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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”       
โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี       
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 20  กลยุทธ์ 47 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 13 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลติและพัฒนาครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5  กลยุทธ์ 13 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด  

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  โดยให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการรายงานของหน่วยงานจะ
เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการด า เนินงาน ปญหหาในการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการบริหารเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย และแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นสารสนเทศประกอบการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ผลการติดตามและ
ประเมินผล ปรากฏดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์     
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ปี(พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวนทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 
           ตารางสรุปผลการติดตามผลแผนปฏิบัติราชการตามเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

  จากตารางสรุปผลการติดตามผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.23 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.77 
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 4.51 อยู่ในระดับดีมาก 
   
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

1.พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 4 13 13 100  -  - 5 
2.ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 5 10 8 80 2 20 4.20 
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 5 13 9 69.23 4 30.76 3.84 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมมาภิบาล 6 11 11 100 - - 5 

รวม 20 47 41 87.23 6 12.77 4.51 
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ส่วนที่ 1 

กรอบการประเมิน 

 

1.1 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรื อไม่  โดยให้
หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
รายงานของหน่วยงานจะเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปญหหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน  และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
1.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
      การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้ 

1.  ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด  โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป็นทั้งการประเมินผลสรุปของผลการด าเนินงาน  
ตามเกณฑ์คะแนนวัดระดับความส าเร็จ   
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1.4  เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จ 
 เกณฑ์การให้คะแนนการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการ  
  คะแนน 1  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  0-59 
  คะแนน 2  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  60-69 
  คะแนน 3  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  70-79      
                คะแนน 4  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  80- 89                           
                คะแนน 5  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  90-100  
       เกณฑ์การประเมนิ/คะแนนผลการประเมิน 
     0.00 - 1.50 = 1 คะแนน ผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
       1.51 - 2.50 = 2 คะแนน ผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
      2.51 - 3.50 = 3 คะแนน ผลการด าเนินงานระดับพอใช้                    
                3.51 - 4.50 = 4 คะแนน ผลการด าเนินงานระดับดี                       
     4.51 - 5.00 = 5 คะแนน ผลการด าเนินงานระดับดีมาก 

  
1.5 สาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล   
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือนั้น         
มีสาระส าคัหของการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 
2) ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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1.6 กลไกการติดตามและประเมินผล  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกลไกส าคัหในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมินแผนฯ เพ่ือน าเสนอผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ ส าหรับใช้ในการวางแผนและปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในปีต่อไป ซึ่งกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3) สรุปผลข้อมูลและจัดท ารายงานสรุป 
4) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5) เผยแพร่ผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.7  ประโยชน์ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
     1)  ท าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
     2)  ท าให้ทราบถึงปญหหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
     3)  ท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ /ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย

กระตุ้นการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
      ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์(คะแนน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าหมายที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบรูณาการองค์ความรู้สู่นวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ดา้นสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 1. สร้างและพัฒนาความรว่มมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และด าเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

40 49 บรรล ุ  122.50 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 

2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยั ท่ีประสบความส าเรจ็
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลยั 
 

15 15 บรรล ุ  100 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์(คะแนน) 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ ประเมินและวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั 

3 3 บรรล ุ  100 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 

4. ระดับความส าเร็จในการก าหนด
พื้นทีค่วามรับผดิชอบ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม
พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลยั 

3 3 บรรล ุ  100 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 

กลยุทธ์ที่ 2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวทิยาลัย ในการด าเนินโครงการพฒันาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีนัยส าคัห 
5. จ านวนโครงการสะสมท่ีด าเนินการ
ในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคามและกาฬสินธุ ์

9 46 บรรล ุ  511.11 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 

6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
พื้นที่ หมู่บ้าน/โรงเรียนสะสมที่มี
ปญหหาหรือความต้องการในพ้ืนท่ี
บริการที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่  
 

3 3 บรรล ุ  100 5 บริการวิชาการ/ 
วิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์(คะแนน) 

