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   1 
 

บทท่ี 1  
 

บทนํา 

หลักการและทีม่า 
 
 ด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 
14 ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผน 4 ปี  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2558–2561)  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ รวมถึง 
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามใหส้อดรับกบัความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น  สามารถ
ชี้นําและเป็นกลไกกํากับติดตามการดําเนินงานให้มีขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันโดยเน้นการพึ่งตนเอง  
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน  มาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และมาตรฐานการจัดอันดับการศึกษาระดับนานาชาติ  ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน
ของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ
บริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  6) ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงและการบรูณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
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แผนภาพ 2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

 
 ทั้งนี้  โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558–2561)  จะเป็นแผน
แม่บทระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และเป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและ
ท้องถิ่น สามารถช้ีนําและเป็นกลไกให้มีขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันเน้นการพึ่งตนเอง  และคาดหวังว่าคู่มือ 
การประเมินแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการประเมิน 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กําหนด 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพื่อให้คณะ/หน่วยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององค์กร และนําผลการ
ประเมินไปกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาองค์กรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสําหรับการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยปีต่อไป 
 

กรอบการประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้กรอบการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม  3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ส่งเสริมการนําทุน
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
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และสากล  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  
และ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการที่มาจากเกณฑ์การประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากส่วนต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (Ranking)  และตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

ภารกิจ 
รวมตัวชี้วัด 

ทั้งสิ้น 
1)  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัย

ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

6 

2)  ยทุธศาสตรก์ารวจิัยเพือ่สรา้งองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรอืใช้
ประโยชน์ใหก้ับชุมชนและสังคม 

3 

3)  ยทุธศาสตรเ์ป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 

4)  ยทุธศาสตรส่์งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

1 

5)  ยทุธศาสตรพ์ัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

7 

6)  ยทุธศาสตรส่์งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

1 

7)  ยทุธศาสตรพ์ัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 
รวม 20 

 
 
นิยามศัพทท์ี่ใชใ้นการประเมิน 
 1. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบัน 
นําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 2. แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน 
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
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กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 3. อาจารย์ประจํา  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
  สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน 
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 
    9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนํามานับได้ 
 4. นักวิจัยประจํา  หมายถึง  นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 
ที่มีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย  และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
 5. งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหา  ความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ 
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 6. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  ได้แก่  
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art)  ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย ภาพยนตร์   
ส่ือประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts)  ประกอบด้วย  
ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์  รวมทั้ง การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature)  ซึ่งประกอบด้วย  
บทประพันธ์  และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 7. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 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) 
หรือฐานข้ออมูล Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 
คู่มือการประเมินผลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561    

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 5 
 

 

 9. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 10. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป .ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย  
และเวียดนาม 
 11. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่ากับขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 12. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2554) 
 13. การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป ็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment)  ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยง
กันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์  
 14. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก 
สถาบันการศึกษา  หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 15. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้ง
การวิเคราะห์ ์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของ
ระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง 
วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 
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บทท่ี 2 
 

 
 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 
(ฉบับปรบัปรงุ กันยายน 2557) 

 
ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพือ่มหาชน 
 
พันธกจิ 
 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ 
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 
ของประเทศ  และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 คําอธิบายวิสยัทัศน์  :  
  1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  หมายถึง  
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการ 
จัดอันดับของสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
  2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  อันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นที่พึ่ งของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ยั่งยืน 
 
ค่านิยมองค์กร 
 TAKASILA 
 T  = Teamwork    การทํางานเป็นทีม 
 A  =  Accountability   การไดร้ับการยอมรับ 
 K  = Knowledge Based and Local Wisdom  การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 A  = Academic ความเป็นวิชาการ 
 S  = Sufficiency Economy  เศรษฐกิจพอเพยีง 
 I   = Innovation นวัตกรรม 
 L  = Learning Organization   การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 A  =  Achievement การมุ่งสู่ความสําเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัย 
      ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ 
      ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2   การวจิัยเพือ่สรา้งองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่มหรือใชป้ระโยชน์ 
      ให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3   เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ละบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4   ส่งเสริมการนาํทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ไปใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
      มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 6   ส่งเสริมภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยให้ไดร้บัการยอมรับและพัฒนาเป็น 
      มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 7   พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ผ่านการรับรอง 
ของสภาวิชาชพี สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร(ทุก
ระดับ)ที่มีผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน ในระดบัหลักสูตร 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาใหทุ้กหลักสูตร
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
2) การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ* 

คณะ/ 
ศูนย์ประกันฯ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและ
สังคมมีศักยภาพในการแข่งขนัในสังคมโลก 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 
1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ป.ตร-ีโท-เอก)  
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)  

ร้อยละ 80 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
4.50 

 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใชง้าน  และเน้น
การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ  
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมโลก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มคีวามพร้อมด้านทักษะ
การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาอาเซียน +3 (จีน หรอื เกาหลี 
หรือญี่ปุ่น) (MSU English Exit – 
Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มคีวามรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT 
Exit-Exam) 

คณะ/ 
กองแผนงาน/ 
สํานักศึกษาทั่วไป/ 
สํานักคอมฯ 
 
 

เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรม 
ทางสงัคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
1.3.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส 
1.3.2 ร้อยละของคณะที่มกีารจัด
กิจกรรม/โครงการเพื่อให้ศิษย์เก่า
กลับมาช่วยเหลือและ/หรือให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชพี ตลอดจนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบัน 
1.3.3 ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/
หรือศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  และ/หรือไดร้ับรางวลั 
ในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 

ระดับ 5 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

1) ส่งเสริมกจิกรรมทั้งในหลักสูตร และ
นอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรยีนรู ้
ของนิสิตในรูปแบบของทักษะชวีิต (Life 
Skills) ทักษะสังคม (Social Skills)   
โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาใหเ้หมาะสม
กับสภาพสังคม เพื่อเป็นกลไกการบ่ม
เพาะความเป็นพลเมืองดขีองสังคมไทย
และสังคมโลก 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 
3) พัฒนาฐานขอ้มูลศิษย์เก่าเพือ่การ
ติดต่อส่ือสารกบัศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 

สํานักศึกษาทั่วไป/ 
กองกิจการนิสิต/ 
คณะ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ 
ให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลยัต้องมีหน่วยวจิัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง 
จากสถาบันอื่น  
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของหน่วยวิจยัเพื่อ 
ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลัย  
(ศูนย์การศึกษาและวิจัยบรรพชวีิน
วิทยา  และศูนย์ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม)  หรือหน่วยวิจยั 
เฉพาะทางของคณะ 
2.1.2 ร้อยละของคณะที่มกีาร
ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจยั
เฉพาะทางให้มคีวามโดดเด่นและ
สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมี
หน่วยวิจยัเฉพาะทางเพือ่สร้าง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของคณะ
หรือหลักสูตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิยั 
(Research Unit) สู่ศูนย์แห่งความเป็น
เลิศ (Center of Excellent)* 
3) ขยายเครือขา่ยการทํางานรว่มกันกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ศูนย์การศึกษาและ
วิจัยบรรพชีวิน
วิทยา/ 
ศูนย์นวัตกรรมไหม/ 
กองวิจัยฯ/ 
คณะ 
 

เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวจิัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 
2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความ
ร่วมมือทางการวิจัยกับนกัวิจยั
ภายนอกสถาบนัทั้งในและ/หรอื
ต่างประเทศ   
(ไม่นับ MOU) 
 

ร้อยละ 100  
 
 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชา 
มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มมีาตรฐาน
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับ
ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ จาก สกอ  
หรือถูกนําไปอ้างอิง (Citation) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการ
สร้างเครอืข่ายและความร่วมมือด้าน
การวจิัยทัง้ในหรือต่างประเทศ (One 
Program One Research Network; 
OPORN) 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุม
วิชาการ และวารสารระดับนานาชาติ 
มมส 
 

คณะ/ 
หน่วยงานด้านวจิัย 
/งานวเิทศสัมพนัธ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3 การเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ 2561 
กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลยัต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility)  
ด้วยการเป็นทีพ่ึ่งทางวชิาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
3.1.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ทีม่ี
การดําเนินการตามนโยบาย หนึ่ง
หลักสูตรหนึง่ชมุชน เพื่อเป็นทีพ่ึ่ง
ทางวิชาการแกสั่งคม ด้วยการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณใ์นการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน  
ผ่านกระบวนการบูรณาการ การ
เรียนการสอน การวจิัย และ/หรือ
การให้บรกิารวชิาการร่วมกับชมุชน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชนให้ยัง่ยืน 

ร้อยละ 80 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร
(ตร-ีโท-เอก)พฒันานวัตกรรมการ
ให้บรกิารวิชาการแก่ชุมชน และนําองค์
ความรู้ที่ไดจ้ากการบริการวิชาการแก่
ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียน
หนังสือ ตํารา และส่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงาน 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย คสช. 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันา
ชุมชนและสังคม 

คณะ/ 
กองวิจัยฯ/ 
กองกิจการนิสิต 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสง่เสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืนและผสมผสานวฒันธรรมในระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลยัต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มี
การดําเนินการตามนโยบายหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่
พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวจิัย เพื่อการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร ่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ร้อยละ 80 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 
2) สร้างความตระหนักและชื่นชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกเข้าสู่
วิชาการของทกุหลักสูตร 
 

คณะ/ 
หน่วยงานด้านวจิัย-
บริการ- 
ทํานุฯ/ 
กองวิจัยฯ/ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนอง
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงาน 
ที่มีผลสัมฤทธิข์องการประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของคณะ/หน่วยงาน  ไม่ต่ํากวา่ 
4.25 
 

ร้อยละ 100 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผน
กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับอตัลักษณจ์ุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
2) กําหนด KPI ระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน ระดบับุคคลให้ชัดเจน  
มีความสอดคล้องกัน  เพื่อให้การ
ประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI  
มีประสิทธิภาพ 
 

ทุกหนว่ยงาน/ 
กองแผนงาน 

เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวทิยาลยัต้องมีคุณวุฒแิละตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ และมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลยัและการแข่งขัน 
5.2.1 ร้อยละอาจารยท์ี่มีวุฒิ
ปริญญาเอกเพิม่ขึ้น  
 
5.2.2 ร้อยละอาจารยท์ี่มีตําแหน่ง 
ทางวิชาการเพิม่ขึ้น 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 50 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิ
ต่ํากว่าปริญญาเอกต้องไปศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ
ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career Development  
ให้สอดคล้องกบัระบบ Career Path* 
 

คณะ/ 
กองการเจ้าหนา้ที ่

เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ  
5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผน่ดิน ภาพรวม 
 
5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(แผ่นดิน) 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 82 
 

1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มี
ความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 
2) จดัทําแผนเรง่รัดและติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีก่ําหนด 
 
 

ทุกหนว่ยงาน 
ที่ได้รับจัดสรร 
งบแผ่นดิน/ 
กองคลังและพัสดุ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชือ่มโยงครอบคลุมพันธกจิ  
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4.1 ระดับความสําเร็จของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทัง้ 7 ยุทธศาสตร์  
เพื่อการบรหิารจัดการ 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

1) ปรับปรงุและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มคีวามเช่ือมโยง มีความ
เชื่อถือได้ มีเสถยีรภาพในการทาํงาน มี
ความทันสมัยสามารถอ้างองิได ้
2) พัฒนาและปรับปรงุระบบสนับสนุน
การวางแผนตัดสินใจสําหรับการดําเนิน
นโยบายและแผนงาน/โครงการต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย* 
 

สํานักคอมพิวเตอร์/ 
กองทะเบียนฯ/ 
กองการเจ้าหน้าที่/ 
กองคลังและพัสดุ/ 
กองแผนงาน/ 
กองฯวิจัย/ 
กองกิจการนิสิต 

เป้าประสงค์ 5.5) มหาวิทยาลยัมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอก และนําไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 
5.5.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ํากว่า 
4.25 
 

ร้อยละ 100 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
คุณภาพ และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  
โดยการบรูณาการการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก ให้เกดิเป็นวัฒนธรรมองค์กร
แห่งคุณภาพ* 
 

คณะ/ 
ศูนย์ฯประกันฯ 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวทิยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดั
อันดับจากสถาบันนานาชาติ   
ไม่เกินรอ้ยละ10 ของจํานวน
มหาวิทยาลัยไทย  
 

ไม่น้อยกว่า  
4 แห่ง 

1) ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและศักยภาพเป็นทีรู่้จกัและ
ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บริษทั 
ของไทยกับต่างประเทศ (70% : 30%) 

ทุกหนว่ยงาน/ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

3) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติที่ได้มาตรฐาน 
4) เพิ่มอาจารย/์นักวจิัย/ผู้เชีย่วชาญ
ชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอนและ/หรือ
วิจัย 
5) เพิ่มจํานวนนิสิตชาวต่างชาติ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนนิสิต มมส กับนิสิต
ชาวต่างชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยไทย
กับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การพัฒนาสูม่หาวิทยาลัยสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยทุธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลยัต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัสีเขียวและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม   
7.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดั
อันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจํานวน
มหาวิทยาลัยไทย 
 
 

1 ใน 10  
ของประเทศ 

1) ปรับปรงุและพัฒนามหาวิทยาลัย 
สีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green 
University Ranking 
2) ปรับปรงุมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อยา่งเต็มพื้นที ่
3) สร้างโครงการที่เชือ่มโยงความเป็น 
Green University เช่น มีการบูรณา
การจากศาสตรจ์ากคณะ/หนว่ยงาน 
โดยส่งเสริมให้นสิิตเข้ามามีส่วนร่วม 
 
 

ทุกหนว่ยงาน/ 
กองอาคารสถานที ่
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บทท่ี 3 
 

การประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ
 และมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

 เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านการ
รับรองของสภาวิชาชีพ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

 
 

 
หน่วยวัด :   ระดับคุณภาพ 
คําอธิบาย  : 
  ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ  โดยพิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา  ตามผลการดําเนินงานคุณภาพหลักสูตร  ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม  และผลการดําเนินงานคุณภาพหลักสูตร ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร   

 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด  ในปกีารศึกษานั้นๆ 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

4.25     

 
(4.25+3.70+4.00) 

