับคำรับรองฯ            กรรมการและเลขานุการ 
     6) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่กำกับดแูลเก่ียวกับคำรับรองฯ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้  ทำหน้าที่เจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ/หน่วยงาน  
รวมทั้งทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง  
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
  1. คณะกรรมการอำนวยการตรวจประเมินคำรบัรองการปฏิบัตริาชการคณะ/หนว่ยงาน 
   1.1 อธิการบดี                   ประธาน 
   1.2 รองอธิการบดี                  กรรมการ 
   1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         กรรมการ 
   1.4 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่กำกบัดูแลเกี่ยวกับคำรับรองฯ       กรรมการและเลขานุการ 
   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้ ให้คำปรึกษา แนะนำ  พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากผลการปฏิบัติราชการ  ให้คำปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
พิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  
  2. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคำรบัรองฯ ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน หรืออาจารย์ที่ผา่นหลักสูตรอบรม 
ผู้ประเมินของ สกอ. เป็นประธานหรือกรรมการ 
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   2.2 เจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานเก่ียวกับคำรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ที่เชีย่วชาญ  เปน็กรรมการและเลขานุการ 
   2.3 เจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานเก่ียวกับคำรับรองฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเลขานุการ
ของมหาวิทยาลัยเปน็กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  หมายเหตุ ตัวแทนของคณะ/หน่วยงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
การจัดทำคำรับรองฯ หรืออาจเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่ดำเนินงาน
เก่ียวกับการจัดทำคำรับรองฯ   
  2. โครงสร้างของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ถือเป็นคำรับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และ
ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี  โดยในคำรับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แนวทางการ
ปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้
คะแนน  โดยมีระดับการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

ระดับคณะ/หน่วยงาน  

• หัวหน้าส่วนราชการ  
ภายใต้โครงสร้าง 
การบริหารของ
มหาวิทยาลยั 

 

ลงนามกับ • อธิการบด ี
 

 

• แผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย / แผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หน่วยงาน 

• ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ำหนัก เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนน ตามแผนปฏบิัติราชการ
มหาวิทยาลยั / แผนปฏิบัตริาชการคณะ/หน่วยงาน  
และตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว ้

 

  3. โครงสร้างของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 
   1)  คู่ลงนามคำรับรองการปฏบิตัิราชการ 
     เป็นคำรับรองฯ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ  
ตามระดับของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
   2)  ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
    กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ ซึ่งเร่ิมและจบลงสอดคล้องกบัปีงบประมาณของส่วนราชการ 
   3)  แผนปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนว่ยงาน 
    กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิธีดำเนินการ และ  
ผลการประเมิน 
   4)  รายละเอียดข้อตกลงในคำรบัรองการปฏิบัติราชการ 
    กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมายเกณฑ์
การให้คะแนน 
   5)  รายละเอียดอื่นๆ 
    รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด  นิยาม  สตูรการคำนวณ  และเงือ่นไขที่จำเปน็ประกอบตวัชี้วัด 
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ขั้นตอนในการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วันที่ กิจกรรม 
….. กันยายน 2564 มหาวิทยาลยัเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  ต่อสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
ตุลาคม - 
ธันวาคม 2564 

กองแผนงานจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ พร้อม
จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อจดัทำกรอบคำรับรองการปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประกอบการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม -ธันวาคม 
2564  

1) คณะ/หน่วยงาน  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ของแต่ละหน่วยงาน  และเสนอคณะกรรมการอำนวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หน่วยงาน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และค่านำ้หนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 
    ราชการ ประจำปี 2565  ของคณะ/หน่วยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการของคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และกรอบเกณฑ์การให้คะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้กองแผนงาน จำนวน 1 ชุด  
    พร้อมไฟล์ข้อมูล 

21  ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลยัประชุมชี้แจงและถา่ยทอดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรแบบ on site 
และแบบ On line 

มกราคม 2565 คณะ/หน่วยงาน ปรับปรุงแก้ไขคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน   
และจัดส่งกองแผนงาน จำนวน 1 ชุด 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์  2565 

ลงนามคำรับรองการปฏบิัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

ธันวาคม  – 
มกราคม 2565 

กองแผนงานจัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงาน   
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

มกราคม 2565 คณะ/หน่วยงานกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
กุมภาพันธ์ 2565 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565 รอบ 4 เดือน (ต.ค. – ม.ค.)  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนมกราคม 2565 และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด 
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05  คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 5 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

มีนาคม 2565 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565 รอบ 5 เดือน (ต.ค. – ก.พ.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด 
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05  คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 5 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

เมษายน 2565 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.) ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน หลงัสิ้นเดือนมีนาคม 2565  และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน  สรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย (เพื่อพิจารณา) 
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วันที่ กิจกรรม 
พฤษภาคม 2565 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565  รอบ 7 เดือน (ต.ค. – เม.ย.)  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนเมษายน 2565  และหากเกินระยะเวลา 
ที่กำหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 7 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หนว่ยงาน 

มิถุนายน 2565 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2565 รอบ 8 เดือน  (ต.ค. – พ.ค.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน)  หลงัสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565  และหากเกินระยะเวลาที่
กำหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 8 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

กรกฎาคม 2565 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565  รอบ 9 เดือน  (ต.ค. – มิ.ย.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05  คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 9 เดือน  สรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย (เพื่อพิจารณา) 

สิงหาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2565  รอบ 10 เดือน  (ต.ค. – ก.ค.) ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565  และหากเกินระยะเวลาที่
กำหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ 0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 10 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

กันยายน 2565 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2565  รอบ 11 เดือน (ต.ค. – ส.ค.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนสงิหาคม 2565  และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด 
หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั  
และคณะ/หน่วยงาน รอบ 11 เดือน  แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

ตุลาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป ี2565  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.)  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 5 วัน  หลงัสิ้นเดือนกันยายน 2565  และหากเกินระยะเวลาที่
กำหนด หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวนัละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยั และคณะ/
หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลยัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมนิคำรบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

ตุลาคม 2565 –  
พฤศจิกายน 2565 

คณะกรรมการประเมินผลฯ  ตรวจประเมินผลการดำเนนิงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการในระบบบริหารยุทธศาสตร์ และ ณ คณะ/หน่วยงาน  หรือตรวจประเมินผลตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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หมายเหตุ : 1) การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6  เดือน  9  และ  12  เดือน กองแผนงานจัดทำรายงาน 
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏบิัติราชการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  2) การรายงานผลการปฏบิัติราชการรอบ  4 เดือน 5  6  7  8  10  และ 11  เดือน กองแผนงานจัดทำ 
     รายงานสรุปผลการปฏบิัติราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อแจ้งเวียนคณะ/หนว่ยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แผนภาพ  1  กลไกและวิธีการในการจัดทำคำรับรองการปฏบิัตริาชการ 

 

 

เจรจาคำรับรอง ฯ และปรบั 
แก้ไขแผนปฏบิัตริาชการ 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

แต่งตแ้ตง่ตั้งคณะทำงาน 
งแ 

แต่งตั้งคณะทำงาน 
- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชีว้ัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
- การวางแผนการ
ดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร/ 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ 

 

แผนปฏิบตัิราชการ 
 

 

พิจารณาเห็นขอบแผนฯ 

(Y) 

(N) 

จัดส่งแผนปฏิบตัิราชการและ 
รายงานผลการประเมินตามแผน   

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
ให้มหาวิทยาลยั 

 

(N) 

(Y) 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการ 
 

 

ดำเนินการตามคำรบัรอง 
การปฏบิัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 

รายงานผลทุกเดือน 
 

ประเมินผล 
 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

 ประกาศให้
สาธารณชนทราบ 
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แผนภาพ  2  ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

 

 

 

คณะ/หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติราชการ 
ต่อกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน หรือท่ีประชุม 

หน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

คณะ/หน่วยงานส่ง 
คำรับรองฯ ของหน่วยงาน 

ให้กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยจดัส่งแผนปฏบิัติราชการประจำป ี 
และกรอบคำรับรองฯ ให้กับคณะ/หนว่ยงาน 

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปี 

หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบตัิราชการ 

ตรวจสอบข้อมูล 

ลงนามคำรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ระหว่างหัวหนา้หน่วยงานกับอธิการบดี 

คณะ/หน่วยงานเจรจาคำรบัรองฯ กับอธิการบด ี

หน่วยงานส่งแผนเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(N) 

(Y) 

(Y) 

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

5. สิ้นสุดปีงบประมาณคณะรายงาน 
ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน  
เดือน ส่งรูปเลม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  3  การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
เกณฑ์การรับเรื่องการอุทธรณ์ขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน 
 ถ้าคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดีแล้ว  มีเกณฑ์ในการรับเร่ืองการอุทธรณ์ ดังนี้ 
  1) การปรับแก้ไขค่าน้ำหนัก กรณีได้รับความเห็นชอบตามมติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2) การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
  3) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก 
  4) การปรับเปลี ่ยนการกระจายค่าน้ำหนัก หากคณะ/หน่วยงาน โดยที ่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ หรือที ่ประชุมกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ค่าน้ำหนักให้มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละแผนงานหลัก คณะ/หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. คณะ/หน่วยงาน   
    - เสนอแผนฯ ต่ออธิการบดี 
      เพือ่พิจารณาอนุมัต ิ
    - ส่ง ร่าง คำรับรองฯ 
    - เจรจาคำรับรองฯ 

ภายใน ธ.ค. 64 – 
ม.ค. 65 

2. กองแผนงานส่งผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดตัวชีว้ัด 
และเสนอลงนามคำรับรองฯ
ของคณะ/หน่วยงาน 

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

6. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจประเมินผล หรอื
ตามนโยบายมหาวิทยาลยั 

7. คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

8. นำผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 

สิ่งจูงใจ 
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  5) กรณีที่คณะ/หน่วยงานขอปรับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ได้รับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น
จากเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ  ให้กำหนด
แนวทางในการพิจารณา  ให้ฝ ่ายเลขานุการฯ นำเสนออธิการบดีหรือที ่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา   
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบแล้ว  หากเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนตามที่คณะ/หน่วยงาน 
เสนอแล้ว  ค่าคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนั้นๆ  ไม่ควรเกิน  4.0000  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบสำหรับหน่วยงาน
ที ่ ไม ่ได ้ย ื ่นขออุทธรณ์มาเพ ื ่อขอปรับเกณฑ์   หรืออาจขึ ้นอย ู ่ก ับผลการพิจารณาอนุม ัต ิหร ือเห ็นชอบ 
ของอธิการบดีหรือที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 
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บทที่ 2 
 

การติดตามและการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล 

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

 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  เป็น 12 รอบ  โดยจะต้องบันทึกผลการดำเนินงานและ
หลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ ทุกเดือน  โดยหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผลภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุด
การดำเนินงานในเดือนนั้นๆ ยกเว้นหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหลักตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และสำนักจะต้องรายงานผลหลังคณะ/
หน่วยงานภายใน 2 วันไม่นับวันหยุดราชการ  
 ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานจะต้องนำส่งและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
และหากหน่วยงานใดจัดส่งรายงานผลฯ ล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผล 
การประเมินที่หน่วยงานได้  โดยจะตัดคะแนนการส่งช้า วันละ 0.05  (หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้นำมาใช้กับส่วนราชการที่ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.) 
 
การให้คะแนนผลการดำเนินงาน 
 1. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยไม่ให้อุทธรณ์ผล
คะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงานเสร็จสิ้นไปแล้ว  หรือมีการเรียกตรวจเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไปแล้ว ยกเว้นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกลางตรวจในระบบบริหารยุทธศาสตร์ คณะ /หน่วยงาน
สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจประเมินได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน 
 2. ตัวชี้วัดที่คณะ/หนว่ยงานไมม่ีผลการดำเนนิงาน หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้ใส่ค่าคะแนน  เป็น  0 
 3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏบิัติราชการทีก่ำหนด 
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ผู้รวบรวมข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 4 กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน 
 
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 สำหรับการรายงานผลฯ มหาวทิยาลัยได้กำหนดแบบฟอร์มการรายงานผลออกเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี ้
  1) แบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
  2) แบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนนิงาน  
 ข้อมูลโดยรวมของแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับรายงานผลจะมีสว่นประกอบ  ดังนี้ 
  1) ชื่อตัวชี้วัด 
  2) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
  3) ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
  4) ข้อมูลผลการดำเนนิงาน 
  5) เกณฑ์การให้คะแนนและการคำนวณผลคะแนน 
  6) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนนิการ 
  7) ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนนิงาน 
  8) อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
  9) แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
  10) หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัด 

คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล 

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัตริาชการ คณะ/หน่วยงาน 

ทุกเดือน 
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การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 การติดตามและประเมินผล  ดำเนินการใน  5 ลักษณะ  คือ 
  1) ติดตามและตรวจประเมินผลเอกสารหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
  2) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 
   ▪ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบตัิราชการ (Self Assessment Report : 
SAR) รอบ 12 เดือน 
   ▪ เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
    - รายงานการประชุม 
       - รายงานผลการดำเนนิงาน 
    - คำสั่งแต่งตัง้คณะทำงาน ภาพถ่าย 
    - แผนการดำเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ 
  3) การสัมภาษณบ์ุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
   ▪ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
   ▪ ผู้จัดเก็บข้อมูล 
   ▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 
  4) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏบิัติงานตา่งๆ ของคณะ/หน่วยงาน เชน่ 
   ▪ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทีด่ำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ 
   ▪ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
   ▪ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสงูของคณะ/หน่วยงาน 
   ▪ ระบบฐานข้อมูล 
    - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและ 
หลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
ทุก 1 เดือน 
    - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบยืนยัน “สอบทาน” ข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
    - ความทันสมัย เช่น ความถี่ ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
    - ความสามารถในการตรวจสอบได้   เช่น  คณะ/หน่วยงานมีความพร้อมในการให้    
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 
    - ตรงต่อเวลา เช่น คณะ/หน่วยงานมีการรายงานผลหรือจัดส่งข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาที่กำหนด 
  5) การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel)  เชน่ 
   ▪ คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ▪ คณะผู้เชี่ยวชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ 
 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ  
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 
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- การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คณะ/หน่วยงาน  รายงานถือเป็น  เอกสาร
ทางราชการ  ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้บังคับบัญชาคณะ/หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำคัญ
ในการประเมินผล  

- สำหรับ เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้ คณะ/หน่วยงานไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานลงในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ให้แจ้งต่อกองแผนงานหรือคณะกรรมการประเมินในการตรวจเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน
โดยตรง 

 
ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
สำหรับคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 

 

การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการรายงานผล 
สำหรับเจา้ภาพ 

หน่วยประสานงานตัวชี้วัด 

แผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการประจำปี 
และคณะ/หน่วยงาน 

 กิจกรรม  กิจกรรม 
3 เดือน 

(ธันวาคม) 
14  มกราคม 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

- - 

4 เดือน 
(มกราคม) 

 11 กุมภาพันธ ์2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด   

7 กุมภาพันธ ์2565 คณะดำเนินการ ดังนี ้
1)  บันทึกรายละเอยีดตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที ่ 17 มกราคม 2565  
2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 4 
เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันทำการหลังสิ้นเดือนมกราคม 2565  
(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงาน
จะถูกหกัคะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

   11 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานวิจัย – สถาบัน-สำนัก- 
หน่วยงานเทียบเทา่คณะ -โรงเรียนสาธิตฯ 
1) บันทึกรายละเอียดตัวชีว้ัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที ่27 มกราคม 2565  
2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 4 
เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ภายใน 5 
วันทำการหลังสิ้นเดือนมกราคม 2565  
(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงาน
จะถูกหกัคะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

5 เดือน 
(กุมภาพันธ์) 

 9 มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด   

7 มีนาคม 2565 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 5 เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์2565  (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

6 เดือน 
(มีนาคม) 

12 เมษายน 256 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร

8 เมษายน 2565 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้น
เดือนมีนาคม 2565  (ทั้งนี้ หากเกิน



