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ส่วนที่ 1 

ส่วนนำ 
 

1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1) ชื่อหน่วยงาน  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
2) ที่ตั้ง 
 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 300 โทรสาร 0-4372-5438 

 
3) ประวัติความเป็นมา 
 หลังจากระเบียบสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้ประกาศใช้ มีผลทำให้สถาบันราชภัฏ

มหาสารคาม สามารถเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ได้ด้วยเหตุที่แนวคิด และปรัชญา
ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมี
ความแตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมีแนวคิดและปรัชญาแตกต่างกันใน
ระหว่างระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับหลังปริญญา
ตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงให้มีส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานและควบคุม
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามความในมาตรา 18(2),(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื ่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 
มกราคม 2549 เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานในการบริหารจัดการเรียนการสอน การทำ
วิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 
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 ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 18 สาขาวิชา และเริ่มเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นปีแรก 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

 ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 18 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ิมข้ึนมาอีก 

 ปีการศึกษา 2551 เป ิดสอนหลักส ูตรระด ับประกาศนียบ ัตรบัณฑิต 4 สาขาว ิชา  
ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2552 เป ิดสอนหลักส ูตรระด ับประกาศนียบ ัตรบัณฑิต 4 สาขาว ิชา  
ระดับปริญญาโท 19 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2553 เป ิดสอนหลักส ูตรระด ับประกาศนียบ ัตรบัณฑิต 4 สาขาว ิชา  
ระดับปริญญาโท 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2554 เป ิดสอนหลักส ูตรระด ับประกาศนียบ ัตรบัณฑิต 1 สาขาว ิชา  
ระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 
8 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 
10 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 20 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 494 คน 
และระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 159 คน  

 ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวนนักศึกษา 
182 คน ระดับปริญญาโท 17 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 408 คน และระดับปริญญาเอก 13 สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 216 คน 

 ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวนนักศึกษา 
105 คน ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร จำนวนนักศึกษา 441 คน และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร 
จำนวนนักศึกษา 81 คน 
 ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวนนักศึกษา 
91 คน ระดับปริญญาโทภาคปกติ 11 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 141 คน ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 
14 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 378 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ 3 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 5 คน 
และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 10 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 142 คน 
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 ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 8 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 111 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 14 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 290 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ  
2 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 6 คน ระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 12 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 141 คน 

ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 6 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 107 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 16 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 261 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ  
2 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 4 คน ระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 7 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 29 คน 
 ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 6 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 111 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 18 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 298 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ  
2 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 5 คน และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 9 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 58 คน 
 ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 5 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 88 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 15 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 230 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ  
3 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 7 คน และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 12 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 74 คน 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเป้าหมาย 

1) ปรัชญา 
 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
2) วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ 

คุณธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
3) พันธกิจ 

 บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรและคณะต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยน์สูงสุดต่อการศึกษา
และควบคุมการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4) อัตลักษณ์ 
 ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน บริการด้วยความเท่าเทียม 

ประสานความร่วมมือ  :  สร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ 
      หลักสูตร และคณะต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ยึดถือมาตรฐาน   : ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับหลักสูตร การรับสมัคร

   นักศึกษาใหม่ การทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
บริการด้วยความเท่าเทียม  : บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ในงานให้บริการผู้มาติดต่ออย่างเสมอภาค
      และมุ่งมั่นบริการด้วยใจ 
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5) เป้าหมาย 
 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่โดดเด่น นำสมัย 

ทั้งด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของความร่วมมือและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 18(2) และ 

(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 โดยการรับทราบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 6 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ให้บัณฑิตวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ ดังนี้ 

1. เพื่อประสานงานจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร 

2. เพ่ือประสานงานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. เพื ่อประสานงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที ่เปิดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืน 

4. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
- งานคัดเลือกนกัศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

- งานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- งานจัดการเรยีนการสอน 

- งานมาตรฐานการสอบ 

- งานระเบียบ และการแต่งตั้งอาจารย์ 

  ระดับบัณฑิตศกึษา 

- งานวารสารมหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
- งานจดัซ้ือจัดจ้างตามระบบ MIS 

- งานรวบรวมบัญชีวัสดแุละครุภัณฑ์ 

- งานเบิก-จ่าย ค่าสอน ค่าที่ปรกึษา 

- งานเบิก-จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 

- งานเบิก-จ่าย สวัสดิการ 

- การยืมเงินและคนืเงนิยมืทกุประเภท 

- การรายงานการเดินทางไปราชการ 

กลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต 
- งานพัฒนานกัศกึษาและทุนวิจยั 

- งานมาตรฐานวทิยานิพนธ ์

- งานบรกิารคณุภาพวทิยานิพนธ ์

- งานควบคุมคณุภาพการสำเร็จการศกึษา 

- งานมาตรฐานวชิาการ และคุณภาพการเรยีนการสอน 

- งานกิจการนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- ส่งเสรมิการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
- งานการเงินและงบประมาณ 

- งานพัสด ุ

- งานสารบรรณและธุรการ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานการประชุมและอบรมสัมมนา 

- งานบุคคล 

- งานประชาสัมพนัธ ์

- งานนโยบายและแผน 
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1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 18 
(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที ่ ตามความข้อ 12 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ ตามความข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงที่เปิดสอน

ในคณะ เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 

3. พิจารณาออกข้อบังคับและประกาศภายในบัณฑิตวิทยาลยัตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. พิจารณางบประมาณตามนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื ่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือการกระทำการใด ๆ

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
9. พิจารณาอนุมัติการขอย้ายเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนนักศึกษาเข้าศึกษา และการโอนหรือการเทียบโอน

รายวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย

หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2564 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฐฏชัย จันทชุม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชั อารีราษฎร์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พลวิเศษ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดช กนกเมธากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ไพรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตรจารย์ ดร.วรรณชนก จันทชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2) ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั ้งตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหา
คณบดี ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ ฉบับแรก
ปี พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 
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 1. อำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ที่อธิการบดีมอบอำนาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใด
โดยทำเป็นหนังสือให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 2. อำนาจและหน้าที่อื่นตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ระบุให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณบดี 

 3. การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั ่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัด การ
บำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู 

 4. ดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 5. ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 6. ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะอ่ืน ๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ

ตามกฎหมายกำหนดมอบหมาย  
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ผู้บริหารบัณฑิตวทิยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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1.5 จำนวนบุคลากร 
บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติสายงานสนับสนุน ผู้บริหาร

สายงานสนับสนุน ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สายงานสนับสนุน ผู้นำสายงานสนับสนุน และผู้ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเฉพาะซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดมอบหมาย 

เพื่อสนับสนุนภารกิจสายงานวิชาการ และภารกิจสายงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรั กษา การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั ่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม วิทย

ฐานะครู 

2. ดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด 

4. ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ

ตามกฎหมายกำหนดมอบหมาย 
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บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 1 กรกฎาคม 

2564 – 31 พฤษภาคม 2565) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของผลการประเมิน ดังนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
ประจำปีการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม - ควรมีกลไกการขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ นำมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นสากล 

จัดทำระบบกลไกการ
บริหารงานสู่ความเปน็เลิศ ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อร่วมกัน
กำหนดนโยบายพัฒนาการ
บริหารงานประจำป ี

2) วางแผนการดำเนนิงาน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 

3) สร้างเครือข่ายเพิ่มความ
เข้มเข็งของการให้บริการทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

4) พิจารณาจุดเดน่ จุดด้อย
เพื่อจัดโครงการพัฒนาจุดด้อย 

5) กำกับติดตามแผนงาน
รายไตรมาส 
6) สรุปความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามนโยบายรายปี  

 - ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การให้บริการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดสอบ การ
ประชุม และสนับสนุนการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ มีความ
เสี่ยงด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีของบุคลากรที่จะ
ให้บริการจึงได้จัดโครงการ
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
ประจำปีการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

- มีการสนับสนุนการตีพิมพ์
งานวิจัยและสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ผ่าน
โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
งานวิจัยคือ คลินิกวิจัย และ
โครงการประชุมวิชาการ 

 - ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน รายด้านและรายข้อ เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ 

จากการสอบถามความพึงพอใจผู้
มาใช้บริการในปีการศึกษา 2563 
พบว่าข้อที่มีคะแนนต่ำคือ ด้าน
ความล่าช้าในการให้บริการและ
ลำดับขั้นตอน จึงได้มีการวางแผน
พัฒนาให้ม ีความรวดเร ็วผ ่าน
ร ะ บ บ  one stop service ซึ่ ง
พบว่าคะแนนด้านการให้บริการ
ในปีการศึกษา 2564 มีคะแนน
สูงขึ้น  
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ส่วนที่ 2 
รายงานการประเมินตนเอง 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 จำนวน  
15 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 
ตัวบ่งช้ี 

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และ

ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
สกอ. 7.1  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

สมศ. ๑๓ หน่วยงานดำเนินการ
ประเมินผู้บริหารเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู ้ สกอ. 7.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 7.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริการข้อมูลสาธารณะ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร มรม. ประเมินโดย 
หน่วยงานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
มรม.  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
สภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของหนว่ยงาน 

มรม. หน่วยงานดำเนินการ
ประเมินเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.13 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัตงิานที่กำหนด 

มรม.  

กลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกิจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปรบัปรุงระบบกลไกการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มรม.  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มรม.  