 =  3.98 
3 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร(ทุกระดับ)ที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน  ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  รายหลักสูตร(สาขาวิชา)  ที่เป็นผลประเมินสุทธิ 
จากคณะกรรมการฯ  โดยผลประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 เป็นผลคะแนนระดับคณะ  และตัวบ่งชี้ 3.1 เป็นตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 
 2. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ/ ทุกหลักสูตร 
 Data  Owner :    ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 เป้าประสงค์ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
และสังคมมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก 
 
 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย : 
  บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้ 
เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้การนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ 
หรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ
ประมวลผล   ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อ  รับการเกณฑ์ทหาร  และการบรรพชา 
มาพิจารณา 
  จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 สูตรการคํานวณ  : 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

 

  ตัวอย่าง 
 
 

 
85 

X 100 =  96.59 
88 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
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 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ร้อยละ 80     

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปิดสอนในปีการศึกษา  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาทัง้ส้ิน     
 3. จํานวนนิสิตที่มีงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ 
 4. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือ รายงานการประชมุฯ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดาํเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :  ระดับคุณภาพ 

คําอธิบาย  :   
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF)  ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ
ประมวลผล   ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับทุกระดับตรี-โท-เอก  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
  จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 20  ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  
     (ป.ตรี-โท-เอก)   
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 สูตรการคํานวณ :  
 ผลบวกของค่าคะแนนของทกุหลักสูตร 

 
 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด  ในปกีารศึกษา  

 

  ตัวอย่าง 
 
 

 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ไม่น้อยกว่า 4.50     

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปิดสอนในปีการศึกษา  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา 
 2. จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาทัง้ส้ิน และจํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจ 
 3. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ 
 5. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ/ ทุกหลักสูตร 
 Data  Owner :    กองแผนงาน 
 
 
 เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นผู้มี
วัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
   
 
หน่วยวัด  :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  วิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ 
ส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 

 
(4.75 + 4.50 + 3.75) 

 =  4.33 
3 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสาํเร็จของการจดัการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปทีส่ะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส 
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สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  (ที่มา : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
   มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเป็น
บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง การ
เชื่อมโยงผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีการดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหมวดวิชาทั่วไป 
- มีแผนดําเนินงานปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2 มีการจดัประชุม หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมี
ส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

3 - มีการจดัสรรงบประมาณหรอืทรัพยากรสนับสนุน 
- มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4 มีจํานวนรายวิชาศึกษาทัว่ไปทีม่ีการปรับปรงุให้มีคําอธิบายรายวิชาที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของนิสิต มมส  การพัฒนาผู้นํานิสิตกับการช่วยเหลือสังคม 

5 มีการเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรงุ) ตอ่สภามหาวิทยาลัย 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ระดับ 5     
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. รายงานการประชุมฯ / มตสิภามหาวิทยาลัย 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการดําเนินงาน 
 4. รายงานสรุปการจดักิจกรรม/โครงการ 
 5. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    สํานักศึกษาทั่วไป 
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หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  ศิษย์เก่า  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โท และเอก  ที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนคณะที่มกีารจดักิจกรรม/โครงการเพื่อให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือ 
และ/หรือให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้างชื่อเสียง 

ให้กับสถาบัน 
X 100 

 จํานวนคณะวิชาทั้งหมด 

 
  ตัวอย่าง 
 

 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 80     
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. แผนพัฒนาหรือแนวทางหรือโครงการ-กิจกรรมดําเนินงานรว่มกับศิษยเ์ก่า 
 2. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 4. รายงานสรุปการจดักิจกรรม/โครงการ 
 5. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กองกจิการนิสิต 
 
 

 
15 

X 100 =  71.42 
21 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2  ร้อยละของคณะที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหศ้ิษย์เก่ากลับมาชว่ยเหลือและ/หรือ 
    ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชพี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กบัสถาบัน 
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หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  ศิษย์เก่า  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนคณะที่มกีารจดักิจกรรม/โครงการเพื่อให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือ 
และ/หรือให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้างชื่อเสียง 

ให้กับสถาบัน 
X 100 

 จํานวนคณะวิชาทั้งหมด 

  
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 80     
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลเกีย่วกบัศิษย์เก่าที่ไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  ในรอบปีงบประมาณ 
 2. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กองกจิการนิสิต 
 
 
 

 
20 

X 100 =  95.24 
21 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3  ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกยอ่งเชดิชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล 
    ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 และสังคม 
 
 เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่าง
จากสถาบันอื่น 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นหน่วยวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  ศูนย์การศึกษาและวิจัย
บรรพชีวินวิทยา  และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม 
  หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  หมายถึง  เป็นหน่วยวิจัยที่คณะ/หน่วยงานจัดตั้งขึ้น  และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน  และต้องมีการดําเนินงานหรือการดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  โดยหน่วยวิจัยต้องประกอบด้วยอาจารย์  นักวิจัยที่มีความชํานาญในการทําวิจัย หรือมีความเช่ียวชาญ 
ในด้านใดด้านหน่ึง ร่วมกันดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป  และมีผลงานวิจัย  หรือผลงานการประดิษฐ์ หรือผลงาน
ทางด้านศิลปกรรม อันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  หน่วยวิจัยดังกล่าวต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ กําหนด) หรือผลงาน
จดสิทธิบัตร หรือหนังสือ/ตํารา หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่หน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ 
2558 
  ทั้งน้ี  โดยมีเงื่อนไข ถ้าเป็นบทความตีพิมพ์ฯต้องระบุชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทางในผลงานตีพิมพ์ด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีหน่วยวิจยัเพื่อความเป็นเลิศ และ/หรือหนว่ยวจิัยเฉพาะทาง  และมีการประกาศหรือ

เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
2 มีการจดัสรรงบประมาณหรอืทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน 
3 มีการดําเนินงานด้านการวิจัยกบัมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน ทั้งในหรือ

ต่างประเทศ 
4 มีการแลกเปล่ียนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
5 - มีผลงานตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ กาํหนดในประกาศ)  หรือ 

- มีผลงานที่ได้รบัการจดสิทธิบตัร หรือ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานของหน่วยวิจยัเพือ่ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั 
(ศูนย์การศึกษาและวจิัยบรรพชีวินวทิยา  และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวตักรรมไหม)   
หรือหน่วยวจิัยเฉพาะทางของคณะ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
- มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  หรือ 
- มีผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหม่  และได้รับการจดทะเบียน  หรือ 
- มีตําราหรือหนังสือ ที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือ 
- มีอาจารยห์รือนักวิจัยหรือผลงานของหน่วยวจิยัเฉพาะทางได้รบัรางวัลในระดบัชาติ 

หรือนานาชาติ  หรือ 
- มีบทความที่ตพีิมพ์ในเอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph series) 