กลยุทธ์ 3. บูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวิจัย ศลิปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค ์
7. อัตราส่วนของโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัย เป็นแกนน าต่อจ านวน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ/มสี่วนร่วมทั้งหมด 

4:9 4:9 บรรล ุ  100 5 บริการวิชาการ/ 
ทุกหน่วยงาน 

8. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษา เพื่อเสริมสร้าง 
คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ทั้ง 4 
ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ 

883 3,415 บรรล ุ  386.74 5 บริการวิชาการ/ 
ทุกหน่วยงาน 

9. ร้อยละของประชากรที่มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

90 90 บรรล ุ  100 5 ครุศาสตร/์
บริการวิชาการ  

10. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั ศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการ ของนักศึกษาและอาจารย์กับ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค ์

3 3 บรรล ุ  100 5 วิจัย/บริการ
วิชาการ/ศิลปะ
และวัฒนธรรม/

คณะ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์(คะแนน) 

11. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศลิปะ
และวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญหหา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสรมิสร้างการเรียนรู้ คณุค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การยอมรับ 
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

5 8 บรรล ุ  160 5 ศิลปะและ
วัฒนธรรม/ 

บริการวิชาการ/
คณะ 

กลยุทธ์ 4. สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักและความผูกพันพลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 
12. จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่รว่ม
จัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

72 80 บรรล ุ  111.11 5 ทุกคณะ 

13. ระดับความส าเร็จของการสร้าง
ความร่วมมือในการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
รักและความผูกพัน พลังประชารัฐใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

2 2 บรรล ุ  100 5 ทุกคณะ 

เฉลี่ยคะแนน 5   

จากตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พบว่า มีจ านวน 13 ตัวชี้วัด   
บรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
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      ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
เป้าหมาย 2.1 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 
กลยุทธ์ 5. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตใหม้ีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ียอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
14. ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงการผลติบัณฑิตให้มสีมรรถนะ
เป็นเลิศ (เนื้อหาสาระรายวิชาและ
กระบวนการผลติครูของหลักสูตร) 
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

90 100 บรรล ุ  111.11 5 คณะครุศาสตร์  
 

15. จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ เวลาที่ก าหนดในแต่
ละป ี

450 531 บรรล ุ  118 5 คณะครุศาสตร์  
 

16. จ านวนแหล่งเรียนรู้/นวัตกรรมการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21  

2 2 บรรล ุ  100 5 คณะครุศาสตร์  
 

17. ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตาม
มาตรฐาน CEFR (B1)หรือเทียบเทา่
มาตรฐานสากลอื่น ๆ  

3 3 บรรล ุ  100 5 วิเทศฯ/  
คณะครุศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

18. จ านวนนักศึกษาครูที่มี
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (B1) หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

400 47  ไม่บรรลุ  11.75 1 วิเทศฯ/  
คณะครุศาสตร์  

กลยุทธ์ 6. พัฒนาสมรรถนะครูของครู (อาจารย์มหาวิทยาลัย) ให้มีความเป็นมืออาชีพ (สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21) 
19. ร้อยละของอาจารยม์หาวิทยาลัยที่
มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน 

70 74 บรรล ุ  105.71 5 คณะครุศาสตร์  
 

20. จ านวนผลงานการวิจัยของ
อาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูทีไ่ด้รับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ/น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตและพัฒนาคร ู

40 42 บรรล ุ  105 5 คณะครุศาสตร์  
 

เป้าหมาย 2.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย สมบูรณ์ด้วยคณุลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/บม่เพาะให้ศิษย์แตล่ะช่วงวัยได ้
กลยุทธ์ 7. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยจิตวิหหาณความเป็นครูและคณุลักษณะ 4 ประการ 
21. ร้อยละของบัณฑติครูทีไ่ด้รับการ
บรรจุเข้าท างานต่อบัณฑติครูทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

85 44.44 
(236/531) 