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

17 
 

การรายงาน 
(รอบ) 

วันสิ้นสุดการรายงานผล 
สำหรับเจา้ภาพ 

หน่วยประสานงานตัวชี้วัด 

แผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันสิ้นสุด 
การรายงานผล 
คณะ/หน่วยงาน 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการประจำปี 
และคณะ/หน่วยงาน 

 กิจกรรม  กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด  เพือ่
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปข้อมูลผลการ
ดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัย  

ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 
 

7 เดือน 
(เมษายน) 

11 พฤษภาคม 255 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด  

9 พฤษภาคม 2565 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 7 เดือน  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังส้ิน
เดือนเมษายน 2565  (ทั้งนี้  หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 

8 เดือน 
(พฤษกาคม) 

10 มิถุนายน 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

8 มิถุนายน 2565 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 8 เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2565 (ทั้ งนี้  หากเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงานจะถูกหัก
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

9 เดือน 
(มิถุนายน) 

11 กรกฎาคม 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด เพือ่
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปข้อมูลผลการ
ดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัย   

7 กรกฎาคม 2565 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 9 เดือน  ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังส้ิน
เดือนมิถุนายน 2565  (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

10 เดือน 
(กรกฎาคม) 

9 สิงหาคม 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

5 สิงหาคม 2565 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 10 เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันทำการหลังส้ิน
เดือนกรกฎาคม 2565 (ทั้งนี้ หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

11 เดือน 
(สิงหาคม) 

9 กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

7 กันยายน 2565 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 11  เดือน ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์  ภายใน 5 วันทำการหลังส้ิน
เดือนสิงหาคม 2564  (ทั้งนี้  หากเกิน
ระยะเวลาทีก่ำหนดหน่วยงานจะถกูหกั
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

12 เดือน 
(กันยายน) 

11 ตุลาคม 2565 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาทีก่ำหนด  
เพื่อมหาวิทยาลยัจะดำเนินการสรุปข้อมลูผล
การดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวทิยาลัย 

7 ตุลาคม 2565 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ 
ราชการฯ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) บันทึกผลการปฏิบัติราชการ และ
จัดทำรายงานผลการปฏบิัติราชการฯ รอบ 
12 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  

2) แนบเอกสารและหลักฐานอ้างอิงใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

(ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานจะถูกหักคะแนน วันละ 0.05 
คะแนน) 

 ภายในวันที่ 15  
ตุลาคม 2565 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตวัชี้วัดมหาวิทยาลยั  จะต้องจัดสง่รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รบัผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลยั  ตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบด ี(ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นสุดปงีบประมาณ 
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การคำนวณผลการประเมิน 
 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. วิธีการคำนวณคะแนน 
  วิธีการคำนวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ  สามารถแบ่งได้เป็น  5  แบบ  ดังนี ้
   1) การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   2) การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว 
   3) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขัน้ตอนการดำเนนิงาน (Milestone) 
   4) การประเมินตัวชีว้ัดผลสำเร็จ-ผ่าน /ไม่สำเร็จ-ไม่ผา่น (Pass/Fail)   
 3. วิธีการนับ 
  1) การนับจำนวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนำมานับได้มีเฉพาะ Article หรือ หรือ Review Article  เท่านั้น     
  2) การนับจำนวนอาจารย์และนักวิจัย  ให้นับอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 
   - กรณีมีระยะเวลาทำงาน  9  เดือนขึ้นไป  ให้นับเป็น 1 คน 
   - กรณีมีระยะเวลาทำงาน  6 - 9 เดือน  ให้นับเป็น  0.5 คน 
   - กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า  6 เดือน  ไม่สามารถนำมานับได้ 
  3) การนับจำนวนหลักสูตร  และนิสิต  ให้นับตามรอบปีการศึกษา 
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ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมิน 
 
 

แบบที่   1  :  การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 

ตัวอย่าง  :  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 

การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ เช่น  กรณีทีบ่ณัฑิตได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  72.59 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  72.59  มากกว่าที่เกณฑ์
การให้คะแนนระดับ 2 เท่ากับ  ร้อยละ  2.59  
 

       ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีได้จงึอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ  2  กับ  3 
 
 
 
 

คำนวณโดยวิธีการเทยีบบัญญัติไตรยางศ ์
 

 การคำนวณคะแนนที่ได้  
 

 (ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย  - เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน)  
x 100  

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  

 100%    

 
 ตัวอย่างการคำนวณคะแนนที่ได้ 
 

   เช่น   ผลการดำเนินงานท่ีทำได้    72.59% 
 

 (72.59 – 70)  
x  100  

 10  
 100    

 
    ผลต่างของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เพิ่มขึ้นจากระดับ  2  =  0.2590 
    ดังน้ัน  ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  
  จะได้ระดับคะแนน   =   2 + 0.2590      =     2.2590    
 

 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                       2                          3                        4                        5 

60                   70                        80                       90 100 
ผลการดำเนินงาน       

 72.59 

ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ 

0                                                 

 
50                                   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

20 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  2.1  :  การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว 
 

ตัวอย่าง  :   ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)            
    (น้ำหนัก : ร้อยละ 8) 
 

(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
น้ำหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(3) 
เป้าหมาย  
ตามแผน 

(4) 
ผลการ
ดำเนิน 
งานจริง 

(5) 
ผล

คะแนน 
ที่ได้ 

(6) 
คะแนน              

ถ่วงน้ำหนัก 
((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 ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบท่ี 1 

ระดับคะแนน 
3                       4                         1                      2                           5 

92                    93                          94                     95 

ผลการดำเนินงาน 

96 
      

95.75 

ผลการดำเนินงานจริงท่ีได้ 

 

91                                             

           0                           
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แบบที่  2.2   :  การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า  1  ตัว  

 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

ตัวอย่าง  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
ตัวอย่าง  คณะเทคโนโลยี 

 
สรุปคะแนนแต่ละภาควิชาเทียบตามกลุ่มสาขา 

 
  

ภาควิชา 
จำนวน 

(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 การคำนวณ 
ผลลัพธ ์

การคำนวณ 
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 

ผลการดำเนินงานจริงที่ได ้

 

0                                                  
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ  

 
 ประเมินผลความสำเร็จจากประเด็นของผลการดำเนนิงาน แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่กำหนด 
 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่าง   :   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 0  ไม่มีการดำเนินการ 
ระดับ 1   มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และแผนการดำเนินงานในการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐ และการ       
             จัดระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐกับประชาคม 
             อย่างทั่วถึง ชัดเจน 
ระดับ 2   มีการกำหนดระเบยีบขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐ 
ระดับ 3   มีการนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม  มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน 
ระดับ 4   มีการรายงานสรุปความคืบหน้าในการเตรยีมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น 
             มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อสภามหาวิทยาลัย 
ระดับ 5   มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐ ต่อรฐัสภา 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได้  

1 ข้อ 
ดำเนินการได้  

2 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 3 ข้อ 
ดำเนินการได้  

4 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 5 ข้อ 
 

คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ก สามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้  2 ข้อ  ข้อ 4 และ 
ข้อ  5   

3.0000 

ข สามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ข้อ  1 ข้อ  3 ข้อ   
 

2.0000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แบบที่  4.1  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

 ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน และกระบวนการ 
ในการดำเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการดำเนินงานสำเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับ 0  ไม่มีการดำเนินการ 

ระดับ 1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
           (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                    การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
           (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
ระดับ 3  (5) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด 
ระดับ 4  (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย์-สังคม)  
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย์-สังคม)  
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

0 ไม่มีการดำเนนิการ   

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ✓ 0.5000 

 (2)  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร
ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

✓ 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ✓ 0.5000 

 (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมในการส่งเสริมฯ ✓ 0.5000 
3 (5) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ำหนด ✓ 1.0000 
4 (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์

สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 
8.75 0.8750 

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

 0.0000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  3.8750 

   หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบท่ี 1 
   ตัวอย่าง  กำหนดร้อยละ 10  เป็นคะแนน 5  ผลการดำเนินงานที่ได้ ร้อยละ  8.75   
 

  คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8750 
 
 

 
 

   8.75 x 5 
      10 
       5 
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แบบที่  4.2  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 
 ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 
ในการดำเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการดำเนินงานสำเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับ 0   ไม่มีการดำเนินการ 

ระดับ 1   (1) มีคณะกรรมการหรอืคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
             (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                      การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2   (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
             (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
ระดับ 3   (5) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด 
ระดับ 4   (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย์-สงัคม)  
                  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 
ระดับ 5   (7) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่  (กลุม่วิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุม่มนุษย์-สังคม)  
                 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ✓ 0.5000 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมกีาร

ระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
✓ 0.5000 

2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ✓ 0.5000 
 (4) มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมในการส่งเสริมฯ ✓ 0.5000 
3 (5) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ำหนด ✓ 1.0000 
4 (6) ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย-์

สุขภาพ, กลุ่มมนุษย-์สังคม)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 
✓ 1.0000 

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

16.00 0.8000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.8000 
   หมายเหตุ เกณฑป์ระเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบที ่1 
  ตัวอย่าง  : กำหนดร้อยละ 20  เป็นคะแนน 5  ผลการดำเนินงานที่ได้  ร้อยละ  16.00   
 

   คะแนนท่ีได้ =                     =  0.8000 
 
 

 
 
 
 

   16.00 x 5 
      20 
       5 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แบบที่  4.3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

 ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 
ในการดำเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือ Output  ที่เป็นผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  
ส่งเสริม หรือขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลการดำเนินงานสำเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอย่าง  :  ระดับความสำเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จ 
  การศึกษา  (MSU English Exit – Exam) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับ   0     ไม่มีการดำเนินการ 

ระดับ  1  (1) มีคณะกรรมการหรอืคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
             (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคดิและ 

                       การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ  2   (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
              (4)  มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 
       (5) มีการกำหนดเกณฑ์หรือกำหนดแบบทดสอบฯ 
ระดับ  3   (6) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกำหนด 
ระดับ  4   (7) นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 
           ในช้ันปีท่ีคณะกำหนด 
ระดับ  5   (8) นิสิต (ตามที่กำหนดในระดับ 4) มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ของนิสิต 

                        เข้าทดสอบทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 (1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ✓ 0.5000 
 (2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบฯ ✓ 0.5000 
2 (3) มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ✓ 0.5000 
 (4)  มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กจิกรรมฯ ✓ 0.5000 
3 (5) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรอืแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ทีก่ำหนด ✓ 1.0000 
4 (6) นิสิตที่เข้ารับการทดสอบภาษาฯก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่คณะกำหนด 
(750/850) 

ร้อยละ 91.76 
1.0000 

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

25.75 0.6438 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้  4.6438 
   หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินระดับ 4 – 5  ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้เหมือนแบบที ่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 

 

     ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  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 
 

ให้คำนวณผลการดำเนินงานตามช่วงคะแนนที่เกิดขึ้นจริง  เช่น   

 
ตัวอย่าง   :  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ผู้ประเมินจะพิจารณา 

   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามผลประเมินประกันคณุภาพภายใน   อยู่ในระดับคุณภาพ  
   เท่ากับ  4.40  จะมีค่าคะแนนที่ได้เทา่กับ  4.8989    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 

1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 

 
0                                                   

0                                                   
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แบบที่  6  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดบัคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน - - - 4 - 
 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
ตัวอย่าง   :  ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม     

   ประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล   ผูป้ระเมิน 
   จะพิจารณาผลการดำเนนิงานตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง   เชน่  เมื่อผลการประเมินตัวชีว้ัด 
   อยู่ในระดับ  4   จะมีค่าคะแนนเท่ากบั  4.0000  คะแนน   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ       

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงที่ได้ 

 

0 

0 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน 
 
 1. อาจารย์ประจำ  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทำการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)  
  สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง  
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน 
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

แบบที่  7  :  การประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ-ผ่าน / ไม่สำเร็จ-ไม่ผ่าน  (Pass/Fail) 

 
 ประเมินผลความสำเร็จจากความคืบหน้าของผลการดำเนนิงานว่าสามารถทำได้ตามเกณฑท์ี่กำหนด
หรือไม่  แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด 
 
ตัวอย่าง   :  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
คำอธิบาย :  การพัฒนาระบบสารสนเทศจำนวน  3 ระบบ ที่มีกระบวนการพัฒนาจนแล้วเสร็จและสามารถใช้

งานได้จริง  ได้แก่ ระบบงบประมาณ  ระบบการตรวจสอบรายรับจริง ระบบ ระบบการวิจัย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0      - 
1      - 
2       - 
3       - 
4       - 
5 ระบบสารสนเทศ  3 ระบบ 

 
 ตัวอย่าง  1   :   การประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
                 สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 3 ระบบ และใช้งานได้จริง  ถืว สำเร็จ  อยู่ที่ระดับคะแนน 5 
 
ตัวอย่าง  2   :   การประเมินตัวชี้วัดผลไม่สำเร็จ 
ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
     สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้  3 ระบบ และใช้งานไดจ้ริงเพียง 2 ระบบ   ถือว่า  ไม่สำเร็จ   
อยู่ที่ระดับคะแนน  0 
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  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 
    9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนำมานับได้ 
 2. นักวิจัยประจำ  หมายถึง  นักวิจัยประจำที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
บุคลากรที่มีตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย  และมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 3. งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหา  ความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ 
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือทดลอง  
วิเคราะหและตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 4. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่ เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทาง 
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art)  ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 5. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง  โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 8. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 9. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จำเป็นต้องไป
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 
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 11. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่ายงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 
 12. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เเชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มาจากต่างประเทศ  
อย่างน้อย 3 ประเทศ  และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 13. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 14. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่ากับ
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 15. หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
2554) 
 16. การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment)  ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ  
 17. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก 
สถาบันการศึกษา  หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
 18. แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดํา เนินงานภายใน 1 ป  
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์   ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม  ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 19. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ  เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุน 
การทํางานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ  
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 
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 20. ระบบและกลไก 
   20.1 ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และขอ้มูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
   20.2 กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร  มีการจัดรูปแบบของการทำงานของหน่วยงาน  หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 
 21. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : Strategic Objectives  หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญ  ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม 
และข้อได้เปรียบของสถาบัน โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบัน และ
เก่ียวข้องกับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลาด หลักสูตรและบริการ หรือ
เทคโนโลยี ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือสถาบันต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือทำให้มีความสมารถ
ในการแข่งขัน และความสำเร็จของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงค์เขิงกลยุทธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางระยะยาวและ
เป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร (คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ 
ที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561)  
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บทที่ 3 
 
 

 
แนวทางและวิธีการประเมินผล 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  
1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
3)  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 4) ทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม
อีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ   และสะท้อนการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน จึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑ์การประเมินผลและ
มาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ  เช่น  ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  โดยมีกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ/หน่วยงาน 
ดังนี้ 

กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงาน  
 
1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) 

กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์คณะ-หน่วยงาน  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

คณะ/หน่วยงาน  และมหาวิทยาลัย   
▪ ทั้งนี้ ในสว่นของตัวชีว้ัดในยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน คณะ/หน่วยงานอาจนำ

ตัวชี้วัดผลลัพธท์ี่กำหนดในหมวด 7 ตามแนวทาง EdPEx มาใสเ่พิ่มเติมได้ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 

ส่วนที่ 2  การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทาย 
ที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ วิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพนัธกิจ และส่งเสริม 
   การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวทิยาลัย 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมของคณะ/หน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ แนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ ของคณะ/หนว่ยงาน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 
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กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 
ส่วนที่ 4  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี   

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทีส่ภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี ตามผลประเมิน 

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทีส่ภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้ง ในปีทีผ่่านมา 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 

รวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 
2) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  (หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตรข์องโรงเรียน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :    
▪ ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของโรงเรียน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 

ส่วนที่ 2  ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผิดชอบหรือดำเนินงานจากแผนฯ 
ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการดำเนนิงานเปน็หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบดำเนนิงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลยั 
 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 