รวมทั้งหมด 15 ตัวบ่งช้ี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในบัณฑิตวทิยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยั โดยเปน็แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ของสำนักไปสูบุ่คลากรของบัณฑิตวทิยาลัย 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจำปี 
5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจำปีครบทุกพันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดำเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดำเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ อยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำป ี
 

เกณฑ์การประเมิน   

 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นายเศรษฐา โพธิ์สสีม โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดทำแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในบัณฑติ
วิทยาลัย และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลยั โดยเปน็
แผนที่เชื่อมโยงกบัปรัชญา
หรือปณิธานและ
พระราชบญัญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565)  

บัณฑิตวิทยาลยัได้ดำเนินการจดัทำแผน
ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 
2560-2564 (บว. 1.1-101) ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรมีส่วน
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย (บว. 1.1-102) และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560 และมีแผนยทุธศาสตร์ประจำปี 
2564 เพื่อทบทวนและเป็นแนวปฏิบัติรายป ี

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรชัญา ปณิธาน 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565)  

 

- บว. 1.1-101: 
 แผนยุทธศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลยั ฉบับที่ 
12 พุทธศักราช 2560-
2564 

- บว. 1.1-102: 
 ทบทวนแผนกลยุทธ ์

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ของสำนักไปสูบุ่คลากรของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

หลังจากแผนยทุธศาสตร์ได้ผา่นกระบวนการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำบัณฑติวิทยาลัย
แล้ว ได้นำไปถ่ายทอดวิสัยทัศนแ์ละแผนกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ให้สมาชิกผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบทั่วกนั 
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การแจกเอกสาร การกล่าวในที่
ประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
http://gs.rmu.ac.th ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย (บว. 1.1-201) 

- บว. 1.1-201: 
 เว็บไซต์ของบัณฑติ
วิทยาลัยเผยแพร่   แผน
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน   
กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการ
ประจำปีครบทุกพันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีกระบวนการนำแผน
ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-
2564 ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนนุพันธกจิบัณฑิตวทิยาลัย 
และดำเนนิงานตามกรอบพันธกจิบัณฑิตวทิยาลัย 
(บว.1.1-301) ได้กำหนด โครงการในแผนปฏบิัติ
รายการรายปีให้สอดคล้องกับพนัธกิจ ดังนี ้

1) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

- บว. 1.1-301: 
 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย 
3) โครงการคลินิกวิจัย 
4) โครงการจัดการองค์ความรู้ 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 
6) โครงการประชุมวชิาการระดบับัณฑติศึกษา 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏบิัติการประจำปี    
และค่าเปา้หมายของแต่ละ    
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จ   
ของการดำเนินงานตาม     
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
การประจำป ี

บัณฑิตวิทยาลยัได้กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ และค่าเปา้หมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อ
วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัตริาชการ บัณฑิต
วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บว.1.1-
401) เช่น ค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการตาม
แผนปฏบิัติรายการปี 2564  

1) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ค่าเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับ 3 

2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย คา่เป้าหมาย ระดับ 3 

3) โครงการคลินิกวิจัย ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จ
ระดับ 3 

4) โครงการจัดการองค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจระดับ 3 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับ 3 

6) โครงการประชุมวชิาการระดบับัณฑติศึกษา 
ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับ 3 

- บว. 1.1-102: 
 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 5 มีการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจำปี
ครบทุกพันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลยัดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปงีบประมาณ ครบตามพันธกิจที่ได้
กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ โดยได้รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง (บว.1.1-
501) และมีรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี
ทุกโครงการ 

- บว. 1.1-501: 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติการประจำปี 
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง     
และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร    
เพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดัของแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ปีละ 2 ครั้ง ดังนี ้
คร้ังที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ ในรอบ 6 เดือน พบว่ามีการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 60% และอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 40% (บว.1.1-501) 

คร้ังที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ ในรอบ 12 เดือน (บว.1.1-601) 
และนำเสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย พบวา่มีการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดครบทุกตวัชี้วัด  

- บว. 1.1-501: 
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
- บว. 1.1-601: 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 12 เดือน 

 7 มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อยา่งน้อย    
ปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ต่อผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั (บว.1.1-701) มีการแจ้งผลการ
ปฏิบัติราชการ ในแต่ละตัวชีว้ัดเมื่อดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จดังเช่นในการประชุมกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ได้รายงานการดำเนนิ
โครงการประชุมวชิาการระดับบณัฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 
ในที่ประชุมว่าโครงการประชุมวชิาการระดบั
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 จัดโครงการ วันที่ 9 สิงหาคม 
2564 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ภาคบรรยาย จำนวน 42 
บทความ ลงทะเบียนบทความละ 2,500 บาท 

ภาคโปสเตอร์ จำนวน 110 บทความ 
ลงทะเบียนบทความละ 3,500 บาท (คา่จัดทำ
โปสเตอร์ 1,000 บาท) ผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ 
5 คน คนละ 1,000 บาท ยอดรบัทั้งสิน้ 498,500 
บาท 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 จึงต้องปรับรูปแบบงานประชุมเปน็แบบ
ออนไลน์ จากผลการประเมินโครงการพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับ 

- บว. 1.1-701: 
 รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
4.44 (มาก) และความสำเร็จของโครงการอยู่ใน
ระดับ 3 ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 8 มีการนำผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจำป ี