 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ระดับ 5     

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  จําแนกรายคณะ/หน่วยงาน 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรม/โครงการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ในปีงบประมาณ 
 4. หลักฐานที่แสดงว่า หน่วยวิจัยเฉพาะทางมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ 
กําหนดในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/ตํารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่หน่วยวิจัย
เฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ 
 5. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัตทิี่กําหนด  หรอื 
การรายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ศูนย์การศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม/ 
       ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวจิัยและบรกิารวิชาการ 
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หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  หมายถึง  เป็นหน่วยวิจัยที่คณะ/หน่วยงานจัดตั้งขึ้น  และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน  และต้องมีการดําเนินงานหรือการดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ  
โดยหน่วยวิจัยต้องประกอบด้วยอาจารย์  นักวิจัยที่มีความชํานาญในการทําวิจัย หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใด 
ด้านหนึ่งร่วมกันดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป  และมีผลงานวิจัย หรือผลงานการประดิษฐ์ หรือผลงานทางด้าน
ศิลปกรรม อันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  หน่วยวิจัยดังกล่าวต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ กําหนด) หรือผลงาน
จดสิทธิบัตร หรือหนังสือ/ตํารา หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่หน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ  
  เอกสารทางวิชาการ (Monograph Series)  หมายถึง  เอกสารท่ีเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น 
ผลงานปริทัศน์ รายงานทางวิชาการเพ่ือแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่อง  เอกสารทางวิชาการ เป็นงานเขียน 

ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (http://www.thaiglossary.org/node/80985) 
  ทั้งน้ี  โดยมีเงื่อนไข ถ้าเป็นบทความตีพิมพ์ฯต้องระบุชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทางในผลงานตีพิมพ์ด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สูตรการคํานวณ :  

 จํานวนคณะที่มกีารส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิัยเฉพาะทางให้มีความโดดเดน่ 
และสะท้อนเอกลักษณข์องคณะ X 100 

 จํานวนคณะวิชาทั้งหมด 

 
  ตัวอย่าง 
 

 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 80     
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  จําแนกรายคณะ/หน่วยงาน 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรม/โครงการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ในปีงบประมาณ 

 
19 

X 100 =  90.47 
21 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อน
เอกลักษณ์ของคณะ 
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 4. หลักฐานที่แสดงว่า หน่วยวิจัยเฉพาะทางมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ 
กําหนดในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/ตํารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่หน่วยวิจัย
เฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ 
 5. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือ รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอื 
การรายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองส่งเสริมการวจิัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 
 

 
 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
คําอธิบาย  :   
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ  เป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญ
และส่งผลต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
กิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
  ทั้งนี้  ไม่นับ MOU ที่ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้น  และกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย 
เท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนคณะที่มคีวามร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 

ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ X 100 
 จํานวนคณะวิชาทั้งหมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1  ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจยักับนักวิจยัภายนอกสถาบัน 
   ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
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  ตัวอย่าง 
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 100     
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลความรว่มมือทางการวจิัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศ 
 2. ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการที่มีความร่วมมือกัน 
 3. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (งานวเิทศสัมพนัธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

X 100 =  80.95 
21 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social 
Responsibility) ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน  ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต 
นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ  
ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
ให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ
ประมวลผล   ทั้งนี้ การนับหลักสูตรให้นับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และให้นับแยกเป็นรายสาขาวิชา   
  การบูรณาการการเรียนการสอน  หรือการวิจัย  และ/หรือการให้บริการวิชาการ  ให้นับเฉพาะ
โครงการหน่ึงหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สตูรการคํานวณ  : 

 จํานวนหลักสูตรที่มกีารดําเนินการตามนโยบายหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน 
X 100 

 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด  ในปกีารศึกษานั้น 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 80     
 

 
8 

X 100 =  80.00 
10 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละหลักสตูร(ป.ตรี)ที่มีการดําเนินการตามนโยบายหน่ึงหลกัสูตรหน่ึงชุมชน เพื่อเป็นที่พึง่  
ทางวชิาการแกส่ังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสงัคมและชุมชน  
ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน  
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา  โดยนับแยกเป็นรายสาขาวิชา   
 2. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมภายใต้โครงการหน่ึงหลักสูตรหนึ่งชุมชน ในปีงบประมาณ 
 3. หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ 
 5. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวจิัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 สง่เสริมการนําทุนทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิน่ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 
 เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีการดําเนินการตามนโยบายหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการแก่ชมุชนและสังคม  ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอน การวจิัย เพือ่การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูปกป้อง เผยแพร ่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนคณะที่มกีารดําเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 
X 100 

 จํานวนคณะทั้งหมด 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 

 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ร้อยละ 80     

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลจํานวนคณะทั้งส้ิน 
 2. ข้อมูลจํานวนคณะที่มีการดําเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม  ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในปีงบประมาณ 
 3. หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ 
 5. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กองส่งเสริมการวจิัยและบรกิารวิชาการ 
 
 
 

 
21 

X 100 =  100.00 
21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ 
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาผลการดําเนินงานตามผลประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ของคณะ/
หน่วยงาน  ซึ่งเป็นผลประเมินสุทธิที่คณะกรรมการได้ดําเนินการตรวจประเมิน หลังส้ินสุดปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 สูตรการคํานวณ  : 
 จํานวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิข์องการประเมินผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ/หนว่ยงาน  ไม่ต่ํากว่า 4.25 X 100 
 จํานวนคณะ/หน่วยงานที่ทําคํารับรองฯทั้งหมด  ในงบประมาณ 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 100     
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนคณะ/หน่วยงานทีท่ําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในปีงบประมาณ 
 2. คะแนนผลประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
 3. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กาํหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
15 

X 100 =  71.43 
21 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของคณะ/หน่วยงาน  ไม่ตํ่ากว่า  4.25 
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 7. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  กองแผนงาน 
 
 
 
 เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแข่งขัน 
 
 

หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
  หมายเหตุ :  
   1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น  ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
   3. ใช้ข้อมูลรอบปีงบประมาณนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 สูตรการคํานวณ : 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด   
 
  ตัวอย่าง 
  

650 
X 100 =  65.00 

1,000 

ตัวชี้วัดที่  5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก  เพิม่ขึ้น 
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 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ร้อยละ 60     

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลสรุปรายช่ืออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญญาพร้อมสาขาที่จบ สถานที่จบ และ 
ปีที่จบ  ในปีงบประมาณ 
 2. ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจํานับตามปีงบประมาณ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 
 Data  Owner :   กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 

 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ 
ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
  ตําแหน่งทางวิชาการ  หมายถึง  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด 

 
 

ตัวชี้วัดที่  5.2.2  ร้อยละของอาจารยท์ี่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ เพิ่มขึ้น 
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  ตัวอย่าง 
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 50     
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากคําส่ังที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ  
 2. ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 

 เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
 
 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในแต่ละไตรมาส  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณท่ีสถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS 
ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน  จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยหรือคณะ/
หน่วยงาน  และวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ/หน่วยงาน ทั้งน้ี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
285 

X 100 =  28.50 
1,000 

ตัวชี้วัดที่  5.3.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม 
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  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน  เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ  ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ปีที่ประเมิน  ถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา 
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา)  จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการคํานวณ 
 หมายเหตุ  :  สําหรับหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะงบเงินเดือน  รวมทั้งงบเงินเดือน 
ที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุน  ไม่ต้องรับประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 สูตรการคํานวณ : 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย 

ตั้งแต่เดอืนตุลาคม ปีที่ประเมิน  ถึงเดือนกันยายน ปีถัดไป X 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้รับทัง้ส้ิน 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 95     
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจําแนกตามงบรายจ่าย 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสดุ 
 