ส่วนที่ 3  งานที่เป็นความโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :    
▪ วิสัยทัศน์โรงเรียนที่สอดคล้องกับการดำเนนิงานตามพันธกิจ และส่งเสริม 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 

ส่วนที่ 4  นวัตกรรมของหน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪แนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันาการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 5  ภารกิจที่เป็นความคาดหวังหรือนโยบายจากมหาวทิยาลัย 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ประเด็นที่มหาวิทยาลยัต้องการให้หน่วยงานดำเนินงานเพิ่มเติม 

ร้อยละ 20 - 
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กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
ส่วนที่ 5  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผูอ้ำนวยการโรงเรียน

สาธิตฯ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

n/a ร้อยละ 10 

รวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
3) หน่วยงานวิจัย (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน /ศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) 

กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
▪ ทั้งนี้ ในส่วนของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อาจนำตวัชี้วัดผลลัพธ์ 

ที่กำหนดในหมวด 7 ตามแนวทาง EdPEx มาใส่เพิ่มเติมได ้

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 

ส่วนที่ 2  งานที่เป็นความโดดเด่น/เชิงรุก/ท้าทายที่ส่งผลใหห้น่วยงาน 
เป็นเลิศ 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ วิสัยทัศน์หน่วยงานที่สอดคลอ้งกับการดำเนินงานตามพนัธกจิ และส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลยั 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 20 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมของหน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ แนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องและสนับสนนุมหาวิทยาลัย 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 

ส่วนที่ 4  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผูอ้ำนวยการ  
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทีส่ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผู้อำนวยการ ตามผลประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ในปีทีผ่่านมา 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 

รวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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4) หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ  (สถาบัน – สำนัก)  

กรอบประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก   

(ปี 2564) 
น้ำหนัก  

(ปี 2565) 
ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ผลประเมินตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

คณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย   
▪ ทั้งนี้ ในสว่นของตัวชีว้ัดในยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน อาจนำตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ที่กำหนด ในหมวด 7 ตามแนวทาง EdPEx มาใส่เพิ่มเติมได ้

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 

ส่วนที่ 2  ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผิดชอบหรือดำเนินงานจากแผนฯ 
ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการดำเนนิงานเปน็หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบดำเนนิงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ส่วนที่ 3  การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ/งานโดดเด่น-เชิงรุก- 
ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเปน็เลิศ 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ วิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพนัธกิจ และส่งเสริม 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 10 

ส่วนที่ 4  นวัตกรรมของคณะ/หน่วยงาน 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ แนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ ของคณะ/หนว่ยงาน 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

ส่วนที่ 5  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี/ผอ. 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ  ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง  

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด/ีผอ. ตามผลประเมิน 

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทีส่ภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้ง ในปีทีผ่่านมา 
▪ ใช้คะแนนผลประเมินจากการประเมินผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  กรณีที่หน่วยงานไมม่ีภารกิจส่วนที่ 2  ให้หารเฉลี่ยน้ำหนักใหม่ 
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5) หน่วยงานเสริมศึกษา สำนักบริการวิชาการ 
กรอบประเด็นการประเมิน น้ำหนัก 

ส่วนที่ 1  ภารกิจหลักหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ร้อยละ 30 
 1.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   (ร้อยละ  30)  
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ การดำเนินงานตามภารกิจหลัก/และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

ส่วนที่ 2  งานนโยบาย/งานโดดเด่น/งานเชงิรุก/งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงาน
ดำเนินการ (ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 50 

แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :   
▪ งานนโยบาย/งานโดดเดน่/งานเชิงรุก/งานที่มหาวทิยาลัยมอบหมายให้หน่วยงานดำเนนิการ 

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมในการพัฒนางานของหน่วยงาน   ร้อยละ 20 
แนวทางการวัด/ประเมิน  พิจารณาจาก :    
▪ แนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของ
คณะ/หน่วยงาน 

 

รวม ร้อยละ 100 
 
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 1) สรุปจำนวนตัวชีว้ัดการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ รวมตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก   16 
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 21 
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม    และภาคประชาสงัคม 6 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเดน่ระดับนานาชาติ 6 
5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 24 

รวมทั้งสิน้ 73 
 
 2) สรุปตัวชี้วดั นำ้หนัก หน่วยงานกำกับติดตามข้อมูล และหนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตัวชี้วัด 
 

 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 35    

เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรง
กับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรวมทัง้รองรับ
การเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกชว่งวัย 

 18.50    

1.1.1) จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ    2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.2) ร้อยละหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  2.00 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ

กองทะเบียนฯ คณะ 
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร  2.00 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.4) จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ที่สร้างรายได้ 2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.5) จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ที่สามารถสะสมในระบบ 
คลังหน่วยกิต 

2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ กองทะเบียน 

1.1.6)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความรว่มมือระหวา่งสถาบันอุดมศึกษา 2.00 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.7) จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.8) จำนวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัย และ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ กองทะเบียนฯ 

     เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางดา้นวิชาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั 

10    

1.2.1) จำนวนของบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและ
พัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 

กองแผนงาน คณะ 

1.2.2) ร้อยละของนิสิตที่แลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝกึงาน การฝึก
ประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจยัในต่างประเทศ 

2.50 ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
กิจการตา่งประเทศ
และพัฒนาพันธกิจ
สากล 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 

 1.2.3) ร้อยละผลงานวิจยันิสิตระดับบณัฑิต ศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารในระดับชาตแิละนานาชาติ 

2.50 คณบดีบัณฑิต
วิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

1.2.4) จำนวนรางวัลที่นิสิตหรือศิษย์เกา่ได้รับในระดับชาติและนานาชาต ิ 2.50 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

กองกิจการนิสิต คณะ 

     เป้าประสงค์ 1.3)  เพื่อพัฒนาระบบการเรยีนการสอน การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 

2.50    

1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีนการสอนแบบออนไลน์หรือ 
Active Learnig 

2.50 รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

กองทะเบียนฯ คณะ 

เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาธิตใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานและสง่เสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้าน

4    
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

วิชาการ 
1.4.1) ผู้เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ

เฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
1.50 ผู้อำนวยการ รร สาธิตฯ  

ฝ่ายมัธยม 
รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.4.2) นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ  1 ผู้อำนวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รร สาธิต
ฝ่ายมัธยม 

1.4.3) ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.50 ผู้อำนวยการ รร สาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

รร สาธิต
ฝ่ายประถม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ

30    

     เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 

30    

2.1.1) จำนวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
(Scopus หรือ ISI) 

2.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.2) จำนวนบทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
SCOPUS Q1 หรือ ISI Q1 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ  

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.3) จำนวนการอา้งอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

2.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.4) จำนวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึน้ 2.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.5) จำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.6) ร้อยละของอาจารย์และนกัวจิัยทีไ่ด้รับทุนวิจัยภายนอก 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.7) จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการทำวิจัยจากภายนอก 2.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 
 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.8) จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการทำวจิัยจากภาคอุตสาหกรรม 2.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.9) จำนวนโครงการวิจยัที่ทำกับมหาวิทยาลยัหรือหนว่ยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 

1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.10) จำนวนโครงการวิจยัที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.11) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับนานาชาต ิ 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.12) จำนวนบทความที่มีความร่วมมอืวิจยัระดับนานาชาติ 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

2.1.13) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (H-index) 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.14) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.15) จำนวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์ 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.16) จำนวนงานวิจยัที่นำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.17) จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.18) จำนวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกบั Visiting Professor  1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.19) จำนวนอาจารย์/นักวิจยัที่ทำวิจยั 
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำตา่งประเทศ 

1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.20) จำนวนอาจารย์/นักวิจยัต่างชาติมาทำวิจยัหลังปริญญาเอก 
(Postdoc) ในมหาวิทยาลยั  

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

2.1.21) จำนวนอาจารย์ นกัวจิัยต่างชาติมาทำวิจยัระยะสั้นในมหาวิทยาลัย 
(Inbound)  

1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

5    

     เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแขง็และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1.50    

3.1.1) จำนวนผู้ประกอบการในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

3.1.2) จำนวนงานวิจยั นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แกภ่าคธุรกจิ/ภาคอุตสาหกรรม 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงานวิจยั 

เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสงัคมมีความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

3.50    

3.2.1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

3.2.2) จำนวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแลว้ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

3.2.3) จำนวนงานวิจยั นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

3.2.4) จำนวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดบั
นานาชาต ิ

5    

     เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

2.50    

4.1.1) จำนวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

4.1.2) จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับ
นานาชาต ิ

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

4.1.3) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง และประเทศจีน 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

 เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ 
และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

2.50    

4.2.1) จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของ
ภาคอีสาน 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

4.2.2) จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่าผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

4.2.3) จำนวนทุนสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วิจยัฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะ/หน่วย
วิจัย-บริการ-
ทำนุฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บรหิารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 25    
     เป้าประสงค์ 5.1) เพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิ
บาลใหม้ีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน 

3.50    

5.1.1) การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1.00 ผู้อำนวยการ
สำนักตรจสอบ
ภายใน 

สำนักตรจสอบ
ภายใน 

สำนัก
ตรวจสอบ
ภายใน 

5.1.2) ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและพัฒนา
องค์กรดิจิทัล 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

5.1.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) 

 

1.50 รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและ
พัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

     เป้าประสงค์ 5.2) สรา้งมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
รองรับการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

2.50    

5.2.1) ระดับความสำเร็จของการเป็น Mahasarakham Smart University 1.50 ผู้อำนวยการ
สำนัก
คอมพิวเตอร์ 

สำนัก
คอมพิวเตอร์ 

สำนัก
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2) ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและ
พัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 

กองแผนงาน กองแผนงาน 
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงนิเพื่อสร้างรายได้ 3.00    
5.3.1) เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น  1.50 รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและพัสดุ 
กองคลังและพัสดุ กองคลังและ

พัสด ุ
5.3.2) หน่วยงานที่จัดหารายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.50 รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและพัสดุ 
กองคลังและพัสดุ หน่วยงานที่

กำหนด 
เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

4    

5.4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

- 
กองการ
เจ้าหน้าที ่

5.4.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับคณะที่มี
อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ถึงร้อยละ 60) 

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

คณะ 

5.4.3) จำนวนศาสตราจารย์ที่เพิ่มขึ้น  1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

คณะ 

5.4.4) จำนวนรองศาสตราจารย์ที่เพิ่มขึน้  1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

คณะ 

เป้าประสงค์ 5.5) ยกระดบัคุณภาพใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพสู่ความ 
เป็นเลิศ 

5.00    

5.5.1) ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวชเพิ่มขึ้น 1.00 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

5.5.2) รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช
เพิ่มขึ้น 

1.00 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 

5.5.3) ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น 1.00 คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

5.5.4) รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์
เพิ่มขึ้น 

1.00 คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

5.5.5) ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 1.00 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 5.6 สร้างภาพลักษณท์ี่ด ีและการยอมรบัในระดบัสากล 4    
5.6.1) มหาวิทยาลยัได้รับการจัดอันดบัที่ดีขึ้น 1 ใน 5 สำหรับระดับชาต ิ
และ 1 ใน 400 สำหรับระดับนานาชาต ิ

1.00 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและ
พัฒนาพันธกิจ
สากล 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

- 

5.6.2) จำนวนนิสิตชาวตา่งชาติ 1.50 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและ
พัฒนาพันธกิจ
สากล 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 

5.6.3) จำนวนอาจารยห์รือนักวิจัยชาวตา่งชาติ 1.50 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและ
พัฒนาพันธกิจ
สากล 
 

กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ 
กองประชาสัมพนัธ์ฯ 

คณะ 
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 ตัวชีว้ัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กำกับ 
ตัวชี้วดั 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วดั 

ผู้ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั 

เป้าประสงค์ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ตามมาตรฐานสากล   
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และสรา้งนวัตกรรม 

3    

5.7.1) ร้อยละของจำนวนห้องพักสำหรบันิสิตต่างชาติต่อจำนวนนิสิต
ต่างชาติ 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

5.7.2) ร้อยละของจำนวนห้องพักสำหรบัชาวต่างชาต ิต่อจำนวนบุคลากร / 
นักวิจยั / ผู้เชีย่วชาญ / แขกของมหาวทิยาลัย ที่เป็นชาวตา่งชาติ 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

 5.7.3) ร้อยละของพื้นที่สวน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต่อพื้นที่ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลยั 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

5.7.4) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตรา และรักษาความปลอดภยั  
โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนกังานรักษาความปลอดภัย ตอ่พื้นที่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

0.50 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

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

1.00 รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน วจิัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่ 

- 

 รวม 73 ตัวชี้วัด 100    
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
 

เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

 

 
 

หน่วยวัด :  หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
   เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์  
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต  
ได้งานทำเพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการร่วมมือ
กับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต 
             หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน  
ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564     
   ผู้ประกอบการ ( Entrepreneurship)  หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานอ่ืนที่มีศักยภาพ  
 การร่วมผลิต  หมายถึง  คณะ/หน่วยงานและหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการออกแบบพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน  หรือมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน    
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย : 
   ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้ 

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

  
2) ระดับคณะ : 

   มติตามการเจรจาตัวชี้วัด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตร และรายชื่อผู้ประกอบการ และ/หรือสถานประกอบการ 

2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การทำ MOU  

การเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี เป็นตน้ 
4. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี) 
5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
KPI Owner         :  ทุกคณะ 
Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบการ   
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หน่วยวัด :   ร้อยละ  
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด   
 เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนให้มีศักยภาพสูงโดยพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้กับ
นิสิตระดับปริญญาตรี  ได้มีทักษะ ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ 
ภายหลังสำเร็จการศึกษา รองรับการได้งานทำ 
คำอธิบาย : 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ที่ระบุรายวิชาในลักษณะที่มีชื่อรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรได้มีความรู้ /ทักษะเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ 
  ผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship)  หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการธุรกิจ  สถานประกอบการ 
  สำหรับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  จะพิจารณาผลการดำเนินงานจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
หน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

  สูตรการคำนวน 
 จำนวนหลักสตูรที่พัฒนาผู้เรยีนเปน็ผู้ประกอบการ 

X 100 
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    
 ระดับมหาวิทยาลัย :   
     ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50     ร้อยละ 55 

 
 ระดับคณะ : 
   มติตามการเจรจาตัวชี้วัด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตรที่เป็นการพฒันาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนเปน็ผูป้ระกอบการ 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  

KPI Owner         :  ทุกคณะ 
Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละหลักสตูรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 
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หน่วยวัด :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การจัดการศึกษามีความทันสมัยทันต่อสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และการศึกษาสมัยใหม่
ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง มีความรอบรู้ตามความสนใจ  
ได้รับประโยชน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คำอธิบาย : 
              หลักสูตรที่มีการบูรณาการ  หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ ในลักษณะ 
ที่แตกต่างจากเดิม เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากการนำความรู้และทักษะจากศาสตร์ที่หลากหลายแขนงมาประกอบกันขึ้น 
                 การควบรวมหลักสูตร  หมายถึง  การปรับปรุงหลักสูตรเดิม พัฒนาให้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
จากหลักสูตรเดิมตั้งแต่ 2 หลักสูตรขึ้นไป  เพื่อลดจำนวนหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อน   
                 การปิดหลักสูตร  หมายถึง การปิดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในสถานะ
ไม่มีนิสิตคงค้าง หรือปิดหลักสูตรที่มีนิสิตคงค้าง โดยมีการระบุเหตุผลความจำเป็นในการปิดหลักสูตร  
  หมายเหตุ  ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะคณะที่มีหลักสูตรครบรอบปรับปรุงในปี
การศึกษา 2563  และปีการศึกษา 2564  
 
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
 สูตรการคำนวณ 

 จำนวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการหรือการควบรวมหรือการปิดหลักสูตร 
X 100 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย : 
  ใช้การเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ดังนี้   