 ไม่บรรล ุ 52.28 1 คณะครุศาสตร์  
 

เป้าหมาย 2.3 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รบัการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ์ 8. ยกระดับสมรรถนะครปูระจ าการโดยเฉพาะผู้ที่จบการศกึษาจากมหาวิทยาลัยและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
22. จ านวนโครงการส่งเสรมิการ
ยกระดับครูประจ าการได้รับการพัฒนา

10 10 บรรล ุ   100 
 

5 คณะครุศาสตร์  
ทุกหน่วยงาน  
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ใหส้อดรับ
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 9. สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพคร ู
23. ระดับความส าเร็จตาม Platform 
ในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบณัฑติครูของ
มหาวิทยาลยัที่เข้าสู่วิชาชีพ 

2 2 บรรล ุ  100 5 คณะครุศาสตร์  
 

เฉลี่ยคะแนน 4.20 (42/10)  

จากตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ พบว่า มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด    
คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี 
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      ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบรูณาการองค์ความรู้สู่นวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

กลยุทธ์ 10. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

24. จ านวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุง
ให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

75 101 บรรล ุ  134.66 5 สนส./คณะ  
 

25. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
หลักสตูรให้ทันสมัยตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ 

3 3 บรรล ุ  100 5 สนส./คณะ  
 

กลยุทธ์ 11. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ  

26. จ านวนหลักสูตรที่ไดค้ะแนนผล
การประเมินการพัฒนาสิ่งสนับสนนุ
การเรยีนรู้ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ที่ได้
คะแนนการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

92 101 บรรล ุ  109.78 5 ประกัน/คณะ  
 

27. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

4.45 4.46 บรรล ุ  100.22 5 ประกัน/คณะ  
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

เป้าหมาย 3.2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรบั 
 ในระดับชาติและนานาชาต ิ
กลยุทธ์ 12. พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ปน็มืออาชีพ 

28. สัดส่วนของอาจารย์ที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ (ศาสตราจารย/์รอง
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วย 
 ศาสตราจารย์) ที่เพ่ิมขึ้นต่อจ านวน
อาจารย์ที่มผีลงานวิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยเผยแพร ่

100:480 155:465 บรรล ุ  155:96.87 5 กบค./ คณะ  
 

29. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพท่ีเพิ่มขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากร สายสนับสนุนท่ีมี
ผลงานวชิาการ-นวัตกรรม-งานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร ่

50 N/A 
*อยู่ในระหว่าง

ประเมินคุณสมบตั ิ

 ไม่บรรล ุ 0 1 กบค./วิจัยฯ/
คณะ  

 

30. อัตราส่วนสะสมของจ านวน
บุคลากรทีส่อบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

40:10 N/A  ไม่บรรล ุ 0 1 วิเทศฯ/ทุก
หน่วยงาน 

31. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

140 156 บรรล ุ   111.42 5 วิจัยฯ/คณะ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

เป้าหมาย 3.3 ยกระดับคณุภาพบณัฑิตใหเ้ป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ ดา้นสมรรถนะและคณุลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ 13. ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน เสรมิสร้างทักษะและจติส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) 

32. จ านวนหลักสูตรที่ไดป้รับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กับการท างาน เสรมิสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจ
ศึกษา/WIL/Start up) 

30 17  ไม่บรรล ุ 56.66  1 สนส./คณะ  
 

33. ระดับความส าเร็จของความรว่มมือ
กับเครือข่ายสถานประกอบการและ
องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต 

3 3 บรรล ุ  100 5 สนส./คณะ  
 

34. ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพื้นที่
บริการ (จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น 

55 35.86 
(1,146/3,195) 

 ไม่บรรลุ  65.21 2 วิจัยฯ/คณะ  
 

กลยุทธ์ 14. ผลิตบณัฑติไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ 

35. สัดส่วนของโครงการส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑติได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ

85 90 บรรล ุ  105.88 5 สนส./คณะ/
ประกัน  
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ (คะแนน) 