 
 
 

 
780,000,000 

X 100 =  82.11 
950,000,000 
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หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่ เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สิน 
ที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน 
ให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น  สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่ายรหัส
ลักษณะงานตําแหน่งที่ 5  แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 
  หมายเหตุ :  พิจารณาการดําเนินงานตัวช้ีวัดเฉพาะหน่วยงานที่มีงบลงทุนเงินแผ่นดิน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 สูตรการคํานวณ :   

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีค่ณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลัยเบิกจ่าย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้รับทัง้ส้ิน 

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 

 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ร้อยละ 82     

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ที่ประเมิน จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 
80,000,000 

X 100 =  40.00 
200,000,000 

ตัวชี้วัด  5.3.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  (งบแผ่นดิน) 
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 2. แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจําแนกตามงบรายจ่าย 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกหน่วยงานที่มีงบลงทุนเงนิแผ่นดิน 
 Data  Owner :    กองคลังและพัสดุ 
 

 
 
 เป้าประสงค์ที่ 5.4)  มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธ
กิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ ง 7 ยุทธศาสตร์  เพื่อให้ เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับ 
ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเป็นระบบที่ใช้งานได้  ทั้งนี้  เพื่อการบริหารการวางแผนและ 
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกใน
การใช้งาน โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
  พิจารณาผลการดําเนินงานจากการจัดทําฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  พิจารณาผลการดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 
- มีการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ หรอืปรกึษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดับ

ความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.4.1  ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทัง้ 7 ยทุธศาสตร์  
    เพื่อการบริหารจัดการ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
2 มีระบบกลไกหรอืแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมหรือ

ช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 
3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรอืแนวทางหรือแผนงานหรอืโครงการ/กิจกรรม  

ที่กําหนด 
4 จํานวนฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการพัฒนาหรือปรบัปรุงให้สามารถใช้งาน

ร่วมกันได้ทัง้ระดับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ถูกตอ้งเป็นปจัจบุัน จํานวน 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจยั และฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 

5 จํานวนฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการพัฒนาหรือปรบัปรุงให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ทัง้ระดับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ถูกตอ้งเป็นปจัจบุัน จํานวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจยั, ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ, ฐานข้อมูลนิสิต และฐานข้อมูลหลักสูตร 

 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

7 ฐานขอ้มูล     
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุมฯ 
 2. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ  
 3. เอกสารแผนการดําเนินงานหรือแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูล 
 4. ผลสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบทุกระบบ  และมีการนําผลสํารวจมาปรับปรุงแก้ไข 
 5. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติหรือแผนฯ 
ที่กําหนด หรือการรายงานผลการดาํเนินงาน 
 6. รายชื่อฐานข้อมูลที่ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย 
 7. เอกสารหรือข้อมูลที่แสดงถึงการบ่งบอกว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกหน่วยงาน 
 Data  Owner :    สํานักคอมพิวเตอร ์
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 เป้าประสงค์ 5.5) มหาวิทยาลยัมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก  และนําไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 
 
 
 

 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาความสําเร็จของผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ของคณะ/หน่วยงาน  
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิข์องการประเมินประกันคุณภาพภายใน 

ไม่ต่ํากว่า 4.25 X 100 
 จํานวนคณะ/หน่วยงานทั้งส้ิน 

 

  ตัวอย่าง 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  : 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ 80     
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนคณะ/หน่วยงานที่ประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 
 2. คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ของคณะ/หน่วยงาน  ทีเ่ป็นผลประเมินสุทธิ
จากคณะกรรมการฯ 
 3. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชมุฯ 
 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดาํเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

 
16 

X 100 =  76.19 
21 

ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่ผลสัมฤทธิข์องการประเมินประกันคุณภาพภายใน   
  ไม่ตํ่ากว่า  4.25 
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ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI Owner    :  ทุกคณะ 
 Data Owner  :  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
 ในระดับสากล 
 
 เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพ 
ในระดับสากล 
 

 
 

หน่วยวัด  :  ผลการจัดอันดับ 

คําอธิบาย  :   
  การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในระดับสากล  และได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ  โดยได้รับการจัดอันดับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก  ในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากองค์กรจัดอันดับช้ันนําของโลก   
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน :  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558/ 
2015 

2559/ 
2016 

2560/ 
2017 

2561/ 
2018 

ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันนานาชาติ  
ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจํานวนมหาวิทยาลัย

ไทย ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง   

    

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลผลประเมินการจัดอันดับคุณภาพจาก  QS ASIAN Ranking 
 2. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ / รายงานการประชุมฯ 
 3. นโยบายและแผนงานการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
 4. เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

ตัวชี้วัดที่  6.1.1  มหาวทิยาลยัได้รับการจัดอนัดับจากสถาบันนานาชาติ  ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวน 
      มหาวิทยาลยัไทย 
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 5. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอื 
การรายงานผลการดําเนินงาน 
 6. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner :    งานวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาสูม่หาวิทยาลัยสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 
 เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การพัฒนาสุนทรียภาพและส่ิงแวดล้อม เป็นการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ให้มีความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ในทุกๆ ด้าน  โดยมีแผนในการพัฒนาการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง
การบูรณาการสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ รักษา และสร้างให้ตนเองและสังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบต่างๆ นั้น  เพื่อได้รับการยอมรับและการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานการจัดอันดับ  ดังนี้ 
   1) Setting and Infastructure  24% 
   2) Energy and Climate Change  28% 
   3) Waste  15% 
   4) Water  15% 
   5) Transportation  18% 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้มีการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
ซึ่งพิจารณาผลการได้รับการจัดอันดับในปี พ.ศ. ที่ทําการประเมิน 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  7.1.1  มหาวทิยาลยัได้รับการจัดอนัดับเป็นมหาวิทยาลยัสีเขยีว 1 ใน 10 ของประเทศ   
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 ผลการดําเนินงาน  : 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 
ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
ได้รับการจัดอันดับ 

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
1 ใน 10 ของประเทศ   

    

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. ข้อมูลและหลักฐานการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  ในปี พ.ศ. 2558 (2015)  ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว   
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
 4. แผนการบันทึกและรายงานข้อมูลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Green University Ranking  ในฐานข้อมูล 
Green University Ranking 
 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
 6. หลักฐานการนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรอืการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 Data  Owner :    กองอาคารสถานที ่
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บทท่ี 4 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

 
 

การรายงานผลการดําเนนิงาน 

 
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3 ระยะเวลาการรายงานผลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

เจ้าภาพหลักตัวชี้วัด คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล 

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 

ทุก 6 เดอืน 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน 

ทุก 3 เดอืน 
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แบบจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานรายปี  จาํแนกรายตัวชีว้ัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร(ทุกระดับ)ที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ 

 ภายใน  ระดับหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 
จํานวนหลักสูตร 

ที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตร 
ที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวนนิสิต 
ทั้งหมด 

จํานวนนิสิตที่ได้งานทํา 
หรือประกอบอาขีพอิสระ 

ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาขีพอิสระ 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  
     (ป.ตรี-โท-เอก) 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวนนิสิต
ทั้งหมด 