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

    
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

 
 ระดับคณะ : 
  มติตามการเจรจาตัวชี้วัด  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา 2564 
 2. รายชื่อหลักสูตรที่มีการบูรณาการหรือการควบรวมหรือการปิดหลักสูตร 
 3. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีการบูรณาการหรือการควบรวม  
 4. เอกสารบันทึกแจ้งมตสิภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงหลักสูตรที่มีการบูรณาการหรือการควบรวมหรือการปิดหลักสูตร 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ หรือ การควบรวม หรือ การปิดหลักสูตร 
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ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  คณะมีหลักสูตรครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา 2564 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 

 
 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  
 เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีการสร้างรายได้เพิ่มข้ึนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น 
 
คำอธิบาย : 
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หมายถึง  หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง  สำหรับกลุ่มบุคคล  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม  โดยใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อบริการวิชาการ  
 สร้างรายได้  หมายถึง  การทำให้เกิดรายรับของคณะ/ หน่วยงานที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมซึ่งนอกเหนือ 
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายรับจากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
 ระดับคณะ  พิจารณาผลการดำเนินงานจากรายได้ที่เกิดขึ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (กำไร) จากการจัดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายรับของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
   เกณฑ์การให้คะแนน :   ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้    

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40     60 

 
  2) ระดับคณะ      
   มติตามการเจรจาตัวชี้วัด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้  
 2. เอกสารข้อมูลรายได้จากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ 
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ หลังหักค่าใชจ้่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
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หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด   
 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัย ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือสมรรถนะของผู้เข้าศึกษา  
เพื่อใช้เทียบโอน ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบหน่วยกิตให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการพัฒนาให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21” 
 
คำอธิบาย : 
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หมายถึง  หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง  สำหรับกลุ่มบุคคล  
เพื่อเพิม่พูนความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม  โดยใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อบริการวิชาการ  
 ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
นำผลการเรียนที่ได้จาการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
จากประสบการณ์ของบุคคลมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดอายุ
ของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน    
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้      

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

 
 2) ระดับคณะ 
  มติการเจรจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเว้นการประเมินจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารสรุปจำนวนและรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ทีส่ามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต  
 2. เอกสารหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสัน้ที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 
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หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศในระดับหลักสูตร 
คำอธิบาย : 
 หลักสูตรที่มีความร่วมมือ  หมายถึง  หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564  ที่มีบทบาท 
ทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสถาบัน สามารถเข้าศึกษาหรืออบรมได้ หรือมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง
สถาบันทั้งในลักษณะการศึกษาตลอดหลักสูตร และการศึกษาบางส่วน 
 ความร่วมมือ (MOU) ที่ดำเนินการร่วมกันนั้นจะต้องเป็น MOU  ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ตามข้อตกลง (Active)   
 
สูตรการคำนวณ : 
 

 จำนวนหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
X 100 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์  ดังนี้ 

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

 
 2) ระดับคณะ  
   มติตามการเจรจา ตัวชี้วัด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารรายชื่อหลักสูตร และรายละเอียดประเด็นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (ถ้ามี)  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 

ตวัชี้วัดที่ 1.1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
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หน่วยวัด  :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษา

ต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล 
คำอธิบาย : 
 การจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน(เทียบเท่า) ต่างประเทศทุกระดับ (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยให้
นับจำนวนหลักสูตร Double Degree Program และหลักสูตร Joint Degree Program ที่จัดทำเป็นหลักสูตรหรือ
หลักสูตรปรับปรุงในรูปแบบ มคอ.2 เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน แล้วจัดส่งไปยัง
กองทะเบียนและประมวลผล และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หรือหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาโดยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
 

หมายเหตุ : 
              หลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) หมายถึง หลักสูตรข้ามสถาบันที่ให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคู่สัญญาที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
                หลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Double Degree Program หรือ Dual Degree Program) หมายถึง 
หลักสูตรข้ามสถาบันที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้รับปริญญาบัตร  
จากสถาบันคู่สัญญา            
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1) ระดับมหาวิทยาลัย (จำนวนหลักสูตร) 
 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้การเทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี้ 

 

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

 

 2) ระดับคณะ : ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้การเทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
25     50 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  อาทิเชน่ 
 1. รายชื่อหลักสูตร Double Degree Program และ หลักสูตร Joint Degree Program และรายชื่อ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  
 3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (ดำเนินงานผา่นระบบออนไลนไ์ด้) 
             4. รายชื่อรายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอน โดยอาจารย์จากสถาบันในต่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7  จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
    

 อนานาชาติ   
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ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  ทุกคณะ 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด :   หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่น ทันสมัย และตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน 
คำอธิบาย : 
 เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่น ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  โดยมีการดำเนินงานในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แสดงประเด็นเป็นที่ประจักษ์
ถึงคุณภาพมาตรฐาน การได้รับการรับรอง มีความโดดเด่น เช่น ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR)  
แสดงถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หรือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับหรือ
เป็นที่ยกย่องจากการจัดอันดับในสถาบันการจัดอันดับระดับชาติหรือนานาชาติในด้านความโดดเด่นและทันสมัย เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20     36 

 

 2) ระดับคณะ  
  มติการเจรจาตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเว้นการประเมินจากคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ 
  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. เอกสารสรุปจำนวนและรายชื่อหลักสูตร  และประเด็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความ 
โดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน  
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 KPI Owner         :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.8  จำนวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ  
                      สังคมและประเทศ 
 
 
 
หน่วยวัด  :    คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการ

ของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ 
คำอธิบาย  :  
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
หรือมีกิจการของตนเอง หรือเป็นหุ้นส่วนของการทำธุรกิจหรือกิจการและมีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ  
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1,000     1,200 

 
 
 2) ระดับคณะ   ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 

  สูตรการคำนวน 
 จำนวนบัณฑิตที่เปน็ผูป้ระกอบการ 

X 100 
 จำนวนบัณฑิตผู้มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางค์  ดังนี ้

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษาทั้งสิน้ 
 2. จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
             3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 

ตัวชี้วัด 1.2.1  จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
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หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มจำนวนนิสิตแลกเปลี่ ยน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน 
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. เพื่อใช้ในการประมาณการงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
คำอธิบาย  :   

จำนวนนิสิตทั้งหมด  หมายถึง  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)  
ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษา 2565 

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (ระยะยาว)  หมายถึง  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ไปเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญากับมหาวิทยาลยั/สถาบันในต่างประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศได้เข้า
มาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ที่กำหนด
ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการเรียน/1 ปีการศึกษา โดยให้นับจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (ระยะยาว) 
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (ระยะสั้น)  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ไปเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญากับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศได้เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงาน หรือฝึกการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ กับสถาบัน/
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้นับจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน 
(ระยะสั้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

โดยจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (ระยะยาว -ระยะสั้ น )  จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงระห ว่าง
สถาบันอุดมศึกษา (MOU) 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

  สูตรการคำนวน 
 จำนวนนสิิตที่มีการแลกเปลีย่นกับต่างประเทศ 

X 100 
 จำนวนทั้งหมดทุกระดบัทุกชัน้ปี 

 
ระดับมหาวิทยาลัย  /คณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน :     เทียบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0     ร้อยละ 1 
 

 
 

ตัวชี้วัด 1.2.2   ร้อยละนิสิตที่มีการแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูล
วิจัยในต่างประเทศ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. จำนวนนิสิตทั้งหมดที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษา 2565 
 2. นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ไปเรียนในหลักสูตรระดับปริญญากับมหาวิทยาลัย/สถาบัน  
ในต่างประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญากับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ที่กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการเรียน/1 ปีการศึกษา 
 3. นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ไปเรียนในหลักสูตรระดับปริญญากับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ในต่างประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญากับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงาน หรือฝึกการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ  
การประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับสถาบัน/มหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ  
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึก
ประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ เช่น รายงานการเดินทาง
ไปราชการ/การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 5. บันทึกข้อตกลง (MOU) 
 6. แบบรายงานจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner    :  ทุกคณะ 
Data Owner  :  งานบริการนิสิต กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : 
 1. เพื่ อผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ความสามารถและทั กษะด้ านการวิจัยรองรับความต้องการของ  
สถานประกอบการ สังคมและประเทศ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพสูงได้ 
 2. ผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ร้อยละ 75 ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2564 
 

คำอธิบาย : 
 ผลงานวิจัย  หมายถึง  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทั้งที่ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระบุสถานะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาต ิ
   และนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 



              คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

56 
 

 ผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (ระบุสถานะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วที่มีการเผยแพร่
หรือตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูงในปี พ.ศ. 2564 (มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564)  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  นิสิตปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และนิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  หมายถึง  มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งก่อนปีการศึกษา 
2564  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2564  (กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 
 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 
 วารสารที่มีคุณภาพสูง  หมายถึง วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
และวารสารระดับนานาชาติที่ให้นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกใช้สำเร็จการศึกษา (คปก.) และตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
ยอมรับ 
 วารสารระดับชาติ  หมายถึง  วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
 วารสารระดับนานาชาติ  หมายถึง  วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ให้นักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกใช้สำเร็จการศึกษา (คปก.)  และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ยอมรับ 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้ใช้ปีปฏิทิน  เช่น  ปีการศึกษา 2564 ให้นับผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
 กรณี  การนับผลงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อยู่ในช่วงวงรอบประเมิน 2 วงรอบ ให้นับผลงานตีพิมพ์ 
ในวงรอบที่ปรากฏในเดือนสุดท้าย เช่น พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564  ให้นับผลงานใช้ในวงรอบที่ปรากฏ 
ในเดือนสุดท้าย คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 กรณี   คณะที่มีผลงานที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แต่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา นั่นคือ ตัวหารเป็น  
ศูนย์ (0)  จึงไม่สามารถให้คะแนนได้  ดังนั้น จึงให้ใช้ข้อมูลดิบ ระบุว่า “มีผลงานทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา” 
กรณีนี้จะไม่นับตัวบ่งชี้นี้ 
 กรณี  คณะที่ไม่มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แต่มีผู้สำเร็จการศึกษา นั่นคือ  ตัวตั้งเป็นศูนย์ (0) จึงไม่สามารถ
ให้คะแนนได้  ดังนั้น จึงให้ใช้ข้อมูลดิบ ระบุว่า “ไม่มีผลงานแต่มีผู้สำเร็จการศึกษา” กรณีนี้ คะแนนเป็นศูนย์ (0) 
 
สูตรการคำนวณ : 
 

 จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพสูงของนสิิตระดบับณัฑิตศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา X 100 

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2564 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ 
   การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ ดังนี ้

ระดับ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 80     ร้อยละ 85 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
1. ข้อมูลรายงานผลงานของนิสติระดับบัณฑิตศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
2. ข้อมูลรายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :   คณะที่มีนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 Data Owner : บัณฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
  
หน่วยวัด :  รางวัล 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นและเป็นเลิศให้กับผู้เรียน  
คำอธิบาย  : 
 นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ    
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 หมายเหตุ 

- บางรางวัลที่ปัจจุบันไม่ได้มีการมอบให้ในระดับชาติ แต่เป็นระดับภาคหรือจังหวัด สามารถนับได้   เช่น 
รางวัลครูดีเด่น  เป็นต้น 

- ไม่นับ เกียรติบัตรที่ได้มาพร้อมกับทุนวิจัย 
- กรณีรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ ให้นิยามการประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

100     120 
 

 2) ระดับคณะ  
  มติตามการเจรจาตัวชี้วัด 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับนิสิต และศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ /
หรือนานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner    :  ทุกคณะ 
Data Owner  :  กองกิจการนิสิต 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4  จำนวนรางวัลที่นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รบัในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
    

 อนานาชาติ   
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เป้าประสงค์ที่ 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 
 
 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
คำอธิบาย : 
 เพื่อให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) หรือ การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง  (Higher Order Learning Level)  
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใชก้ันส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem based Learning) การศึกษากรณี 
(Case Study) และการจำลองสถานการณ์ (Simulations) เป็นต้น 
 
 สูตรการคำนวณ :  
 

 
รายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ Active Learning X 100 

 จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ 
   การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ ดังนี ้

ระดับ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 85     ร้อยละ 95 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 

1. ข้อมูลจำนวนรายวชิาที่เปิดสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ Active Learning  
2. เอกสาร มคอ.3 แสดงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ Active Learning 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  
KPI Owner         :  สำนักศึกษาทั่วไป /ทุกคณะ 
Data Owner       :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1  ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ Active Learning 
 
    

 อนานาชาติ   
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เป้าประสงค์ที่ 1.4  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ  
                        ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 
 
 
 
 

หน่วยวัด :  ค่าเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด  :  เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 
 
คำอธิบาย :  
 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ   หมายถึง  ผลการทดสอบส่วนกลาง 
จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หรือ O – NET  จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  ได้รับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทุกรายวิชาที่จัดให้รับการ
ทดสอบ โดยมีความคาดหวังผลการทดสอบเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้งสองระดับชั้นนี้ในปีการศึกษาดังกล่าวมีค่า
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

ระดับประเทศ 
    มากกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
 

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

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 Data Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1  ผู้เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติเฉลีย่มากกว่า 
                    ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริม

ความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ และมีทักษะเพื่ออนาคต 
คำอธิบาย :  
 EQ ( Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์  คือ ส่วนความสามารถทางอารมณ์ ดำเนินการ
ทำงาน การใช้ชีวิตได้ดีแค่ไหน ความมั่นคงทางอารมณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเห็นอกเห็นใจ ความมั่นใจส่งผลให้ การ
ตัดสินใจ การเลือกเส้นทางต่างๆ มีความเด็ดเดี่ยวมากข้ึน  
 IQ (Intelligence Quotient)  หรือความฉลาดทางเชาว์ปัญญา คือ ส่วนความสามารถทางความคิด  
การคำนวน การเชื่อมโยงความคิดเวลาทำงานหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

เกณฑ์การประเมิน : 
   

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

ระดับประเทศ 
    มากกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
 1. รายงานผลการทดสอบ EQ หรือ IQ ของนักเรียนรายบุคคล และค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 
 2. รายงานสรปุผลการทดสอบ EQ หรือ IQ ของนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ผลการหารือหรือ
ข้อเสนอแนะ) 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 Data Owner : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ระดับความสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด   :  เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้ งมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

คำอธิบาย  : 
 นโยบายการศึกษาชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562  ระบุว่า “รัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานดำเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3  ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2  นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ  มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐานพร้อมทั้ งมี คุณ ลักษณ ะอันพึ งป ระสงค์  และมุ่ งพัฒ นาผู้ เรียนสู่ ความ เป็ น เลิ ศ 
ทางวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ในกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับก ารเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการดำเนนิการ 
1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งระดบัปฐมวัยและประถมศึกษา 
2 มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญครบทุกวชิา 
3 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได ้

 1 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 2 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 3 ข้อ 
ดำเนินการได้  

4 ข้อ 
ดำเนินการได้ 

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

ชั้นนำของเอเชีย 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ผลงาน 
 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 สร้างผลงานวิจัย  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 
ของเอเชีย 
คำอธิบาย  : 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ
ฐานข้อมูล Scopus 
 เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจำนวน 600 ผลงาน ส่วนระดับคณะ/หน่วยงาน กระจายไปตามสัดสว่น
จำนวนอาจารย์ของแต่ละคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

300 ผลงาน     600 ผลงาน 
 

2) ระดับคณะ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

    เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
    ▪ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.35 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.65 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
    ▪ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.10 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.35 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษใหป้ัดขึน้เป็นจำนวนเต็ม 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  
ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2022 (ม.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565) ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 รอเพิ่มเติม 
ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
 2. รายงานสรุปจำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI 
 3. หลักฐานแสดงฐานข้อมูลของบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เท่านั้น 
 4. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่  ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 
หมายเหตุ :  สำหรับข้อมูลประกอบการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน จะ พิจารณา 
                และนับผลงานบทความในวงรอบ ค.ศ. 2022 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    : คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 สร้างผลงานวิจัย  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  
ของเอเชีย 
 