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการทบทวนผลการดำเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ตลอดจน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อนำไปจัดทำแผน
ปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำ (บว.1.1-801) ในที่
ประชุมกรรมการบริหารได้เสนอแนะให้บัณฑิต
วิทยาลัยซึง่เป็นฝ่ายสนบัสนุนการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเนน้ให้ความสำคัญถึง
คุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำเป็น 
แผนปฏบิัติราชการ บัณฑติวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2564 (บว.1.1-802) และคงการจัด
โครงการคลินิกวิจัยเพื่อสนบัสนนุ เป็นทีป่รึกษาการ
ทำงานวิจัยรวมถึงจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อให้
นักศึกษาและผู้สนใจได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจยัต่อไป 

- บว. 1.1-801: 
 แผนปรับปรุงคุณภาพ
ตามคำแนะนำ 

- บว. 1.1-102: 
 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารของ 
บัณฑิตวิทยาลัย (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู้บริหาร และ
ผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท์ี่ระบไุว้ ซึ่ง
สอดคล้องเป็นไป ตามเกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 7 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 คณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลยัปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่กำหนด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดล่วงหนา้ 

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้ปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 
12 (บว. 1.2-101) ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายและแผนงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงที่เปิดสอนใน
คณะ เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 

3. พิจารณาออกข้อบังคับและประกาศภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. พิจารณางบประมาณตามนโยบายและ
แผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

5.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา 

6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

7. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อการกระทำการใด ๆ อันอยู่
ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

9. พิจารณาอนุมัติการขอย้ายเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอน
นักศึกษาเข้าศึกษา และการโอนหรือการเทียบโอน
รายวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

11. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสำเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 

- บว. 1.2-101 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่า
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2557 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปีการศ ึกษา 2564 คณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมประจำเดือนทุก
เดือนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาจบ
การศึกษา พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อสอบวิทยานิพนธ์ จัดทำประกาศและข้อบังคับ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น ประกาศว่าด้วย
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 
2564  

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอด ไปยงับุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการ
นำข้อมูลสารสนเทศเปน็
ฐาน ในการปฏิบัตงิานและ 
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู ้บร ิหารบัณฑิตว ิทยาลัย มีการกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย  

- ม ีการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการราย 1 ปี 
กำหนดการปฏิบัติงาน งบประมาณ โครงการเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย (บว.1.1-102) 

- ถ ่ายทอดไปย ังบ ุคลากร โดยการประชุม
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด 
รวมทั้งกำหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับตำแหน่งงาน (บว.1.2-201) 

- มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทาง
เว็บไซต์ (บว.1.2-202) 

- บว. 1.1-102 
 แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี  
- บว. 1.2-201 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 
- บว. 1.2-202 
 เว็บไซต์ของบัณฑติ
วิทยาลัย 
http://gs.rmu.ac.th 

 3 ผู้บริหารมีการกำกับ 
ติดตามและประเมินผล    
การดำเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผน     
และผลการดำเนนิงานของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มีการกำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย และ
มีการสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัยไปยังบุคลากร ในการประชุมกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยแต่ละครั้งจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนของบุคลากร รวมทั้งแจ้งปัญหาที่
พบ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ทั้ง
ด้านพัสดุครุภัณฑ์ การเงิน และงานด้านการบริการ
อ่ืน ๆ (บว.1.2-301) 

- บว. 1.2-301 
 รายงานการประชุม
กรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในบณัฑิตวิทยาลยั
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อำนาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการ
ตัดสินใจ แก่บุคลากรตามหน้าที่  มอบหมายความ
รับผิดชอบแต่ละงานเพื ่อให้บุคลากรได้กำหนด
กระบวนการและเสนอแนวคิดในการดำเนินการ เช่น 
ในการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้บุคลากร
เสนอรูปแบบของการให้บริการในงานประจำ เช่น
ขั ้นตอนการจัดรูปแบบ การกำหนดระยะเวลานัด
หมายกับนักศึกษา รวมถึงเสนอแนวคิดในการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น เสนอรูปแบบ
ของการดำเนินโครงการประชุมวิชาการ นอกจากนี้
ย ั งทำการกำหนดโครงสร ้ า งการบร ิหารงาน  
( บ ว . 1 . 2 - 4 01 )  เ ส น อแ ต ่ ง ต ั ้ ง ร อ งคณบดี   
รวมถึงการมอบหมายให้รักษาราชการแทนคณบดี 
(บว.1.2-402) 

 