จํานวนนิสิต 
ที่ตอบแบบสํารวจ 

ร้อยละของ 
นิสิตที่ตอบแบบสํารวจ 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ของทุกหลักสูตร 

ระดับมหาวิทยาลัย     
ระดับคณะ/หน่วยงาน     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     
2 คณะศึกษาศาสตร ์     
3 คณะการบัญชีและการจัดการ     
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์     
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม     
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง     
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์     
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์     
9 คณะนิติศาสตร์     
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี     

10 คณะวิทยาศาสตร ์     
11 คณะเทคโนโลยี     
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์     
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์     
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ     
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์     
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช     
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

17 คณะแพทยศาสตร ์     
18 คณะเภสัชศาสตร ์     
19 คณะพยาบาลศาสตร ์     
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์     
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์     

 
 
 



 
คู่มือการประเมินผลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561    

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 45 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสาํเร็จของการจดัการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปทีส่ะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 - มีการดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหมวดวิชาทั่วไป  
 - มีแผนดําเนินงานปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2 มีการจดัประชุม หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม

ความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
 

3 - มีการจดัสรรงบประมาณหรอืทรัพยากรสนับสนุน  
 - มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
4 มีจํานวนรายวิชาศึกษาทัว่ไปทีม่ีการปรับปรงุให้มีคําอธิบายรายวิชา

ที่สะท้อนเอกลักษณข์องนิสิต มมส  การพัฒนาผู้นํานิสิตกับการ
ช่วยเหลือสังคม 

 

5 มีการเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรงุ) ตอ่สภา
มหาวิทยาลัย 

 

คะแนนสุทธ ิ  
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ตัวชี้วัดที่ 1.3.2  ร้อยละของคณะที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหศ้ิษย์เก่ากลับมาชว่ยเหลือและ/หรือ 
   ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชพี  ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กบัสถาบัน 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ชื่อกจิกรรม/โครงการเพื่อศิษยเ์ก่า 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2 คณะศึกษาศาสตร ์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  

10 คณะวิทยาศาสตร ์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร ์  
18 คณะเภสัชศาสตร ์  
19 คณะพยาบาลศาสตร ์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 
 
 
 



 
คู่มือการประเมินผลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561    

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 47 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3  ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกยอ่งเชดิชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล 
   ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน  (คน) 
จํานวนนิสิตท่ีได้รับ 

การยกย่องฯ  
จํานวนศิษย์เก่า 

ท่ีได้รับการยกย่องฯ 
รวม 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานของหน่วยวิจยัเพือ่ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั  
     (ศูนย์การศึกษาและวิจยับรรพชีวินวิทยา  และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวตักรรมไหม)   
     หรือหน่วยวจิัยเฉพาะทางของคณะ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนย์การศึกษา
และวิจยับรรพ
ชีวินวิทยา 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง

นวัตกรรมไหม 
1 มีหน่วยวิจยัเพื่อความเป็นเลิศ และ/หรือหนว่ยวจิัยเฉพาะทาง  และมี

การประกาศหรอืเผยแพรใ่ห้ทราบโดยทั่วกัน 
  

2 มีการจดัสรรงบประมาณหรอืทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน   
3 มีการดําเนินงานด้านการวิจัยกบัมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ/

เอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ 
  

4 มีการแลกเปล่ียนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   
5 - มีผลงานตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ที่ กพอ กาํหนด 

ในประกาศ)  หรือ 
  

 - มีผลงานที่ได้รบัการจดสิทธิบตัร หรือ   
 - มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  

  หรือ 
  

 - มีผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหม่  และได้รับการ 
  จดทะเบียน  หรือ 

  

 - มีตําราหรือหนังสือ ที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือ   
 - มีอาจารย์หรือนักวิจัยหรือผลงานของหน่วยวจิยัเฉพาะทางได้รบั

รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือ 
  

 - มีบทความที่ตพีิมพ์ในเอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph series)   

คะแนนสุทธ ิ   
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อน
     เอกลักษณ์ของคณะ 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ชื่อหน่วยวจิัยเฉพาะทางของหน่วยงาน 
 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2 คณะศึกษาศาสตร ์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  

10 คณะวิทยาศาสตร ์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร ์  
18 คณะเภสัชศาสตร ์  
19 คณะพยาบาลศาสตร ์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวจิัยกับนักวจิัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ชื่อความร่วมมือทางการวิจยั 
ภายนอกสถาบัน 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2 คณะศึกษาศาสตร ์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  

10 คณะวิทยาศาสตร ์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร ์  
18 คณะเภสัชศาสตร ์  
19 คณะพยาบาลศาสตร ์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
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ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละหลักสตูร(ป.ตรี)ที่มีการดําเนินการตามนโยบายหน่ึงหลกัสูตรหน่ึงชุมชน  เพื่อเป็นที่พึ่ง  
ทางวชิาการแกส่ังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสงัคมและชุมชน   
ผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน 

 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จํานวนหลักสูตร 
ที่ดําเนินการตามนโยบาย 
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

ร้อยละของหลักสูตร 
ที่ดําเนินการตามนโยบาย 
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีการดําเนินการตามนโยบายหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม  

 เพือ่เป็นที่พึง่ทางวิชาการแก่ชมุชนและสังคม  ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจยั เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการตามนโยบาย 
หน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2 คณะศึกษาศาสตร ์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  

10 คณะวิทยาศาสตร ์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร ์  
18 คณะเภสัชศาสตร ์  
19 คณะพยาบาลศาสตร ์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 ของคณะ/หน่วยงาน  ไม่ตํ่ากว่า  4.25 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2 คณะศึกษาศาสตร ์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  

10 คณะวิทยาศาสตร ์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร ์  
18 คณะเภสัชศาสตร ์  
19 คณะพยาบาลศาสตร ์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  
 หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  
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ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หน่วยงาน 

24 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
25 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวนิวิทยา  
26 สํานักบริการวิชาการ  
 หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  

27 บัณฑิตวิทยาลัย  
28 สํานักศึกษาทั่วไป  
29 สํานักวิทยบริการ  
30 สํานักคอมพิวเตอร ์  
 หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสํานักงานอธิการบดี  

31 กองกลาง  
32 กองคลังและพัสด ุ  
33 กองแผนงาน  
34 กองกิจการนิสิต  
35 กองการเจ้าหนา้ที ่  
36 กองอาคารสถานที ่  
37 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  
38 กองบริการการศึกษา  
39 กองทะเบียนและประมวลผล  
40 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  
41 สํานักตรวจสอบภายใน  
42 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
 หน่วยเสริมศึกษา  

43 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ตัวชี้วัดที่  5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก  เพิม่ขึ้น 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวนอาจารย์

ท้ังหมด 
จํานวนอาจารย์ 

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่  5.2.2  ร้อยละของอาจารยท์ี่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ  เพิ่มขึน้ 
 

ลําดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน 
จํานวนอาจารย์

ทั้งหมด 
จํานวนอาจารย์ 

ที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ 

ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

ระดับมหาวิทยาลัย    
ระดับคณะ/หน่วยงาน    

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
2 คณะศึกษาศาสตร ์    
3 คณะการบัญชีและการจัดการ    
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
5 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์    
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
9 คณะนิติศาสตร์    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี    