คำอธิบาย  : 
 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 หมายถึง บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ 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 
 เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจำนวน 240 ผลงาน ส่วนระดับคณะ/หน่วยงาน กระจายไปตามสัดสว่น
จำนวนอาจารย์ของแต่ละคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

100 ผลงาน     240 ผลงาน 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 
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2) ระดับคณะ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

    เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
    ▪ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.10 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.35 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษใหป้ัดขึน้เป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรกฎในฐานฐานข้อมูล Scopus Q1 
หรือ ISI Q1 ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2022 (ม.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565) ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  
รอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
 2. รายงานสรุปจำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
Q1 หรือ ISI Q1 
 3. หลักฐานแสดงฐานข้อมูลของบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เท่านั้น 
 4. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2565 
 
หมายเหตุ :  สำหรับข้อมูลประกอบการประเมินผลการบรหิารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน จะพิจารณา 
                และนับผลงานบทความในวงรอบ ค.ศ. 2022 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    : คณะ/หน่วยงาน-ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวทิยา 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คร้ัง 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนำของเอเชีย 
 

คำอธิบาย  : 
 พิจารณาจากจำนวนบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus รายปีจนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2022 
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิง  
ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่า 
มีการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการ พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับ
การยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจำนวนรายปี ถึงสิ้นปี ค.ศ. 2022  คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อปี เท่ากับ 
6,000 คร้ัง  โดยจะกระจายไปยังคณะ/หน่วยงาน ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ของ แต่ละคณะ 

ตัวชี้วัดที่  2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

      เทยีบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4,000 ครั้ง     6,000 ครั้ง 

 
2) ระดับคณะหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
    เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
    ▪ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.00 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    7.00 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
    ▪ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    3.00 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษใหป้ัดขึน้เป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น  
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2021 (ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564) ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  
รอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
 2. รายงานสรุปจำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
 3. จำนวนอาจารย์นับตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 
หมายเหตุ :  สำหรับข้อมูลประกอบการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน จะพิจารณา 
                และนับผลงานบทความในวงรอบ ค.ศ. 2022 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ 
 
คำอธิบาย  : 
 นวัตกรรม  หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม   ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือชุดความรู้ก็ได้ 
 
เงื่อนไข : 
 1. นับจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 2. นับจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 3. ผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565 และได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในปีถัดไป ไม่สามารถนำมานับซ้ำได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

       เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 ผลงาน     18 ผลงาน 

 
  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายงานสรปุจำนวนนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
 2. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.4  จำนวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
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หน่วยวัด  :   โครงการ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 
คำอธิบาย  : 
 งานวิจัย (Research)  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริงหรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 ข้อเสนอโครงการ เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่อาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิตยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 
เงื่อนไข : 
 1. จำนวนข้อเสนอโครงการที่ดำเนินการร่วมกับหลายคณะ ให้นับตามสังกัดหัวหน้าโครงการไม่นับซ้ำ 
 2. นับจำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจากการยื่นข้อเสนอโครงการในช่วง
ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
150 โครงการ      200 โครงการ 

 
2) ระดับคณะหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
    เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.10 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.15 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

  หมายเหตุ : หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายงานสรปุจำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอจากแหล่งทุนภายนอก 
 2. หลักฐานแสดงการยืน่ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 3. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1.5  จำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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จำนวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้ทนุวิจัยจากภายนอก 

จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 

 
 
หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  
ของเอเชีย 
 

คำอธิบาย  : 
 หน่วยงานภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ให้นับตามจำนวนที่ได้รับตามที่ระบุในสัญญารับทุน  
ในปีงบประมาณ 2565 
 

ผลงานที่นับได้ : 
1. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนุนจากภายนอก ในปีงบประมาณ 2565 
2. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถนับได้ตามสัดส่วน 

 3. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุจากภายนอกของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมโครงการ และเซ็นสัญญา
ร่วมวิจัยสามารถนับได้ 

  4. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2565 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะหน่วยงาน 
 สูตรคำนวณ : 

 
ร้อยละ   =                                                                                       X 100 

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนเงนิ แหล่งทุน และรายชื่ออาจารย์ทีไ่ด้รับทนุสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก 
 2. หนังสือแจ้งการได้รับทนุ หรือสัญญารับทนุ 
 3. หลักฐานการแสดงสัดส่วนทีม่ีลายเซ็นของผู้ร่วมโครงการวิจยักับหน่วยงานภายนอก 
 4. หลักฐานแสดงจำนวนอาจารย์ / นักวิจัยในหน่วยงาน 
 5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการได้รับทนุจากภายนอก 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 

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

ตัวชี้วัดที่  2.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวจิัยจากภายนอก 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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หน่วยวัด  :   บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
ชั้นนำของเอเชีย 
 

คำอธิบาย  : 
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ให้นับตามจำนวนที่ได้รับตามที่ระบุในสัญญารับทุน  
ในปีงบประมาณ 2565 
 

ผลงานที่นับได้ : 
1. เงินจากโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากภายนอก ในปงีบประมาณ 2565 
2. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถนับได้  

ตามสัดส่วน 
 3. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมโครงการ  
และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนับได้ 

  4. กรณีอาจารย์ที่ทำวิจัยร่วมกนัหลายคณะให้คิดเงินทีไ่ด้รับตามสัดส่วนการวิจัยที่ทำงานร่วมกัน 
  5. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2565 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60 ล้านบาท     100 ล้านบาท 

 
  2) ระดับคณะหน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
44,600 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    74,400 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนเงนิ แหล่งทุน และรายชื่ออาจารย์ทีไ่ด้รับทนุสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก 
 2. หนังสือแจ้งการได้รับทนุ หรือสัญญารับทนุ 
 3. หลักฐานการแสดงสัดส่วนทีม่ีลายเซ็นของผู้ร่วมโครงการวิจยักับหน่วยงานภายนอก 
 4. หลักฐานแสดงจำนวนอาจารย์ในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่  2.1.7 จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากภายนอก 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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 5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการได้รับทนุจากภายนอก 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
คำอธิบาย  : 
 ภาคอุตสาหกรรม  หมายถึง  ภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ เพื่อการค้ามีการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนบริษัทจำกัด เป็นต้น 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ให้นับตามจำนวนที่ได้รับตามที่ระบุในสัญญา
รับทุนหรือบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ในปีงบประมาณ 2565 
 
ผลงานที่นับได้ : 
 1. เงินจากโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2565 
 2. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถนับได้
ตามสัดส่วน 
 3. เงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมของบัณฑิตที่มีอาจารย์เป็นผู้ร่วม
โครงการ และเซ็นสัญญาร่วมวิจัยสามารถนับได้ 
 4. กรณีอาจารย์ที่ทำวิจัยร่วมกนัหลายคณะให้คิดเงินทีไ่ด้รับตามสัดส่วนการวิจัยที่ทำงานร่วมกัน 

  5. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 ล้านบาท     40 ล้านบาท 

 
 2) ระดับคณะ 

  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  
    ▪ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.8 จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12,600 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    51,600 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

  หมายเหตุ : หากมีเศษใหป้ัดขึน้เป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนเงนิ แหล่งทุน และรายชื่ออาจารย์ทีไ่ด้รับทนุสนับสนนุจากภาคอุตสาหกรรม 
 2. หนังสือแจ้งการได้รับทนุหรือสัญญารับทุนหรือบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 3. หลักฐานการแสดงสัดส่วนทีม่ีลายเซ็นของผู้ร่วมโครงการวิจยักับภาคอุตสาหกรรม 
 4. หลักฐานการจดทะเบียนนติบิุคคล 
 4. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการได้รับทนุจากภาคอุตสาหกรรม 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   โครงการ/ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 3. เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 
 
คำอธิบาย  : 
 งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริงหรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 ผลงานตีพิมพ์  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร 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 
 องค์กรต่างประเทศ  หมายถึง  มหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ 
 
ผลงานที่นับได้ : 
 1. โครงการวิจัยที่ทำกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ คือ อาจารย์ หรือบุคลากร 
หรือนิสิตของคณะเป็นผู้ร่วมโครงการ 
 2. ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 3. จำนวนโครงการหรือจำนวนผลงานตีพิมพ์  กรณีเป็นโครงการเดียวกันไม่นับซ้ำ 

ตัวชี้วัดที่  2.1.9  จำนวนโครงการวิจัยที่ทำกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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 4. กรณีมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 1 เร่ือง  ให้นับจำนวนผลงาน 
  5. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 โครงการ/

ผลงาน 
    100 โครงการ/

ผลงาน 
 

 2) ระดับคณะหน่วยงาน 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.03 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.07 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมลูที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการวิจัยที่ทำกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 2. ผลงานตีพิมพ์ที่มชีื่อและที่อยูข่องนักวิจัยต่างประเทศ 
 3. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติหรือสัญญารับทุนที่มีการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 4. หลักฐานการแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 
 5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการได้รับทนุจากมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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หน่วยวัด  :   โครงการ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย กับหน่วยงานต่างประเทศ 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
คำอธิบาย  : 
 การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ ให้นับตามจำนวนโครงการที่ได้รับตามที่ระบุ 
ในสัญญารับทุนในระหว่าง October 2021 – September 2022 
 องค์กรต่างประเทศ หมายถึง  มหาวิทยาลัย  หน่วยงาน  หรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ตั้งอยู่
ต่างประเทศ 
 
ผลงานที่นับได้ : 
 1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในระหว่าง October 2021 - September 2022 
 2. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถนับได้  
ตามสัดส่วน 
 3. กรณีอาจารย์ที่ทำวิจัยร่วมกันหลายคณะให้นับตามสังกัดของหัวหน้าโครงการ ไม่นับซ้ำ 

  4. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2565 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

 
  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติหรือสัญญารับทุนที่มีการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากหน่วยงานหรือ
นักวิจัยต่างประเทศ 
 2. หลักฐานการแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 
 3. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการได้รับทนุจากตา่งประเทศ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.10  จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 
จากภาคอุตสาหกรรม 
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หน่วยวัด  :   รางวัล 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

คำอธิบาย  : 
 ระดับนานาชาติ  เป็นการจัดงานโดยมีผู้ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ หรือเป็นองค์กรที่มีสมาชิก 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ประกาศผลการพิจารณารางวัลระดับนานาชาต ิ
 2. ใบประกาศนียบัตร / โล่รางวลัระดับนานาชาติ 
 3. หลักฐานแสดงถึงรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมการจัดงาน 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
คำอธิบาย  : 
 1. บทความวิจัยที่มีชื่อผู้ร่วมในผลงานเป็นชาวต่างชาติ 

ตัวชี้วัดที่  2.1.11 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่  2.1.12  จำนวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาต ิ
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 2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร 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) 
หรอืฐานข้อมูล Scopus 
 3. เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นจำนวน 100 ผลงาน ส่วนระดับคณะ/หน่วยงาน กระจายไปตาม
สัดส่วนจำนวนอาจารย์ของแต่ละคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 ผลงาน     100 ผลงาน 

 
 2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

  เทียบบัญญัตไิตรยางศ์  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.04 x จำนวน 
อาจารย์ทั้งหมด 

    0.07 x จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ : หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนบทความวิจัยที่มีชื่อผู้ร่วมวิจัยสังกัดหน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ 
 2. จำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  
ในวงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2022 (ม.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565) ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  รอเพิ่มเติม 
ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
 3. รายงานสรุปจำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI 
 4. หลักฐานแสดงฐานข้อมูลของบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เท่านั้น 
 5. หลักฐานจาก Database ของฐานข้อมูล 

  6. จำนวนอาจารย์นบัตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2565 
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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หน่วยวัด  :   ค่าเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วดั 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

คำอธิบาย  : 
h-index  คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างถึง (Citations) กับลำดับของบทความที่ถูก 

อ้างถึง (Article Rank Number) โดยจำนวนการอ้างถึง ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ ลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง  
(A scientist has index h if h of his N papers have at least h citations each, and the other (N-h) 
papers have no more h citations each) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลค่าเฉลี่ย H-index ในฐานข้อมูล Scopus 
 2. รายงานแสดงค่าเฉลี่ย H-index ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์/นักวิจัย 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยงาน 
Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

 
 

 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน 
 2. เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม และชุมชน 
คำอธิบาย  : 
 สังคมและชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีความรู้สึกนึกคิดและผลประโยชน์ร่วมกัน มีประวัติศาสตร์  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมเดียวกัน  อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจะรวมกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่เดียว หรืออยู่กระจัด
กระจายกันคนละพื้นที่ก็ได้ หรือ อาจหมายถึงชุมชนที่ปราศจากที่ตั้ง แต่มีความรู้สึกผูกพัน มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชุมชนครูผู้ปกครอง ชุมชนคนรักท้องถิ่น ชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น  เช่น  

ตัวชี้วัดที่  2.1.13  ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (H-index) 

ตัวชี้วัดที่  2.1.14  จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใชป้ระโยชนต์อ่สังคม/ชุมชน 
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                     - หมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน (บวร)   
                     - องค์กร หน่วยงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

  
 2) ระดับคณะ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปรายงานการนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน 
 2. ข้อมูลสรุปรายชื่อสังคม/ชุมชนที่ได้รบัผลประโยชน ์
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเปน็มหาวิทยาลยัชัน้นำของเอเชีย 
 
คำอธิบาย  : 
 การใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นการนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หลักฐานการนำ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้จริง 
 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัย โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน เช่น 
งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา 
 เชิงพาณิชย์ หมายถึง บริษัท ห้าง ร้านที่มีการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ เพื่อการค้าที่มีการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  เช่น  ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนบริษัทจำกัด  เป็นต้น 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.15  จำนวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

 

  

  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย ์
 2. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กำหนด 
 3. เอกสารแสดงการผลติจากผลงานวิจยั 
 4. หลักฐานการนำผลงานไปใชป้ระโยชน์ที่ยงัมีผลอยู ่
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   เร่ือง 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเปน็มหาวิทยาลยัชัน้นำของเอเชีย 
 

คำอธิบาย  : 
 นวัตกรรม  หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทำงานนั้นไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งอาจจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือชุดความรู้ก็ได้ 
 
เงื่อนไข : 
 1. นับจำนวนผลงานวิจยัที่มีการนำไปต่อยอดผลงานเป็นนวัตกรรม 
 2. นับจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 3. นับจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญาในช่วงปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 4. ผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565 และได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในปีถัดไป ไม่สามารถนำมานับซ้ำได้ 

ตัวชี้วัดที่  2.1.16  จำนวนงานวิจัยที่นำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทยีบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0 เร่ือง     5 เร่ือง 

  
  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปจำนวนงานวิจัยทีม่ีการนำไปต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรม 
 2. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อสร้างผลงานสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ 
 

คำอธิบาย  : 
สิทธิบัตร (Patent)  หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น
หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ 
(Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น กลไกของเคร่ืองยนต์ ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)  คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะ
คล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน 
 
เงื่อนไข : 
 1. นับจำนวนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรที่ยืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 
2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 2. นับจำนวนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

ตัวชี้วัดที่  2.1.17  จำนวนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบตัร  
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 3. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงปีงบประมาณ 2565 และ
ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในปีถัดไป ไม่สามารถนำมานับซ้ำได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

       เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5 ผลงาน     30 ผลงาน 

 

  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายงานสรปุจำนวนสิทธบิัตร , อนุสิทธิบัตรที่ยืน่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. รายงานสรปุจำนวนสิทธบิัตร , อนุสิทธิบัตรทีไ่ด้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    : คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

คำอธิบาย  : 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   หมายถึง  บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร 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  เป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ร่วมกับ Visiting Professor ที่มีการ
ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Visiting Professor  หมายถึง  อาจารย์/นักวิจัยที่ สั งกัดหน่วยงานต่างประเทศที่ เข้ามาดำเนิน
โครงการวิจัย หรือดำเนินการสอน หรือแลกเปลี่ยน  หรือดำเนินโครงการอ่ืนร่วมกันที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565) 