คุณลักษณะ 4 ประการ ต่อจ านวน
โครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 
36. ผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตตามสาขาวิชาโดยสถาน
ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4.55 4.56 บรรล ุ  100.21 5 ประกัน/คณะ 

เฉลี่ยคะแนน 3.84 (50/13)  

จากตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีจ านวน 13 ตัวชี้วัด  
บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.23 ไม่บรรลุ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.77 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 3.84  
อยู่ในระดับดี 
 

      ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย 

                ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์(คะแนน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 4.1 มหาวิทยาลัยไดร้ับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดา้นการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
กลยุทธ์ 15. ส่งเสรมิบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที ่
37. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
บุคลากรให้พัฒนาและแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

3 3 บรรล ุ  100 5 สนอ./คณะ 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย 

                ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์(คะแนน) 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิน่
อย่างเต็มที ่
กลยุทธ์ 16. สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรภายในและตา่งประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย  
38. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของ
มหาวิทยาลยักับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเสรมิสร้าง
ประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

31 38 
 

บรรล ุ  122.58 5 สนอ./วิเทศฯ/
ทุกหน่วยงาน 

39.จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลยั 

26 38 บรรล ุ  146.15 5 สนอ./วิเทศฯ/
ทุกหน่วยงาน 

40. ระดับความส าเร็จของโครงการ
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายใน/ต่างประเทศ  

3 3 บรรล ุ  100 5 สนอ./วิเทศฯ/
ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 17. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคหักับการบรูณาการ การเรยีนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชน์จากทรัพยส์นิทางปญหหา 
41. จ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปญหหา 

9 10 บรรล ุ  111.11 5 วิจัยฯ/คณะ  
 

42. จ านวนทรัพย์สินทางปญหหาทีถู่ก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์

9 10 บรรล ุ  111.11 5 วิจัยฯ/คณะ  
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย 

                ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์(คะแนน) 

เป้าหมาย 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลยุทธ์ 18. พัฒนาระบบบริหารจดัการและฐานข้อมลู (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมยัรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
43. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
รับรู้ข้อมลูหรือสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ของ 
มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิ
บาล 

100 100 บรรล ุ  100 5 สนอ./ประกันฯ/ 
ทุกหน่วยงาน 

44. ระดับความส าเร็จของ
มหาวิทยาลยัในการบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภบิาล ความพร้อมและ
ความสามารถปรบัตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

3 3 บรรล ุ  100 5 สนอ./ประกันฯ/ 
ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 19. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการด าเนินงานให้มคีวามเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ของ
มหาวิทยาลยั 
45. ร้อยละของการทบทวน/ปรบัปรุง
ระบบและกลไกการด าเนินงานใหม้ี

95 95 บรรล ุ  100 5 สนอ./ประกันฯ/ 
ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการบรรลุเป้าหมาย 

                ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
บรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์(คะแนน) 

ความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว 
เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
46. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

3 3 บรรล ุ  100 5 สนอ./กนผ./กค/ 
ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 20. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสตูร/คณะ/ศูนย์/ส านัก/มหาวิทยาลัยทีส่่งผลต่อการเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ/สากล  
47. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

3 3 บรรล ุ  
 

100 5 สนส./สนอ./
ประกันฯ/ทุก
หน่วยงาน 

เฉลี่ยคะแนน 5(55/11)  

 จากตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล พบว่า มีจ านวน 11 ตัวชี้วัด  
           บรรล ุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
  ภาพรวมผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.23 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.77 คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 4.51 อยู่ในระดับดีมาก 
  3.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พบว่า มีจ านวน 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
      3.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ พบว่า มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00  
ไม่บรรลุ จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี 

      3.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีจ านวน 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.23 
ไม่บรรลุ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.76 เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับดี 

      3.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล มีจ านวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเปา้หมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ100 
เฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์คะแนน เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก  
  