10 คณะวิทยาศาสตร ์    
11 คณะเทคโนโลยี    
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์    
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ    
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

17 คณะแพทยศาสตร ์    
18 คณะเภสัชศาสตร ์    
19 คณะพยาบาลศาสตร ์    
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์    
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์    
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ตัวชี้วัดที่  5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ภาพรวม 
 
ที ่ หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 (รวมทุกหมวด) 

งบประมาณ 
หลังการโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ภาพรวม  

1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    

2 คณะศึกษาศาสตร ์     
3 คณะการบัญชีและการจัดการ     
4 คณะการทอ่งเทีย่วและการ

โรงแรม 
    

5 คณะศิลปกรรมศาสตร์     
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง     
7 วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์     
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์     
9 คณะนิติศาสตร์     
10 คณะวิทยาศาสตร ์     
11 คณะเทคโนโลยี     
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์     
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
    

14 คณะวิทยาการสารสนเทศ     
15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 
    

16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช     
17 คณะพยาบาลศาสตร ์     
18 คณะเภสัชศาสตร ์     
19 คณะสาธารณสุขศาสตร ์     
20 คณะแพทยศาสตร ์     
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์     
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
    

23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
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ที ่ หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 (รวมทุกหมวด) 
งบประมาณ 
หลังการโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ภาพรวม  

มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
24 สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 
    

25 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวนิ
วิทยา 

    

26 บัณฑิตวิทยาลัย     
27 สํานักคอมพิวเตอร ์     
28 สํานักวิทยบริการ     
29 กองกลาง     
30 กองกิจการนิสิต     
31 กองบริการการศึกษา     
32 กองแผนงาน     
33 กองประชาสัมพันธ์และกิจการ

ต่างประเทศ (กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ) 

    

34 กองอาคารสถานที ่     
35 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ

วิชาการ 
    

  รวม     

ท่ีมา : กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการประเมินผลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561    

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 59 
 

 

 
ตัวชี้วัด  5.3.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  (งบแผ่นดิน) 
 
ที ่ หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558  (งบลงทุน) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ 3,005,900    
2 คณะเทคโนโลยี 43,042,600    
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,898,400    
4 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 
1,549,000    

5 คณะเภสัชศาสตร ์ 6,107,500    
6 คณะแพทยศาสตร์*** 90,003,700    
7 กองอาคารสถานที ่ 42,000,000    
8 คณะพยาบาลศาสตร์** ...    
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ** 
 

...    

 
รวม 188,607,100    

ที่มา :  * กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         ** ได้รับจัดสรรงบลงทนุในหมวดงบอดุหนุน 
         ** ได้รับจัดสรรงบลงทนุในงบปกติ  และในหมวดงบอดุหนุน 
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ตัวชี้วัดที่ 5.4.1  ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทัง้ 7 ยทุธศาสตร์  
   เพื่อการบริหารจัดการ 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบกลไกหรอืแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
ในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 

 

2 มีระบบกลไกหรอืแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
ในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน 

 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรอืแนวทางหรือแผนงานหรอื
โครงการ/กิจกรรม ทีก่ําหนด 

 

4 จํานวนฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการพัฒนาหรือปรบัปรุง
ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทัง้ระดับคณะ/หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลถกูต้องเป็นปจัจุบนั 
จํานวน 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจยั และฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 

 

5 จํานวนฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการพัฒนาหรือปรบัปรุง
ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทัง้ระดับคณะ/หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลถกูต้องเป็นปจัจุบนั 
จํานวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจยั, ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ, ฐานข้อมูลนิสิต และ
ฐานข้อมูลหลกัสูตร 

 

คะแนนสุทธ ิ  
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ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่ผลสัมฤทธิข์องการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ตํ่ากว่า  4.25 
ลําดับ 
ท่ี 

คณะ/หน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  
ของคณะ/หน่วยงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/หน่วยงาน  

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2 คณะศึกษาศาสตร์  
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
9 คณะนิติศาสตร์  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

10 คณะวิทยาศาสตร์  
11 คณะเทคโนโลยี  
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

17 คณะแพทยศาสตร์  
18 คณะเภสัชศาสตร์  
19 คณะพยาบาลศาสตร์  
20 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  

22 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
23 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
24 สํานักบริการวิชาการ  
 หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  

25 บัณฑิตวิทยาลัย  
26 สํานักศึกษาท่ัวไป  
27 สํานักวิทยบริการ  
28 สํานักคอมพิวเตอร์  
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ตัวชี้วัดที่  6.1.1  มหาวทิยาลยัได้รับการจัดอนัดับจากสถาบันนานาชาติ  ไม่เกินร้อยละ 10  ของจํานวน 
      มหาวิทยาลยัไทย 
 

มหาวิทยาลัย ผลการจัดอับดับ  ปี 2015 
Thai Rank World Rank 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  มทีั้งส้ิน ..........  แห่ง   
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ตัวชี้วัดที่  7.1.1  มหาวทิยาลยัได้รับการจัดอนัดับเป็นมหาวิทยาลยัสีเขยีว 1  ใน 10 ของประเทศ   
 

มหาวิทยาลัย ผลการจัดอับดับ ปี 2015 
Thai Rank World Rank 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  มทีั้งส้ิน ..........  แห่ง   
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานรายปี (ภาพรวม) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ  

2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปี .... 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ผ่านการรับรอง
ของสภาวิชาชพี สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร(ทุกระดับ) ที่ม ี
ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน ในระดบัหลักสูตร 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 14) 

ร้อยละ 100 
 
 

   

เป้าประสงค์ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคม
มีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งาน
ทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 15) 

ร้อยละ 80 
 

   

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตร-ีโท-เอก) 
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)   
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 16) 

ไม่น้อยกว่า  
4.50 

 

   

เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรม 
ทางสงัคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัด
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สะท้อน
เอกลักษณข์อง มมส  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 17) 

ระดับ 5 
 

   

1.3.2 ร้อยละของคณะที่มกีารจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อใหศิ้ษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือ
และ/หรือให้ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชพี ตลอดจนสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบัน  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 19) 
 

ร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ  

2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปี .... 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 

1.3.3 ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรอื 
ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
และ/หรือไดร้ับรางวัลในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 20) 

ร้อยละ 100 
 

   

ยุทธศาสตร์ที ่2 การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวตักรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ใหก้ับชุมชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลยัต้องมีหน่วยวจิัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง 
จากสถาบันอื่น 
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของหน่วยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย  (ศูนย์การศึกษาและวิจัย 
บรรพชีวินวิทยา  และศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางนวตักรรมไหม)  หรือหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทางของคณะ  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 21) 

ระดับ 5 
 
 
 

   

2.1.2 ร้อยละของคณะที่มกีารส่งเสริมและ
พัฒนาหน่วยวจิยัเฉพาะทางให้มีความ 
โดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณข์องคณะ 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 23) 

ร้อยละ 100 
 

   

เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  และการมีเครือข่ายการวจิัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 
2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือ
ทางการวจิัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (ไม่นับ MOU) 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 24) 

ร้อยละ 100  
 

   

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลยัต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility)  
ด้วยการเป็นทีพ่ึ่งทางวชิาการของสังคมและชุมชน  ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
3.1.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการดําเนินการ 
ตามนโยบาย หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  เพื่อเป็น 
ที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน  