ตัวชี้วัดที่  2.1.18  จำนวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับ Visiting Professor  
 

 วิชาการดานศิลปวฒั นธรรม 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

82 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

      เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0 ผลงาน     30 ผลงาน 

 
2) ระดับคณะ 

  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
   
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ใน
วงรอบปีปฏิทิน ค.ศ. 2022 (ม.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565) ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 รอเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการพิจารณาได้ 
 2. รายงานสรุปจำนวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI 
 3. หลักฐานแสดงฐานข้อมูลของบทความวิจยั ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เท่านั้น 
 4. จำนวน Visiting Professor ที่มีดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 5. หลักฐานการเดินทางมาร่วมสอนหรือทำวิจัยหรือแลกเปลี่ยน 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    : คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คน 
 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

คำอธิบาย  : 
 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยไปทำวิจัย (ระยะสั้น) อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ไปทำวิจัย
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ที่กำหนดระยะเวลาการไปทำวิจัยไม่เกิน 6 เดือน  โดยให้นับจำนวน
อาจารย์/นักวิจัยไปทำวิจัย (ระยะสั้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 มหาวิทยาลัยชั้นนำ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings ลำดับไม่เกิน 1,000 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.19 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยท่ีไปทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 2.1.20 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมาทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ในมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

0 คน     10 คน 
 

2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนอาจารย์/นักวิจัยที่ไปทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ  ในวงรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  (ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
 2. คำสั่งเดินทางไปราชการเพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน 
 3. หลักฐานผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
 4. จำนวนอาจารย์นับตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 5. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

คำอธิบาย  : 
อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 6 ปี  ที่เข้ามาดำเนินโครงการวิจัย 

หรือดำเนินการสอน หรือแลกเปลี่ยน หรือดำเนินโครงการอ่ืนร่วมกันที่มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีงบประมาณ 2565 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
      เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
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ตัวชี้วัดที่  2.2.21  จำนวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมาทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound) 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติที่มาทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc)  ในมหาวิทยาลัย  ในวงรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 
 2. หลักฐานแสดงการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3. หนังสือเชิญหรือสัญญาการร่วมทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก 
 4. จำนวนอาจารย์นับตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 5. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
คำอธิบาย  : 
 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติมาทำวิจัย (ระยะสั้น) อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่ได้มาทำวิจัย 
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กำหนดระยะเวลาการมาทำวิจัยไม่เกิน 6 เดือน  โดยให้นับ 
จำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติมาทำวิจัย (ระยะสั้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
โดยอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่มาทำวิจัย (ระยะสั้น) ไม่นับซ้ำกับจำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติมาทำวิจัย  
หลังปริญญาเอก (Postdoc) ในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

0 คน     10 คน 
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2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : เป้าหมายตามมติการเจรจา 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จำนวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมาทำวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย ในวงรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ต.ค.2564 – 30 ก.ย. 2565) 
 2. หลักฐานการเดินทางมาร่วมสอนหรือทำวิจัย 
 3. จำนวนอาจารย์นับตามฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 4. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน-สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 
 
 
หน่วยวัด  :   หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 2. ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คำอธิบาย  : 
 ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยวัดจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่เกิดขึ ้น  ยอดขาย การจ้างงานและการลงทุนใน
ภาคอตุสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งทางด้านบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ผู้ประกอบการ  หมายถึง  ผู้ที่คิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดำเนินงาน และ
ดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจตนเอง 
 ภาคธุรกิจ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการ โดย
ภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตามกฎเกณฑ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค 
 อุตสาหกรรม คือ กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน  เพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมากๆ จนสามารถนำไปขายเป็นสินค้าได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 

 
  2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ยอดขาย การจ้างงานและการลงทุน  
ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ 
 3. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  เช่น  ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทะเบียนบริษัทจำกัด   เป็นต้น 
 4. หลักฐานการร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น สัญญาโครงการวิจัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ  เป็นต้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับพัฒนาก่อให้เกดิความเข้มแข็ง 
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ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
คำอธิบาย  : 
 ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมต้องเตรียมความพร้อมกับ  
การยกระดับและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
และเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ให้มีพร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจโลก  
และถือเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา สร้างความเท่าเทียม 
และเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในประเทศต่อไป 
 งานวิจัย  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ 
เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 นวัตกรรม  หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มากอ่น  
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้ 
การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งอาจจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ชุดความรู้ก็ได้  
 เทคโนโลยี  หมายถึง  การนำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจน
ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  
 ภาคธุรกิจ  หมายถึง  กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน  SME  ผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว หรือผู้ประกอบการที่มีความร่วมมือกับ iTAP  UIC ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการ 
โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตามกฎเกณฑ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค 
 อุตสาหกรรม คือ กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมากๆ จนสามารถนำไปขายเป็นสินค้าได้   
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

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

ตัวชี้วัดที่  3.1.2  จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/       
                    อุตสาหกรรม 
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 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. ข้อมูลสรุปจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
3.  รายงานความก้าวหนา้/รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4.  เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืน ๆ 
5.  ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
 
 
หน่วยวัด  :   เครือข่าย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
คำอธิบาย  : 

การบริการวิชาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าว  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามแนวทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาร่วม
สร้างประเทศไทยน่าอยู่ ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานตามภารกิจของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่นในการ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่า
การจะดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้นัน้ ชุมชนจักต้องเข้ามามีส่วนร่วมจึงจะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่
ยั่งยืน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาและบูรณา
ก า ร 
การทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชมุชน 
และระดับจังหวัด 
 เครือข่ายความร่วมมือ  หมายถึง  การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) หรือจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง กันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือคณะหน่วยงาน กับ หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเป้าหมาย  และมีกิจกรรมพร้อม output ที่เกิดประโยชน์ 
 หน่วยงานภายนอก   หมายถึง  หน ่วยงานภายนอกมหาว ิทยาล ัยท ั ้งภาคร ัฐ ภาคเอกชนหรือ 
แหล่งทุนภายนอกต่างๆ  
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  3.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ขอมูลสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก 
 3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทำงาน ที่ปรากฎหน่วยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนและสังคม
เป้าหมายร่วมกัน 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ จากหน่วยงานภายนอก 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

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

 
 
หน่วยวัด  :   ชุมชน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด :  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนและสังคม  

   ตามหลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ 
คำอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจการบริการวิชาการที่จะต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าวให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและตอบสนองต่อนโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที ่มุ ่งเน้น 
การดำเนินงาน ภายใต้พื้นที่ Area based และ Issue based ที่ชัดเจน โดยสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่มีการ 
บูรณาการข้ามคณะ/หน่วยงาน หรือหลักสูตร/สาขาวิชา คือ บูรณาการระหว่างสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และ/หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาที่สามารถสร้าง

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จำนวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
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มูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดรายได้และสามารถส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน อำเภอ และจังหวัด และก่อให้เกิดชุมชน
ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ทำให้ชุมชนเกิดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสามารถต่อยอดสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศต่อไป   
 ชุมชนและสังคม หมายถึง กลุ ่มคนที ่มีความรู ้สึกนึกคิดและผลประโยชน์ร่วมกัน มีประวัติศาสตร์  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมเดียวกัน  อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจะรวมกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่เดียว หรืออยู่กระจัด
กระจายกันคนละพื้นที่ก็ได้ หรืออาจหมายถึงชุมชนที ่ปราศจากที ่ตั ้ง แต่มีความรู้ สึกผูกพัน มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชุมชนครูผู้ปกครอง ชุมชนคนรักท้องถิ่น ชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง เป็นต้น  เช่น  
                   - หมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน (บวร)   
                   - องค์กร หน่วยงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน  เป็นต้น 
 ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  หมายถึง  ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอ่ืนๆ ที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน เช่น หลักฐานที่ชุมชนอ่ืน
เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ หลักฐานการขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนอ่ืน หรือ หลักฐานการได้รับ
รางวัล/การเชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือหลักฐานการได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นชุมชนต้นแบบ  เป็นต้น 
 ทั้งนี้  เกณฑ์การประเมินหน่วยงานต้องมีการดำเนินงานครบ 5 ประเด็น  ดังนี้ 

1 มีส่วนร่วมจากชุมชน/องค์กรชุมชน 
2 มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สามารถขยายผลได้ 
3 มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือใช้ทรัพยากรชุมชนได้

อย่างเต็มที่  
4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / ภาคธุรกิจ 
5 มีผลกระทบ และมีการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองทัง้

มิติสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
 มิติสังคม  หมายถึง  ความสามารถของชุมชนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา มีความสามัคคี 
 มิติเศรษฐกิจ  หมายถึง  ศักยภาพของชุมชนในการจัดกระบวนการเศรษฐกิจที่สามารถลดรายจ่ายและสรา้ง
รายได้ 
 มิติสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถของชุมชนในการจัดระบบดูแลสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ขอมูลสรุปรายชื่อชุมชนและสังคมที่ได้รบับริการวิชาการ 
 2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนบัสนนุ 
 3. แผนการดำเนินงานของชุมชน 
 4. รายงานความก้าวหนา้/รายงานสรปุผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ หรือการสนับสนนุทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 
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 7.ขอมูลหลักฐานการเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอ่ืนๆ เช่น หลักฐานที่ชุมชน
อ่ืนเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 8. หลักฐานการได้รับรางวัล/การเชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือหลักฐานการเป็นชุมชนต้นแบบ 
 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

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

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวจิัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีนำไปถา่ยทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและ
สังคมผ่านการบริการวชิาการ 

2. เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชนและสังคม 
 
คำอธิบาย  :  
 เพื่อให้ภารกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้วยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐาน  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม จึงต้องมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาต่อยอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต  การเสริมสร้างพื้นฐานความคิด
แบบวิทยาศาสตร์ให้กับชุมชน และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนปรับเปลี่ยนการบริหารการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปในเชิงรุก โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก 
 งานวิจัย  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ  โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ 
เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 นวัตกรรม  หมายถึง  ผลงานใหม่  ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานใหม่ การบริหารหรือวิธีคิดใหม่ 
เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
ทันสมัยและใชไ้ด้ผลดียิ่งขึ้น เมือ่นำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
สูงกว่าเดิมทั้งยงัช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ประดษิฐ์ หรือ ชุดความรู้ก็ได้  
 เทคโนโลยี  หมายถึง  สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, 
เครื่องจักร, วัสดุ หรือกระบวนการต่างๆ ที่ประยุกต์นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้
ดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  3.2.3  จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 
                      และสังคมผ่านการบริการวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. ข้อมูลสรุปจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
ผ่านการบริการวิชาการ 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
3. รายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนบัสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
5. ขอมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนนิงานตามเกณฑที่กําหนด 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

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

หน่วยวัด  :   ล้านบาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการแสวงหาแหล่งทุนในการสนบัสนุนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/แหล่งทุน

ภายนอก 
 
คำอธิบาย  : 
 เพื่อดูจำนวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกที่มหาวิทยาลัยคณะ/หน่วยงานไดร้ับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การบริการวิชาการถือเป็นภารกิจหลักอีกอย่างของมหาวิทยาลัยที่จะต้องคำนึงถึงกระบวนการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานแสวงหารายได้และทุนอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนหรือจัดทำ
แผนงานการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม (ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับประจำปี) จากนั้นนำเงินอุดหนุนที่ได้จากการบริการวิชาการมาสมทบเป็น เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ตัวชี้วัดที่  3.2.4 จำนวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 
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 เงินทุนด้านบริการวิชาการ  หมายถึง  เงินที่ได้รับการสนับสุนนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเป็นการให้บริการที่จัดใน
มหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงินทุน
สนับสนุนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 เงินทุนด้านบริการวิชาการที่ไดร้ับจากแหล่งทุนภายนอกที่สามารถนับได้ มีดังนี ้
  1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือบุคคล 
 2. การให้บริการวิชาการโดยนำเอาองค์ความรู้ หรือวิชาชีพ หรือศาสตร์ต่างๆ ที่มีความชำนาญไป
ให้บริการวิชาการ โดยมีหน่วยงานภายนอกว่าจ้าง 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
   เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
7 ล้านบาท     12 ล้านบาท 

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

1. ข้อมูลสรุปจำนวนเงินทุนดา้นบรกิารวิชาการทีไ่ด้รับจากแหล่งทนุภายนอก 
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุจากแหล่งทนุภายนอก 
3. รายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก 
5. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนนิงานตามเกณฑที่กําหนด 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 

KPI Owner   :  คณะ/หน่วยวจิัย-บริการวิชาการ 
 Data Owner :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับ 
                     ในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  โครงการ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 

1. เพื ่ออนุรักษ์ ฟื ้นฟู เผยแพรและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น เป็นที ่รู จักและยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อสนับสนุน สง่เสริมและเผยแพรผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการประชุมสัมมนาเก่ียวกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์  เป็นต้น  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

1. โครงการประชุม/สัมมนาดา้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
3. ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ประกาศการให้ทุนสนับสนนุการจัดโครงการประชุมสัมมนา 
5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 วิชาการดานศิลปวฒั นธรรม 
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หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพรการสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. เพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความโดดเด่น 
 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นในระดับนานาชาติ   
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นชิ้นงาน และการเผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมสัมมนาและได้รับการยอมรับ 
 นานาชาติ คือ การจัดกิจกรรมโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ หรือเป็นองค์กรที่มีสมาชิก  
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลงานที่ได้รบัการยอมรับ 
 2. ใบประกาศที่ได้รบัรางวลัในการนำเสนอผลงาน 
 3. เอกสารยืนยันการได้รับรางวลัในระดับนานาชาติ เช่น โล่รางวัล ภาพถ่าย หนงัสือ ฯลฯ 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. รายงานการประชุม 
 6. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 สรางความโดดเดนระดบั นานาชาติ 
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หน่วยวัด  :  กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ตัวชี ้วัด  :  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

และประเทศจีน 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั ้งการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู สืบสาน เผยแพร่ว ัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม การทำงาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศจีน ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดกิจกรรม การนำเสนอผลงาน 
การเข้าร่วมประชุม การร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน หรือ การเข้าร่วมแบบออนไลน์  เป็นต้น 
 ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ได้แก่  ประเทศเมียนมาร ์ ไทย  สปป.ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. เอกสารการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 3. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 
 4. คำสั่งหรือหนังสือไปราชการ 
 5. หนังสือยืนยันการเข้าร่วม 
 6. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7. รายงานการประชุม 
 8. เอกสารความร่วมมือ 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 จำนวนกิจกรรมความร่วมมือการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
และประเทศจีน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน 
 วิชาการดานศิลปวฒั นธรรม 

เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงาน 
                      ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเปนเสาหลักของภาคอีสาน ในการยกระดบัคุณภาพ และ เพิ่มมูลคา/คุณคาผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม  
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น 
 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการสร้างความโดดเด่นของงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อเป็นเสาหลักของภาคอีสาน  โดยการสร้างผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับบุญประเพณีที่มีความสำคัญเป็นเอกลักษณ์ 
ของภาคอีสาน เช่น บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  งานนมัสการสมโภช สรงน้ำ พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก  
ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคณะ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในพื้นที่ เป็นต้น  
 เสาหลัก  หมายถึง  บุคคล / ประเพณี / พิธีกรรม / ผลงาน ที่สังคมชุมชนยอมรับ ยกย่อง นับถือเป็น 
เสาหลักหรือกิจกรรมหลัก ของชุมชนสังคม นั้น ๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์การประเมิน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
 3. เอกสารการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                        
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

99 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 

หน่วยวัด  :   ผลงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมชุมชนดานศิลปวัฒนธรรมใหสามารถสร้าง