- บว. 1.2-401 
 โครงสร้างการ
บริหารงานของบณัฑิต
วิทยาลัย 
- บว. 1.2-402 
 คำสั่งรักษาราชการ
แทน 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทำงานบรรลุวตัถุประสงค์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเต็ม
ตามศักยภาพ 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคคลากร
เข้าร ่วมประชุม/อบรม เพื ่อพัฒนาความรู ้ตาม
แผนงานของบุคคลากร รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปล ี ่ ยนข ้อม ูลจากการอบรมในท ี ่ประชุม
บุคคลากรเพื ่อปรับปรุงการทำงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล เช่น นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน รับผิดชอบงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
การจัดทำเอกสารประกอบเบิกจ่าย นายเศรษฐา โพธิ์
ศรีสม และนายวัฒนากร ฉลาดบล ผู ้ร ับผิดชอบ
ระบบวารสาร และงานตรวจรูปแบบ ได้ร ับการ
สน ับสน ุน ให ้ อบรมและสอบว ัดความร ู ้ ด ้ าน
คอมพิวเตอร์ (บว.1.2-501) 

- บว. 1.2-501: 
 คำสั่งเข้าร่วมประชุม/
อบรม 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล   โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของ

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ข้อ ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effective) โดยมีการ
ทำงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บัณฑิตวิทยาลยัและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมีการ
บริหารจัดการที่ไดผ้ลงานที่คุ้มคา่กับงบประมาณและ
ระยะเวลา มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เปน็ฐาน
ในการบริหารงาน มีการพัฒนาระบบการประชุม
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ QR cord เป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดทำเอกสารการประชุม
ได้อย่างมาก 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามหน้าที่ของกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลยั 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) โดย
มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย
อย่างสม่ำเสมอ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) โดยมี
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย มีการ
แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและเปน็ประโยชน์อยา่งสมำ่เสมอ 
เช่น การรับสมัครนักศึกษา ฐานข้อมูลการเผยแพร่
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลอาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปดิ
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วม
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนนุที่
ปฏิบัติงานดา้นบัณฑิตศึกษา เพือ่ให้การบริหาร
จัดการบัณฑิตวทิยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
โดยมีการมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบใน
การดำเนินงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม โดย
กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานและมอบหมายงาน
ตามโครงสร้างที่กำหนด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรเพื่อนำมาปรบัปรุงโครงสร้างการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

บริหารงานให้เหมาะสมยิง่ขึ้น 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยการ

ถ่ายทอดข่าวสารและข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
และข้อบังคับตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตวิทยาลยัให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานดา้นบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิาน ตามโครงการจัดการ
บริหารความเสี่ยงบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อนำข้อมูลมา
ปรับใช้ในการบริหารงาน 

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) 
โดยมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรม ศีลธรรม 

 7 บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียประเมินผลการ
บริหารงานผู้บริหาร และ
ผู้บริหารนำผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยั ตามรายงานการประเมินผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั (บว.1.2-701) ผลการประเมินการ
บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปี 2564 พบว่าได้
คะแนนประเมิน 4.51 มีความพึงพอใจในการกำหนด
ภาระงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถประเมินคา่งานการเข้าสู่ตำแหนง่
งานทีสู่งขึ้นได้มีบุคลากรเข้ารับการประเมินค่างาน
เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สงูขึ้นถึง 3 คน แม้จะถูกลด
จำนวนบุคลากรลง 2 คน ก็สามารถเกลี่ยค่างานตาม
ศักยภาพของบุคลากรทำให้ดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- บว. 1.2-701: 
 รายงานการประเมิน
ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่น   
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

- 
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ตัวบ่งชี้ 1.3  : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
  (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของบัณฑิตวทิยาลัยและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวนิตยา มิง่สูงเนนิ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ปฏบิัติงาน 

ผลการดำเนินการ 
 บัณฑิตวิทยาลยั ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการบริหารงานและการปฏบิัติงานของคณบดบีณัฑิต
วิทยาลัย โดยบุคลากรของบัณฑติวิทยาลยั และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ประเด็นการประเมิน 
�̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)    
 1) มีการดำเนินการอยา่งครบถ้วน ทั้งการวางแผน  ระบบการทำงานและ
การแก้ปัญหา 

4.78 0.44 มากที่สุด 

 2) มีการจัดลำดับความสำคญัของงาน โดยมีการจดัสรรเวลาให้แตล่ะงาน
อย่างเหมาะสม 

4.56 0.53 มากที่สุด 

 3) สามารถให้คำปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือบูรณาการ
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน 

4.33 0.50 มาก 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)    
 1) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายงบประมาณ
และเวลาที่ใช้ 

4.33 0.50 มาก 

 2) การนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการบริหารงาน 4.33 0.50 มาก 
 3) สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปญัหาการทำงาน หรือแก้ปญัหาเฉพาะ
หน้าท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานของหน่วยงาน 

3.56 2.51 มาก 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    
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ประเด็นการประเมิน 
�̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

 1) บริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์จุริต ไม่มีประโยชน์ดา้นอ่ืนท่ีขัดแยง้กับ
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

4.44 0.53 มาก 

 2) มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลยั
รวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวงัของความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.33 0.50 มาก 

 3) มีการบริหารงานไดส้ำเรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด 4.33 0.50 มาก 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)    
 1) มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและศกัยภาพ
ของตนเอง 

4.67 0.50 มากที่สุด 

 2) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน อย่างทัดเทียมกัน 4.67 0.50 มากที่สุด 
 3) มีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และยอมรับผลการดำเนนิงาน 
ทั้งรับผิดและรับชอบ 