ร้อยละ 80    
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ  

2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปี .... 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 

ผ่านกระบวนการบูรณาการ การเรียนการสอน การ
วิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืน 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 26) 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสง่เสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างยัง่ยืนและผสมผสานวฒันธรรมในระดับชาติและสากล 
เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลยัต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีการ
ดําเนินการตามนโยบายหน่ึงคณะหน่ึง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการ 
แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการบูรณาการ 
การจดัการเรยีนการสอน การวิจัย เพือ่การ
อนุรักษ ์ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร ่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแขง็
และยั่งยืน  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏ หนา้ 27) 

ร้อยละ 80    

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนอง
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ของการประเมนิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของคณะ/หน่วยงาน  ไม่ต่ํากว่า  
4.25 (เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 29) 

ร้อยละ 100    

เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวทิยาลยัต้องมีคุณวุฒแิละตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ และมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขง่ขนั 
5.2.1 ร้อยละอาจารยท์ี่มีวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น (เกณฑ์การประเมินปรากฏ หน้า 30) 

ร้อยละ 60 
 

   

5.2.2 ร้อยละอาจารยท์ี่มีตําแหน่ง 
ทางวิชาการเพิม่ขึ้น   
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 31) 

ร้อยละ 50    
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ  

2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปี .... 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 

เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ 
5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผน่ดิน ภาพรวม 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 32) 

ร้อยละ 95 
 

   

5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (แผ่นดิน) 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 34) 

ร้อยละ 82 
 

   

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชือ่มโยงครอบคลุมพันธกจิ  
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4.1 ระดับความสําเร็จของการเช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์ เพือ่การบริหารจัดการ 
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 35) 

ระดับ 5 
 

   

เป้าประสงค์ 5.5) มหาวิทยาลยัมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอก และนําไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 
5.5.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ของการประเมนิประกันคุณภาพภายใน   
ไม่ต่ํากว่า 4.25  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 37) 

ร้อยละ 100    

ยุทธศาสตร์ที ่6 การสง่เสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวทิยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดัอันดับจาก
สถาบันนานาชาติ  ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนมหาวทิยาลัยไทย  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 38) 

ไม่น้อยกว่า  
4 แห่ง 

   

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาสูม่หาวิทยาลัยสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลยัต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัสีเขียวและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม   
7.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดัอันดับ 
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ไม่เกินรอ้ยละ 
10 ของจํานวนมหาวิทยาลัยไทย  
(เกณฑ์การประเมินปรากฏหน้า 39) 

1 ใน 10  
ของประเทศ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตลอดแผน 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑ์ 
     คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนและ 
     ประชาคมโลก 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ผ่านการรับรอง
ของสภาวิชาชพี สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร(ทุกระดับ) ที่มีผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน ในระดบัหลักสูตร 
 

ร้อยละ 100 
 
 

    

เป้าประสงค์ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
และสังคมมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทาํ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80     

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ป.ตร-ีโท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)  
 

ไม่น้อยกว่า  
4.50 

 

    

เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรม 
ทางสงัคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
วิชาศึกษาทั่วไปที่สะท้อนเอกลักษณข์อง มมส 

ระดับ 5 
 

    

1.3.2 ร้อยละของคณะที่มกีารจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรือให้ความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการ/วชิาชีพ ตลอดจน 
สร้างชื่อเสียงใหก้ับสถาบัน 

ร้อยละ 100 
 

    

1.3.3 ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรอืศิษย์เก่าได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และ/หรือไดร้ับรางวลัใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวตักรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ 
     ให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลยัต้องมีหน่วยวจิัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง 
จากสถาบันอื่น 
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของ
หน่วยวิจยัเพื่อความเป็นเลิศของมหาวทิยาลัย  
(ศูนย์การศึกษาและวิจัยบรรพชวีินวิทยา  และ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม)  หรือหนว่ย
วิจัยเฉพาะทางของคณะ 

ระดับ 5 
 
 
 

    

2.1.2 ร้อยละของคณะที่มกีารส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยวิจยัเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและ
สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 

ร้อยละ 100 
 

    

เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา และการมเีครือข่ายการวจิัยร่วมกับนักวจิัยภายนอกทัง้ในหรือต่างประเทศ 
2.2.1 ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัย
กับนักวจิัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ  (ไม่นับ MOU) 

ร้อยละ 100  
 
 

    

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลยัต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility)  
ด้วยการเป็นทีพ่ึ่งทางวชิาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ในชุมชน 
3.1.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ทีม่ีการดําเนินการตาม
นโยบาย หนึ่งหลักสูตรหนึง่ชุมชน  เพื่อเป็นทีพ่ึ่งทาง
วิชาการแก่สังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอตัลักษณ์
ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการ
บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรอื
การให้บรกิารวชิาการร่วมกับชมุชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ของชุมชนให้ยั่งยนื 

ร้อยละ 80     
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์  
   อย่างยัง่ยืนและผสมผสานวฒันธรรมในระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลยัต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีการดําเนินการ 
ตามนโยบายหนึ่งคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็น
ที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ด้วยการ 
บูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวจิัย  
เพื่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร ่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยนื 
 

ร้อยละ 80     

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
    ตามหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ 
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวทิยาลยั โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิข์อง
การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของคณะ/หน่วยงาน  ไม่ต่ํากวา่ 4.25 

ร้อยละ 100     

เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวทิยาลยัต้องมีคุณวุฒแิละตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้  และมีศกัยภาพ 
และขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขง่ขัน 
5.2.1 ร้อยละอาจารยท์ี่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึน้  ร้อยละ 60     
5.2.2 ร้อยละอาจารยท์ี่มีตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50     

เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ 
5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ภาพรวม 

ร้อยละ 95 
 

    

5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (แผ่นดิน) 

ร้อยละ 82 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชือ่มโยงครอบคลุมพันธกจิ  
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4.1 ระดับความสําเร็จของการเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทัง้ 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการ
บริหารจัดการ 

ระดับ 5 
 

    

เป้าประสงค์ 5.5) มหาวิทยาลยัมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก และนําไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 
5.5.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิข์องการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ํากว่า 4.25 

ร้อยละ 100     

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การสง่เสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
    ในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวทิยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดัอันดับจากสถาบัน
นานาชาติ  ไม่เกินร้อยละ10 ของจํานวน
มหาวิทยาลัยไทย  
 

ไม่น้อยกว่า  
4 แห่ง 

    

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาสูม่หาวิทยาลัยสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการดําเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลยัต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 
7.1.1 มหาวทิยาลัยได้รับการจดัอันดับการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจํานวน
มหาวิทยาลัยไทย 
 

ไม่น้อยกว่า  
4 แห่ง 

    

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวางแผนและพัฒนา 
นางสิริพร  ศิระบูชา ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 
 
ผู้เขยีน/เรียบเรียง/รปูเล่ม 

นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ 
นางแจ่มจันทร์  หลูปรีชาเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
 
ออกแบบปก 

นายจรัญ  รัตนทิพย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

 
ปีที่พิมพ ์
 กุมภาพันธ์  2558 
 จํานวน  50  เล่ม 
 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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