รายไดอย่างยั่งยืน 
 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
 การสร้างมูลค่า  หมายถึง  เงินที่ได้จากผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 การสร้างคุณค่าทางวิชาการ  หมายถึง  ผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานโครงการด้านทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึง่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การประเมิน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
 3. เอกสารรายงานผลการดำเนนิโครงการ/เอกสารสรุปโครงการ 
 4. เอกสารผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงรายละเอียดมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบก่อนและหลังทำกิจกรรมโครงการที่ชัดเจน หรือข้อมูลรายละเอียดมูลค่าเพิ่มที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 
 5. รายงานการประชุม 
 6. เอกสารการเผยแพร่หรือแสดงผลงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ / สถาบันวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 จํานวนทุนสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก  
 
หน่วยวัด  :  ทุน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   เพื ่อสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่หลากหลาย 
คำอธิบาย  : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
เพื่อดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับแหล่งทุนต่างๆ เกิดความ
หลากหลายในการสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแหล่งทุน  
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ที่ให้เงิน
สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

 
 2) ระดับคณะ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 
 2. เอกสารการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. รายงานสรปุผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
 4. เอกสารผลลัพธท์ี่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนนุ 
 6. ข้อมูลสรุปจำนวนโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 7. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวชิาการ/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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ตัวชี้วัดที่  5.1.1  การจัดลำดบัด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
                     ภาครัฐ (ITA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

เป้าประสงค์ 5.1)  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน 

 
 
 
 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบกลไกในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย  

ตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

คำอธิบาย  : 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่สะท้อน 
ให้ภาครัฐแต่ละแห่งได้รับทราบผลการดำเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
อย่างรอบด้านรวมถึงให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานบนฐานของความสุจริต เปิดเผยและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการทบทวน
รายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้น 
การออกแบบขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบลดภาระของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการประเมินฯ น ำร่องไป 
เมื่อ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ที่มา : สำนักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  www.nacc.go.th)  
พิจารณาผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

85     92 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 คะแนนผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  สำนักตรวจสอบภายใน 
 Data Owner  :  สำนักตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/
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ตัวชี้วัดที่  5.1.2  ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 
คำอธิบาย  : 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีเอกภาพ มีความอิสระทางวิชาการพัฒนา  
ขีดความสามารถในยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 เพื่อให้การเตรียมการตามนโยบายปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐมีความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อทางราชการ จึงกำหนดให้
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานตามคำรับรองมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ 2565  โดยระดับความสำเร็จในการดำเนินงานดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. ....และ ร่างระเบียบ/ข้อบังคบั

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และกำหนดระเบียบข้อบังคบัที่เก่ียวข้องกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ 

2 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. ....  

3  นำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม  มาพิจารณาปรบัปรุงการดำเนินงาน 
4 มีการรายงานสรุปความคืบหนา้ในการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น

มหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐต่อสภามหาวิทยาลัย 
5 เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ตอ รัฐสภา/สภานิติบญัญัติแหงชาต ิ

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น : 
 1. ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 2. มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต และผู้เก่ียวข้องที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....  
 3. มีการนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม  ม าพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน 
การรายงานสรุปความคืบหน้าในการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4. เอกสาร / หลักฐานในการดำเนินงานเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อรับฟัง และสรุปข้อคิดเห็นจากประชาคม   
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะกรรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
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ตวัชี้วัดที่  5.1.3  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  
 
หน่วยวัด  :   ระดับความสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ  ฉบับปี 2563-2566  มาเป็นกรอบ 
การประกันคุณภาพภายใน  ระดับคณะและระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

คำอธิบาย  : 
 เกณฑ์ EdPEx เป็นการนำเกณฑ์บัลดริจ (Baldrige Excellence Framework) ด้านการศึกษามาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับบริบทของการอุดมศึกษาไทย  เพื่อให้สถาบันใช้พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็น
เลิศ ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 
เห็นชอบให้ใช้ EdPEx  เป็นกรอบการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ใช้ EdPEx เป็นกรอบการ
ประกันคุณภาพระดับสถาบัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
2 มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  ในระดับคณะ 

และระดับสถาบัน 
3 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานระดับคณะ ปีที่ 3 ตามแนวทางที่ สป.อว.กำหนด 
4 มีการรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
5 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

เข้าระบบ CHE QA Online อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่ สป.อว. กำหนด  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. รายงานกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  ในระดับคณะ
และระดับสถาบัน 
 3. ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีที่ 3 ตามแนวทางที่ สป.อว. กำหนด 
 4. รายงานผลการดำเนินงาน EdPEx  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. รายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครบถ้วนและเป็นไปตาม
กรอบเวลาที่ สป.อว. กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  กองแผนงาน 
 Data Owner  :  งานพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  กองแผนงาน 
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ตวัชี้วัดที่  5.2.1  ระดับความสำเร็จของการเป็น Mahasarakham Smart University 

เป้าประสงค์ 5.2) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
หน่วยวัด   ระดับความสำเร็จ  
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  โดยการพัฒนาระบบโครงข่าย  และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
คำอธิบาย : 
 ในยุคของการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านดิ จิทัลของมหาวิทยาลัย  (Digital Transformation)   
อย่างมีนัยสำคัญ  การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
โดยการขับ เคลื่ อนมหาวิทยาลัยสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  ได้แก่  1) Smart IT 
Infarstructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning 4) Smart Classroom 5) Smart Life & Health 6) 
Smart Hospital 7) Smart Transportation 8) Smart Secrity 9) Smart Green University แล ะ  10) Smart 
Farming 
 สำนักคอมพิวเตอร์  เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 ในรอบปีที่ผ่านมา  สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการออกแบบโครงข่ายการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัย  
เพื่อใช้เป็นข้อมูประกอบการดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
Smart University ในส่วนของ Smart IT Infarstructure ให้ชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย  การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย พร้อมทั้งขายจุดให้บริการ WiFi ให้รองรับการเป็น Smart University เพื่อผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในวิถีชีวิตในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ ์
0 ไม่มีการดำเนนิการ 
1 มีคณะกรรมการดำเนินงาน 
2 มีการวิเคราะห์ทบทวนแผนการดำเนินการโครงข่ายการสื่อสารใหม่ 
3 มีการดำเนินการผ่านโครงข่ายการสื่อสาร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 
4 มีการรายงานผลการดำเนนิงานผู้บริหาร/อธิการบด ี
5 วางแผนการดำเนนิงานตามโครงข่ายการสื่อสารในปีถัดไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได ้

 1 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 2 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 3 ข้อ 
ดำเนินการได้  

4 ข้อ 
ดำเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 2. รายงานการวิเคราะห์ทบทวนแผนโครงข่ายการสื่อสารใหม่  
 3. รายงานผลดำเนินงานเสนอตอ่ผู้บริหาร/อธิการบด ี
 4. เอกสารการออกบแบบโครงข่ายการสื่อสาร 
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ตวัชี้วัดที่  5.2.2  ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลการดำเนนิงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   สำนักคอมพิวเตอร์ 
 Data  Owner :   สำนักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพของรับการนำไปใช้
ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  การพัฒนามหาวิทยาลัย  และการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
คำอธิบาย : 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย  4 ระบบ ดังนี้   
  1. ระบบงบประมาณ  
  2. ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบรายรับจริง  
  3. ระบบประมาณการรายรับ 
  4. ระบบจัดทำแผนงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการดำเนนิการ 
1 มีการเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลหลักเป็นรูปแบบเดียวกนัแล้วเสร็จในทุกระบบ แบบ Real 

time 
2 - 
3 มีรายงานงบประมาณหลักที่เก่ียวข้องในแต่ละระบบตามรปูแบบอย่างน้อย 2 ระบบ แบบ 

Real time 
4 - 
5 มีรายงานงบประมาณหลักที่เก่ียวข้องในแต่ละระบบตามรปูแบบครบทุกระบบแบบ Real 

time 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได ้

 1 ข้อ 
- ดำเนินการได ้

 2 ข้อ 
- ดำเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น :  
 1. ขอบเขตการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2. เอกสารประกอบการพัฒนาระบบเชน่ DFD หรือ ER-Diagram 
 3. ตัวอย่างกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบ source code หรือ Database 
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 4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานวจิัย   
 5. แผนการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   กองแผนงาน 
 Data  Owner :   กองแผนงาน 
 
 
 
เป้าประสงค ์5.3) การบรหิารจดัการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 
หน่วยวัด :   จำนวนเงิน 
วัตถุประสงคต์ัวชี้วัด  : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มข้ึนจากรายได้อื่นนอกเหนือจากค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียม  
คำอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน ที่ใช้ในการจัดหารายได้ จึงควรนำมาบริหารจัดการ เพื่อหารายรับเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 เงินรายได้  หมายถึง  เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น   
ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนของนิสิตและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
สูตรการคำนวณ :   
 

 
เงินรายไดป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

X 100 
                           รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน  : 
   เกณฑ์การให้คะแนนเทียบบัญญตัิไตรยางศ์  ดงันี้ 

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

    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายรบัให้มหาวิทยาลัย  
 2. ข้อมูลรายรับจริง ประเภทเงินรายได้อืน่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :   กองคลังและพสัด ุ
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่  5.4.1  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

 
 
 
 

หน่วยวัด :   บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น   
คำอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน ที่ใช้ในการจัดหารายได้ จึงควรนำมาบริหารจัดการ เพื่อหารายรับเพิ่มมากขึ้น  
เพือ่มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 รายรับ  หมายถึง  เงินที่หน่วยงานดังต่อไปนี้นำส่งกองคลังและพัสดุ ได้แก่ (กลุ่มงานจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์)  สำนักบริการวิชาการ  และกองอาคารสถานที่ 
 
สูตรการคำนวณ :   
 

 
เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

X 100 
รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

 
   

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายรบัให้มหาวิทยาลัย  
 2. ข้อมูลรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ อ่ืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   กองคลังและพัสดุ   สำนักบริการวิชากร  และกองอาคารสถานที ่
 Data  Owner :   กองคลังและพสัด ุ
 
 
เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพฒันาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับความสำเร็จ  
คำอธิบาย 
 ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบจำแนก
ตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่ง  ก.พ.อ.  ได้กำหนด
มาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น

ตัวชี้วดัที่ 5.3.2 หน่วยงานที่มีการจัดหารายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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แนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ต่อมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้พบปัญหาในทางปฏิบัติ
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในประเด็นความยากง่ายของการกำหนดตัวชี้วัด 
ในการประเมินของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการพัฒนามาตรฐานการกำหนด
ตัวชี้วัดที่ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ใหม่ โดยพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัย 
   
เกณฑ์การประเมิน :  

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการดำเนนิการ 
1 มีการรวบรวมข้อมูลเกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ 50) 
2 มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพฒันามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

และพนักงาน  (ร้อยละ 60) 
3 มีการรายงานผลการพัฒนามาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการและ

พนักงานต่อผู้บริหาร  (ร้อยละ 70) 
4 มีการนำเสนอวาระพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ

พนักงานต่อที่ประชุม ก.บ.ม.  (ร้อยละ 80) 
5 มีการดำเนินงานตามมติ ก.บ.ม.   (ร้อยละ 90) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได ้

 1 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 2 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 3 ข้อ 
ดำเนินการได้  

4 ข้อ 
ดำเนินการได้ 

5 ข้อ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  

แหล่งข้อมูล :  กองการเจ้าหน้าที่ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดตามเกณฑ ์

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิ  เช่น 

1. คำสั่งคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน 
2. เอกสารการรวบรวมเกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน 
3. เอกสารการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการและพนักงาน 
4. เอกสารรายงานการพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการและพนักงาน 
5. เอกสารวาระ ก.บ.ม. วาระการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงาน 
6. เอกสารการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.  
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner  : กองการเจ้าหน้าที่  

 Data Owner : กองการเจ้าหน้าที่  
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ตัวชี้วัดที่  5.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คำอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ   การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
  ตำแหน่งทางวิชาการ  หมายถึง  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย  ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 สูตรการคำนวณ :  
 จำนวนอาจารยป์ระจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ : 
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์  มีดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40     ร้อยละ  60 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจากคำสั่งที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะที่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ  ไม่ถึงร้อยละ 60 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
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ตัวชี้วัดที่  5.4.3  จำนวนศาสตราจารย์ที่เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่  5.4.4  จำนวนรองศาสตราจารย์ที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คำอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปใช้ 
ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
 

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

 
2) ระดับคณะ : 

  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

คำสั่งที่มหาวทิยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ/หน่วยงานที่ดำเนินงานตามมติการเจรจา 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นแนวทางในกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คำอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ   การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดที่  5.5.1  ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสทุธาเวชเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์  มีดังนี้ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 คน     20 คน 

   
2) ระดับคณะ : 

  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 

คำสั่งที่มหาวทิยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ/หน่วยงานที่ดำเนินงานตามมติการเจรจา 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
เป้าประสงค์ 5.5) ยกระดับคุณภาพให้บริการทางด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
หน่วยวัด  :  คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมีผู้มารบับริการเพิ่มมากข้ึน   
คำอธิบาย 
 เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น  โดยพิจารณา  
ผลการดำเนินงานจากผู้มารับบริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการคำนวณ : 
 

 
       (จำนวนผู้มารับบรกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) X 100 

                จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

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

    ร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดที่  5.5.2  รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวชเพิ่มขึน้ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จำนวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. จำนวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model)  โรงพยาบาลสุทธาเวช 
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการดำเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช 
คำอธิบาย :  
 เพื่อดูรายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยพิจารณาผลการดำเนินงานจากรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รายรับ  หมายถึง  รายได้จริงที่ ได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสุทธาเวช  เช่น กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UC (บัตรทอง)  กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต 
การบริการตรวจสุขภาพ และรายได้อื่นๆ ที่เกินขึ้นภายในโรงพยาบาล 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
  สูตรการคำนวณ : 

 

       (รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) X 100 
                       รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  เทียบบัญญัตไตรยางค์  ดังนี ้

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

    ร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดที่  5.5.3  ผู้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสตัว์เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. รายรับจากการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. รายรับจากการรักษาพยาบาล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model)  โรงพยาบาลสุทธาเวช 
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการดำเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อให้มีผู้มารับบริการจำนวนคร้ังเพิ่มมากข้ึน 
คำอธิบาย :  
 เพื่อให้มีผู้มารับบริการจำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้น โดยผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ ได้แก่ ประชาชนผู้
เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ในเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง  
 สัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ สัตว์เล็ก (สุนัข แมว) สัตว์ใหญ่ (วัว ควาย แพะ แกะ ม้า) สัตว์พิเศษ (กระต่าย นก 
เตา่ งู  กิ้งก่า ฯลฯ) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 

 สูตรการคำนวณ : 
 

 
       (จำนวนผู้มารับบรกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) X 100 

                จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

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

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. จำนวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. จำนวนผู้มารับบริการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model) โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตัวชี้วัดที่  5.5.4  รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึน้ 

 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการดำเนินงาน 
 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  บาท 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ 
คำอธิบาย 
 เพื่อเพิ่มรายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์
เขตพื้นที่ในเมือง โรงพยาบาลสัตว์เขตพื้นที่นาสีนวน 
 รายรับจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์มาจากการให้บริการต่างๆ เช่น ฉีดวัคซีน รักษา ผ่าตัดทำหมัน 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศัลยกรรมทั่วไป ฯลฯ แต่ละเขตพื้นที่มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ประกอบด้วย หน่วยสัตว์
เล็ก หน่วยสัตว์ใหญ่และปศุสัตว์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
  สูตรการคำนวณ : 

 

       (รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) X 100 
                       รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เทียบบัญญัตไตรยางค์ ดังนี ้

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

    ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. รายรับจากการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. รายรับจากการรักษาพยาบาล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. แผนฟื้นฟู (Business Model) โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการดำเนินงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 5.5.5  ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

ตวัชี้วัดที่ 5.6.1  มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับในระดับนานาชาติ 

 7. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
หน่วยวัด  :  ศูนย์ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมการให้บริการ 
 