4.56 0.53 มากที่สุด 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)     
 1) มีระบบการตรวจสอบการทำงานภายในหน่วยงาน 4.56 0.53 มากที่สุด 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเสรตีามความเหมาะสม 

4.56 0.53 มากที่สุด 

 3) มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง 

4.67 0.50 มากที่สุด 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)    
 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได ้

4.44 0.53 มาก 

 2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจ จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวข้อง 

4.56 0.53 มากที่สุด 

 3) มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) และนำไปปรับปรงุการบริหารงาน 

4.78 0.44 มากที่สุด 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)     
 1) มีการกำหนดภาระหน้าท่ีหรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน
และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพของงานท่ีทำ 

4.78 0.44 มากที่สุด 

 2) มีการมอบอำนาจและความรบัผิดชอบในการตดัสินใจและการ
ดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

4.33 0.50 มาก 

 3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ในการตัดสินใจเบื้องต้น และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน 

4.78 0.44 มากที่สุด 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)    
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ประเด็นการประเมิน 
�̅� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

 1) มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

4.33 0.50 มาก 

 2) มีการบริหารงานด้วยความเปน็ธรรม เสมอภาค และไมเ่ลือกปฏบิัติ 4.67 0.50 มากที่สุด 
 3) มีการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน 

4.33 0.50 มาก 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)    
 1) มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน 
 

4.67 0.50 มากที่สุด 

 2) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน 

4.78 0.44 มากที่สุด 

 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแสดงความคดิเห็น 
ร่วมแก้ไขปญัหา และนำข้อมูลทีไ่ด้มาปรับใช้ในการบริหารงาน 

4.56 0.53 มากที่สุด 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)    
 1) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทีไ่ด้ทั้งภายในและภายนอกมา
ใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน 

4.67 0.50 มากที่สุด 

 2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น 4.67 0.50 มากที่สุด 
 3) มีการบริหารงานโดยยดึหลักฉนัทามต ิ 4.56 0.53 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.51 0.57 มากที่สุด 

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลบริหารโดยบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 4.51 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.51 4.51 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
บว. 1.3-101 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จุดเด่น   - 

จุดที่ควรพัฒนา - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ด้าน 

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กำหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จากความรู้  ทักษะของผู ้ม ีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที ่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 5 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นายวฒันากร ฉลาดบล โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกำหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมาย     
ของการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์     
ของบัณฑิตวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 ด้าน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกำหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายในการจัดการความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมี
ประสิทธ ิภาพ ได้ม ีการประชุมบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอประเด็นความรู้และเป้าหมาย ที่
ต้องการ โดยในการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
โคว ิด 19 ทำให ้บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัยต ้องปร ับการ
ให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียน  การสอน 
และการสอบ แบบออนไลน์เพื ่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ บุคลากรจึงเสนอประเด็นให้มีการพัฒนา
ตนเองในด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การให้บริการอย่างมีประสิทธ ิภาพ เพื ่อพัฒนา
หน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยและสถานกรณ์ปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรม
การจัดระบบการทำงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
สู ่ความเป็นเลิศ เพื ่อส่งเสริมบุคลากรเข้าสู ่การมี
ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (บว.1.4-101) 

- บว.1.4-101: 
 รายงานการประชุม
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/2564 

 2 กำหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอยา่ง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้    
ที่กำหนดในข้อ 1 

บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที ่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ คือ บุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ทุกคน ดังได้มีการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการอบรมใน
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับภาระงาน เช่น นางสาวนิตยา มิ่ง
สูงเนิน รับผิดชอบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ร ับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำเอกสารประกอบ
เบิกจ่าย นายเศรษฐา โพธิ์ศรีสม และนายวัฒนากร 
ฉลาดบล ผู้รับผิดชอบระบบวารสาร และงานตรวจ
รูปแบบ ได้รับการสนับสนุนให้อบรมและสอบวัด
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบุคลากรทุกคนเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อการใช้ระบบ

- บว.1.4-201: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั คร้ังที่ 
3/2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการให้บริการอย ่างมี
ประสิทธิภาพ และหัวข้อการพัฒนางานประจำสู่
งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที ่สูงขึ ้น  (บว.1.4-
201) 

 3 มีการแบ่งปนัและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไป สู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลยัได้วางแผนการจดัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะตาม โครงการ
สัมมนาการจัดการองค์ความรู้บณัฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดโครงการจดัการความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีการศึกษา 2564 
ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการให้บริการบุคลากรร่วมกับ
วิทยากร คือ ดร.พัชระ นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์
คอมพิวเตอร ์เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธภิาพ (บว.1.4-301) 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรระดมความคิดในการ
ปรับปรุงกลไกการติดต่อประสานงานให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
คร้ังที่ 5/2564 (บว.1.4-302) 