3.2 ปัญหาอุปสรรค  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
3.3 ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดควรปรับกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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                ภาคผนวก ข
คณะผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คณะกรรมการผู้จัดท า  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

************* 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา :  

     รองศาสตราจารยน์ิรุต   ถึงนาค                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     นายเมธ ี กลมดวง      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

    คณะกรรมการผู้จัดท ารูปเล่ม :    
     นางวรรณวิสา  ยศระวาส       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นายสวุิทย์  ทัพสุริย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์  วิเชียรพนัส     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
     นายวีรวฒัน์  ดอนเกิด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นายสพุรรณ์  หวานแท ้     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     นายสมศักดิ์   เหล่าทับ     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     นางสาวนฤมล  ศรีสารคาม     ผู้ปฏิบัตงิานบริหารปฏบิัติงาน 
              รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :     
     นายเสถียร ภูมีแกด า     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 ที่อยู่ :  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
                                                       Tel. 043-742617   Fax.043-742617   http://plan.rmu.ac.th/ 

ขอขอบคุณ คณะ/ศูนย์/ส านักและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

http://plan.rmu.ac.th/
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ที่ ๔๔๘๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

------------------------------------------------------------------- 
            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านัก          
ไปบริหารตามภารกิจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพ่ือให้ การด าเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๐ (๑)(๒)(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามประกอบด้วย 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดี    รองประธานกรรมการ 
๓. คณบดีคณะครุศาสตร์                                กรรมการ 
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ   
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์         กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์  กรรมการ 
๑๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
๑๗. ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ                             กรรมการ 
๑๘. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการ 
๑๙. ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ                          กรรมการ 
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๒๐. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        กรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                            กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่   
 ๑) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และก าหนดกรอบแนวคิด หลักการ ต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒) อ านวยการและก ากับการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนฯรวมทั้งพิจารณาเสนอ

แต่งตั้งคณะท างานตามความเหมาะสม 
      ๓) น าเสนอติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผน                                                    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี               รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๕. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ  
๘. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
๑๑. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์  กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
๑๔. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
๑๕. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๑๖. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ    กรรมการ 
๑๗. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๘. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการส านักบริการวิชาการ       กรรมการ 
๑๙. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
๒๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฝ่ายบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ          กรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                     กรรมการ 
๒๒. ผู้อ านวยการกองคลัง                                                         กรรมการ 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง                                                        กรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริหารบุคคล                                             กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา                                          กรรมการ  
๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                               กรรมการ 
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๒๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม            กรรมการ 
๒๘. ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ                                       กรรมการ 
๒๙. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                                          กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่   

๑) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

๒) รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน คณะ 
ศูนย์ ส านัก จากตัวชี้วัดที่ท าข้อตกลงร่วมกันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓) จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๓ และประมวลผลภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยฯใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้  ขอให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มก าลัง
และเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ   

 
สั่ง  ณ วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
  (รองศาสตราจารย์นิรุต   ถึงนาค) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

               ภาคผนวก ข 

คณะผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการผู้จัดทำ  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

************* 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา :  

     รองศาสตราจารยน์ิรุต   ถึงนาค                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     นายเมธ ี กลมดวง      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

    คณะกรรมการผู้จัดทำรูปเล่ม :    
     นางวรรณวิสา  ยศระวาส       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นายสวุิทย์  ทัพสุริย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์  วิเชียรพนัส     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
     นายวีรวฒัน์  ดอนเกิด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     นายสพุรรณ์  หวานแท้     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     นายสมศักดิ์   เหล่าทับ     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     นางสาวนฤมล  ศรีสารคาม     ผู้ปฏิบัตงิานบริหารปฏบิัติงาน 
              รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :     
     นายเสถียร ภูมีแกดำ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 ที่อยู่ :  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
                                                       Tel. 043-742617   Fax.043-742617   http://plan.rmu.ac.th/ 

ขอขอบคุณ คณะ/ศูนย์/สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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