คำอธิบาย 
 เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลสทุธาเวช  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หมายถึง จักษุ  ผิวหนัง โสต/ศอ/นาสิก เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. รายงานการประชุมฯ 
 3. จำนวนผู้มารับบริการ 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะแพทยศาสตร ์
 Data  Owner :   คณะแพทยศาสตร ์
 
 
 
เป้าประสงค์ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดบัสากล 
 
 
 
หน่วยวัด  : Ranking 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  : เพื่อให้มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับและการจัดอันดับในระดับนานาชาติ  
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คำอธิบาย     
 ระดับนานาชาติ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย
ระดับนานาชาติ ตามข้อมูลการจัดอันดับ จำนวน 11 Rankings ดังนี ้

• UI GreenMetric World University Ranking  
• The QS World University Ranking: ASIA  
• Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 
• Times Higher Education University Impact Rankings  
• Times Higher Education Asia University Rankings  
• Scimago Institutions Ranking (SIR) 
• Times Higher Education Young University Rankings: Golden Age 
• Round University Ranking (RUR)  
• U-Multirank  
• Times Higher Education World University Rankings 2022 
• QS Stars University Ratings 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ได้รับการจัดอันดับในระดบันานาชาติ 
  

0 1 2 3 4 5 
ไม่ได้รับการจัด
อันดับในระดับ

นานาชาติ 

ติดอันอันระดับ
นานาชาต ิ

จำนวน 6 Rankings 

ติดอันอันระดับ
นานาชาติ 

จำนวน 7 Rankings 

ติดอันอันระดับ
นานาชาติ 

จำนวน 8 Rankings 

ติดอันอันระดับ
นานาชาติ 

จำนวน 9 Rankings 

ติดอันอันระดับ
นานาชาติ 

จำนวน 10 Rankings 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 ระดับที่ 1 : คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
 ระดับที่ 2 : แผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
    2.1 หนังสือเชิญประชุม 
    2.2 รายงานการประชุม ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ 2565 
และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดใน Rankings ต่างๆ 
 ระดับที่ 3 : 3.1 แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงาน  
   3.2 สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน 
 ระดับที่ 4 : หนังสือเชิญประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ รายงานการประชุม 

  ระดับที่ 5 : รายงานสรปุผลการดำเนินงานตามแผนเสนอต่อผูบ้ริหารที่กำกับดูแล 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner:   งานบริการบุคลากรและความรว่มมือกลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  
                                       กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 Data Owner:   กองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ  
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ตัวชี้วัดที่ 5.6.2  จำนวนนิสิตต่างชาต ิ 
 
หน่วยวัด:   คน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2. เพื่อใช้ในการประมาณการงบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
คำอธิบาย:   

นิสิตต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่มีสัญชาติอ่ืน ที่มิใช่สัญชาติไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิต จะมีสภาพ
เป็นนิสิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

จำนวนนิสิตต่างชาติ หมายถึง ข้อมูลจำนวนนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  ช่วงการให้คะแนนสามารถคิดตามสัดส่วนจากจำนวนนิสิตต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน
นิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลจำนวนนิสิตต่างชาติของแต่ละคณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
600 คน     800 คน 

 
2) ระดับคณะ : 

  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน: อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจำนวนนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถงึ 30 กันยายน 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับนิสิตต่างชาติ (เต็มเวลา) ที่ เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 3. รายชื่อจำนวนนิสิตต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner:  ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
KPI Owner:  งานบริการนิสิต กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
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ตัวชี้วดัที่ 5.6.3  จำนวนอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติ 
 

 
หน่วยวัด : คน 
วัตถุประสงค์    : เพื่อให้อาจารย์และนสิิตของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ 
                          กับอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาต ิ
 
คำอธิบาย :   
  อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติ ที่มีคำสั่งจ้างกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หรืออาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยน หรืออาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565)  

  คณะ/หน่วยงาน /สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ หมายถึง คณะ/หน่วยงาน /สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่มี อาจารย์/
นักวิจัย/อาสาสมัคร/ ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

  กิจกรรม หมายถึง การสอน (Online/Onsite) การวิจัย หรือการดำเนินโครงการอ่ืนร่วมกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50      100 

 
2) ระดับคณะ : 

  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ตามมติการเจรจากับอธิการบดี 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น 
KPI Owner : 
 1. สัญญาจ้างชาวต่างชาต ิ
 2. ผลงานวิจัยที่มชีื่อของผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งชาติร่วม 
 3. แบบรายงานสรปุโครงการทีม่ีชาวตา่งชาติร่วม 
 4. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์   
 5. ภาพถ่าย 
     
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI Owner   :  คณะ/หน่วยงาน /สำนัก/สถาบัน/ศนูย์            
 Data Owner : งานบริการบุคลากรและความร่วมมือ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  
                                  กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย   
                     และสร้างนวัตกรรม  
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ 
คำอธิบาย  : 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำคัญยิ่ง 
ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความ ชำนาญการ 
ของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องยัง  เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนา บุคลากรและนิสิต การจัด
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้าน ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 กองอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสวัสดิการที่พักสำหรับนิสิตต่างชาติ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะจัดสรร  
ที่พักให้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับนิสิตต่างชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการคำนวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 70      ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจำนวนนสิิตตา่งชาติ ปกีารศึกษา 2565 
 2. จำนวนทีพ่ักจัดสรรสำหรับนสิิตต่างชาต ิ
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. สรุปรายงานการจัดสรรนสิิตเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด   
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner :  กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.1 ร้อยละของจำนวนห้องพักสำหรับนิสิตต่างชาติต่อจำนวนนิสิตต่างชาติ 

จำนวนนสิิตชาวต่างชาต ิ
จำนวนห้องพักที่จัดสรรสำหรับนิสิตตา่งชาติ X 100 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ 
คำอธิบาย  : 
 เพื่อพัฒนากำลังคนในหน่วยงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากร การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำคัญยิ่ง  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและบุคลากรต่างชาติ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัย 
 กองอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรเพื่อรองรับบุคลากร
ต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการคำนวณ 
 
 
 

  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
 
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลชาวต่างขาติที่เป็นบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 
 2. จำนวนทีพ่ักจัดสรรสำหรับบคุลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัยตา่งชาต ิ
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 4. สรุปรายงานการจัดสรรนิสิตบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัยต่างชาติประจำปี
การศึกษา 2565 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที ่
 Data Owner : กองอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 70     ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.2 ร้อยละของจำนวนห้องพักสำหรับชาวต่างชาติต่อจำนวนบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/ 
 แขกของมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาต ิ

จำนวนบุคลากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย 
จำนวนห้องพักที่จัดสรรสำหรับบคุลากร/นักวิจยั/ผู้เชี่ยวชาญ/แขกของมหาวิทยาลัย 

 

X 100 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิต 
คำอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนิสิต ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสม 
มีบรรยากาศร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการคำนวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 15     ร้อยละ 30 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 3. สรุปรายงานพื้นที่ในการจัดภมูิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 4. ข้อมูลพื้นที่สวนและสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับการพฒันาปรบัปรุง ปีการศึกษา 2565 
 5. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner : กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.3  ร้อยละของพื้นที่สวนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

จำนวนพื้นที่สวนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย X 100 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :  เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย 
คำอธิบาย  : 
 การดูแลรักษาความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร เพื่อให้การดูแลความปลอดภัย
อย่างทั่วถึงมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ออกตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ไม่ให้เกิดเหตุอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  สูตรการคำนวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 30     ร้อยละ 60 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
 2. ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
 3. ข้อมูลงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2565 
 4. แผนการดำเนินงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 5. รายงานการดำเนินงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   :  กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner :  กองอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่ 5.7.4 ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตราและรกัษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี 
กล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

พื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลยั 
พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

X 100 
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หน่วยวัด : การจัดอันดับ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด  :   
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว และสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับ 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
คำอธิบาย  : 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  นอกจากนี้  การพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเป็นการยอมรับและได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว ซึ่งกำหนดเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้ 
  1. Setting & Infrastructure 
  2. Energy & Climate Change 
  3. Waste 
  4. Water 
  5. Transportation 
  6. Education & Research 
 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งพิจารณาจากผล
การได้รับการจัดอันดับภายในปี 2565 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ำกว่า 22 20-22 17-19 14-16 11-13 1 ใน 10 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : อาทิเช่น 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. นโยบาย/แนวปฏิบัติในการพฒันามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 3. แผนการบันทึกและรายงานขอ้มูลเกี่ยวกับ Green University Ranking ในฐานข้อมูล 
 4. สรุปรายงานผลการดำเนนิงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 5. รายงานผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยวีเขียว Green University Ranking 
 6. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑท์ี่กำหนด 
  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner   : กองอาคารสถานที่ 
 Data Owner : กองอาคารสถานที่ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.7.5 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(UI Green Metric) 
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ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยวัด  :  ระดับความสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัตงิานด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเพิ่มเติม 

1 มีการวิเคราะห์สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนภาพรวมของการ
บริหารและพัฒนาหนว่ยงานของปีที่ผา่นมา 

โดยหน่วยงานจะต้องมีประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกันใน
การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน ที่เห็นภาพจุดแข็ง/
จุดอ่อน ปัญาหาอุปสรรคของหน่วยงาน และจุดเด่นของ
หน่วยงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาหรือการสร้างความเป็น
เลิศฯ  ทั้งนี้ ต้องนำเสนอทีป่ระชุมกรรมการประจำ
หน่วยงานพิจารณา 

2 มีแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการ
ดำเนินงาน 

พิจารณาจากการมีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในคณะ/หน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คณะ/หน่วยงาน และนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ
องค์กร  และส่งผลต่อเปา้หมายในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั 

3 มีการจัดทำ Work flow / มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนของแต่ละงานหรือส่วนงาน 

- พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  และ 

- ทุกงาน/ส่วนงานมีการจัดทำ Work flow  หรือจัดทำ
แนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนต่อการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 

4 มีนวัตกรรมที่มี Impact ต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

- นวัตกรรม คือ ไอเดียใหม่ๆ ที่มิใช่งานหรือนวัตกรรมที่
เคยทำมาเป็นปกติต่อเนื่อง/ เปน็ไอเดียที่พัฒนาหรือต่อ
ยอดจากงานที่ปฏบิัติปกติ /เปน็การนำไอเดียไปใช้งาน
จริง /สามารถนำไปแก้ปัญหาทีท่้าทายได้ / สามารถ
สร้างคุณค่าต่อองค์กร / มีประโยชน์ต่อลูกค้า / เป็น
ไอเดียที่แตกต่าง / การลดขั้นตอนการทำงาน   

- และต้องอธิบายได้วา่ นวัตกรรมของหน่วยงานมสี่วน
สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอยา่งไร 

5 มีผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจากการดำเนนิงาน / มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ 

- มีผลการดำเนนิงานที่เห็นภาพเชิงประจักษ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคณะ/หน่วยงานทีด่ีขึ้น  
อาทิ  

   ผลดำเนนิงานระหว่างปีทีผ่า่นมาและปีที่ปัจจุบนัที่
ประเมิน  

ตัวชี้วัดบังคับสำหรับหน่วยงานสถาบัน-สำนัก-หน่วยงานเทียบเท่าคณะ - หน่วยงานวิจัย 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเพิ่มเติม 

   ผลการดำเนนิงานของปนีี้ จากช่วงเวลาหนึ่งกับ
ช่วงเวลาหนึ่ง 

   การเทียบเคียงผลงานกับหน่วยงานอ่ืน 
   ผลการดำเนนิงานเมื่อเทียบกับมาตรฐาน 
   ผลการดำเนนิงานสง่ผลต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

อย่างไร 
   ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รบับริการ 
- และมีการจัดทำแผนการปรับปรุงจากผลการดำเนนิงาน 

เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน/หน่วยงานปีต่อไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการได ้

 1 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 2 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 3 ข้อ 
ดำเนินการได ้

4 ข้อ 
ดำเนินการได ้

 5 ข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. เอกสารประชุมกรรมการประจำหน่วยงาน 
 2. แผนงานหรือแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน 
 3. เอกสาร Work flow ในการปฏิบัติงาน 
 4. นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 5. ข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  สถาบัน-สำนกั-หน่วยงานเทียบเท่าคณะ-หนว่ยงานวิจัย 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
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❖ สำหรับหน่วยงาน สถาบัน สำนัก  หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย 
 
หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ วางระบบและกลไกการ
ดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
คำอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำหน้าที่วางแผนการ
ดำเนินงาน และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด  
 

 เกณฑ์การประเมิน  : 
  สูตรการคำนวณ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายของ มมส

ตัวช้ีวัดทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
x100 

 
 
  เกณฑ์การประมิน 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50     ร้อยละ 100 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ ์

0 50 ความสำเร็จของการดำเนนิงานตามแผนฯ ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 50 
1 0 - 
2 0 - 
3 0 - 
4 0 - 

ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผดิชอบหรือดำเนินงานจากแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  สำหรับคณะ/หน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่  2 
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คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ ์
5 100 ความสำเร็จของการดำเนนิงานตามแผนฯ ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 100 

 
 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 หน่วยงานการรายงานผลในรอบเดือน ให้หน่วยงานรายงานผลตามที่ดำเนินการได้ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 เอกสารหลักฐานการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดที่บ่งชี้การบรรลุเป้าหมายที่ดำเนินการ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  หน่วยงานสว่นกลางที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการมหาวิทยาลยั 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 

 
❖ สำหรับหน่วยงานคณะ 

 
 
 
 
ตัวชี้วัด 6.1.1) คะแนนผลประเมินวิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ และส่งเสริม  
                    การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื ่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู ้บร ิหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 

คำอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริ หารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 ทั้งนี้  เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้องกับการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงาน จึงนำผลการประเมินผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ ์

0 50 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 0- 50 
1 60 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 51- 60 
2 70 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 61- 70 
3 80 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 71- 80 
4 90 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 81- 90 
5 100 คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดี ร้อยละ 91- 100 

 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสทุธิจาก
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 7.1.1) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (นวัตกรรม) 
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื ่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู ้บร ิหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
คำอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 ทั้งนี้  เพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้องกับการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงาน จึงนำผลการประเมินผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน  โดยส่วนที่จะนำมาประเมินผล คือ ส่วนของนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 

ส่วนที่  3  นวัตกรรมของหน่วยงาน   
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ ์

0 50 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 0- 50 
1 60 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 51- 60 
2 70 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 61- 70 
3 80 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 71- 80 
4 90 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 81- 90 
5 100 คะแนนของคณะกรรมการประเมิน (นวัตกรรม) ร้อยละ 91- 100 

 
 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสทุธิจาก
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 

 

 
ตัวชี้วัด 8.1.1) ผลคะแนนผลประเมินการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดีปีที่ผ่านมา   
หน่วยวัด  :   คะแนน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
 เพื ่อให้การประเมินผลการบริหารงานผู ้บร ิหารคณะ/หน่วยงานสอดคล้อง กับการประเมินผล 
การดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และเพื่อช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
คำอธิบาย  : 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ นโยบาย  และพันธกิจของมหวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (Performance Agreement) ซึ่งได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ทุกปี   
 คณะ/หน่วยงานนำข้อข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้บริหารคณะ/หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  มาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส่วนที่  4 การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
             ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง 
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 ผลการดำเนินงานพิจารณาจากที่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานรายงานข้อมูลการดำเนนิงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ์ 

0 50 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 0- 50 

1 60 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 51- 60 

2 70 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 61- 70 

3 80 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 71- 80 

4 90 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 81- 90 

5 100 
คะแนนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบด ี  
ร้อยละ 91- 100 

 

การรายงานข้อมูลคณะ/หน่วยงาน 
 การรายงานผลในรอบเดือน ให้คณะรายงานข้อมูลเป็น   N/A  ไปจนกว่าจะได้ผลคะแนนสุทธิ 
จากมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ผลคะแนนการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  คณะ/หน่วยงาน 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 