- บว.1.4-301: 
 รายงานการดำเนนิ
โครงการจัดการความรู้
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรประจำปี
การศึกษา 2564  
- บว.1.4-302: 
  รายงานการประชุม
บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2564 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กำหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการรวบรวมความรู้ระบบการ
ให้บริการด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และได้
ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการให้บริการต่างๆ เชน่งาน
ตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ระดบั
บัณฑิตศึกษา งานขอจบการศึกษา ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาในการติดต่อ โดยจัดทำเป็น Flow Chart 
และคำแนะนำในการใชบ้ริการ (บว.1.4-401) 

- บว.1.4-401: 
 Flow Chart การ
ให้บริการด้านต่างๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลยั 
 

 5 มีการนำความรู้ทีไ่ด้จาก    
การจัดการความรู้ใน     
ปีการศึกษาปัจจุบนัหรือ     
ปีการศึกษาที่ผา่นมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร 

จากนั้นได้นำกระบวนการดังกล่าวไปพัฒนาเปน็
ระบบการการติดตามการให้บริการ ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ http://grad.rmu.ac.th/service ที่นักศึกษา
สามารถติดตามสถานะการให้บริการด้วยตนเองผ่าน
ระบบให้บริการได้ นอกจากจะเป็นการลดระยะเวลา

- บว.1.4-501: 
 ระบบบริการนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

ในการดำเนินการแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการให้บริการได้ (บว.1.4-501) 

http://grad.rmu.ac.th/s
ervice 
 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท    
ของบัณฑิตวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
หมายเหตุ  
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในบัณฑิตวิทยาลัยในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบัณฑิตวิทยาลัยในการควบคุม 
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการประเมินไม่เข้าข่ายที่ทำให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่
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1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ 
เพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้
ล่วงหน้า 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นางสาวนิตยา มิง่สูงเนนิ โทรศัพท์: 0-4372-5438 

ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ปฏบิัติงาน 
 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมผีู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน     ที่
รับผิดชอบพนัธกิจหลักของ
บัณฑิตวิทยาลยัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง บณัฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารและบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมเปน็คณะกรรมการ  
(บว. 1.5-101) 

- บว. 1.5-101: 
 คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดำเนินงานบริหารความ
เสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท    
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัได้ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน และโอกาส ดงันี ้

1.  จุดแข็ง (Strengths) 

1.1 เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่ให้บริการครบ

วงจร 

1.2 มีการบริการแบบ One stop Service 

1.3 มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าใน

ด้านการบริการ ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน 

1.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1.5 บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามตำแหน่งงาน 

- บว. 1.5-201: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
บัณฑิตวิทยาลยั 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1.6 บุคลากรทำงานเปน็ทีม และมีความสามัคคี 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.7 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการ สามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่มาติดต่อได้ 

1.8 มีหลักสูตรแผนวิชาชีพครูทีก่ลุ่มบุคคลให้

ความสนใจเปน็อย่างมาก 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

2.1 ความไม่เท่าเทียมของภาระงานในแตล่ะ

ตำแหน่ง 

2.2 อำนาจในการบริหารต้องขึน้อยู่กับ

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3 หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อค่านิยมและความ

ต้องการของสังคม 

2.4 การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา

กับบัณฑิตวทิยาลัยโดยตรง 

2.5 บัณฑิตวิทยาลัยไม่มสี่วนร่วมในการเสนอ

งบประมาณใช้จา่ยในบัณฑิตวทิยาลัย  

3. โอกาส (Opportunities) 

3.1 มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ด ีเชื่อมโยงกับ

ประชาชนในท้องถิ่น 

3.2 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปน็ที่รู้จัก 

3.3 มีเครือข่ายผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

3.4 มีโครงการให้บริการทางวิชาการ เช่น 

คลินิกวิจัย การเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

4. อุปสรรค (Threats) 

4.1 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลต่อจำนวน

นักศึกษาลดลง 

4.2 การจำกัดจำนวนรบันักศึกษาในหลักสูตร

แผนวิชาชีพครูของคุรุสภา 

4.3 มีการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พบความเสี่ยง 3 ดา้น คือ 

S = ด้านกลยุทธ์   
O = ด้านการดำเนินงาน     
F = ด้านการเงิน 
ดังนี ้
1. ร้อยละของความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงาน (O) เนื่องจาก บุคคลากรขาดความ
ชำนาญเฉพาะด้าน ขาดการทำงานอย่างเชื่อมโยง 
และปรับเปลี่ยนรปูแบบกระทันหันจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นำไปสู่การจัด
โครงการพัฒนาบุคลกร ด้านสารสนเทศ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในการทำงานระหว่าง
บุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานอย่างเชื่อมโยง 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ (F) การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปัจจยั
ภายนอกคืองบประมาณจัดสรรค์ล่าชา้ และปัจจัย
ภายในหน่วยงานคือการวางแผนการเบิกจ่ายไม่เป็น
ระบบ มีการควบคุมโดยกำหนดนโยบายเบิกจา่ย
อย่างชัดเจน และมีการทำแผนการเบิกจ่ายและ
กำกับติดตามทุกเดือน 

3. คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(S) มีความเสี่ยงดา้นจำนวนนักศึกษาใหม่น้อย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดับชาติหรือ
นานาชาติยังมนี้อย มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา มีการควบคุมโดย จดัทำกลไกการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบออนไลน์มากข้ึนเพิ่มช่อง
ทางการให้ข้อมูล จัดงานประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนงานวจิัย รวมทั้งจัดคลินิกวิจัย ส่งเสริม
ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และประสานงานกับ
ระดับหลักสูตรในการควบคุมคณุภาพยกระดับ
มาตรฐาน 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง 

บัณฑิตวิทยาลยัได้ทำการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง และจดัลำดบัความเสี่ยงที่

- บว. 1.5-201: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และจัดลำดับความเสี่ยง   
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 

ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 พบว่าความเสี่ยงสูงสดุ
คือเร่ืองจำนวนนักศึกษาทีล่ดลง และการให้บริการที่
ไม่เป็น one stop service (บว. 1.5-201) 

ประจำปีงบประมาณ 
2564  

 4 มีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดบั     
ความเสี่ยงสูง และ
ดำเนินการตามแผน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำแผนบรหิารความเสี่ยง 
และดำเนนิการตามแผน มีแผนการบริหารจัด
กิจกรรม โครงการเพื่อบริหารความเสี่ยง เชน่ ด้าน
การเงิน มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายใน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือการ
ให้บริการ จัดเป็น one stop service การเพิ่ม
จำนวนนักศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา
เพื่อสร้างความรู้สึกเชิงบวก (บว. 1.5-201) 

- บว. 1.5-201: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 
2564  

 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

บัณฑิตวิทยาลยัได้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนต่อมหาวทิยาลัย เพื่อเสนอผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดำเนนิงาน (บว. 1.5-501) 

- บว. 1.5-501: 
 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 6 มีการนำผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการนำผลการประเมิน
ความเสี่ยงมาปรับปรุง และประกอบการจัดทำแผน
ในรอบปีถัดไป (บว. 1.5-601) 

- บว. 1.5-601: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั คร้ังที่ 4 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 

  



ห น้ า  | 39 

 
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของบัณฑติวิทยาลยั 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิ

อย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3.  มีงบประมาณประจำปีที่สอดคลอ้งกับแผนปฏบิัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาบัณฑิตวิทยาลัย

และบุคลากร 
4.  มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5.  มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและ

ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 
หมายเหตุ  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที ่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะ
กำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 7 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี โทรศัพท์: 0-4372-5438 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

เน ื ่องจากบ ัณฑิตว ิทยาล ัยเป ็นหน ่วยงาน
สนับสนุน งบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 9,247,691 บาท จากมหาวิทยาลัย 
ถูกกำหนดการใช้จ่ายตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการสอน 
การสอบ และ บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน โดยทำการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และกำหนด
งบประมาณในการดำเนินโครงการ (บว.1.6-101) 

- บว.1.6-101: 
 แผนกลยุทธท์าง
การเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร  
และการวางแผนการใช้เงนิ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
โดยนอกจากจะมีแผนงบประมาณทางการเงินแล้ว 
ยังมีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 
ละ 25% ของงบประมาณ (บว.1.6-201 และ บว.
1.6-202) 

- บว.1.6-201: 
 แผนปฏบิัติ
การงบประมาณราย
จ่ายเงินรายไดป้ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 3 มีงบประมาณประจำป ี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพนัธกิจและ
การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
และบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและ
บุคลากร และได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์  

โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ 10,000 บาท 
โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย 6,600 บาท   
ค่าบำรุงสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 10,000 บาท   
โครงการคลินิกวิจัย 47,500 บาท 
โครงการจัดการองค์ความรู้ 19,000 บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบ ัณฑิต

วิทยาลัย 116,270 บาท (บว.1.1-301) 

-บว.1.1-301: 
 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการจัดทำรายงาน

ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ 
และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยัอย่างน้อย     
ปีละ 2 คร้ัง 

บัณฑิตวิทยาลยั ได้จัดทำรายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลยั อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน (บว.1.1-501 และ บว. 1.1-601) 

-บว.1.1-501 และ บว. 
1.1-601: 
 รายงานผลการดำเนนิงาน 
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

 5 มีการนำข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบัณฑิต
วิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง 

บัณฑิตวิทยาลยั มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะ
ทางการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
จัดสรรเงินงบประมาณ และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของบัณฑิตวิทยาลยั ที่ประชุมได้เสนอแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณแต่ละหลักสูตรให้กับ
มหาวิทยาลยั (บว.1.6-501) 

-บว.1.6-501: 
 รายงานการประชุม
เสวนาประธานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก    ทำ
หน้าที่ตรวจ ติดตาม การ
ใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์    ที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

หน ่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจ 
ติดตาม การใช ้เง ินให ้เป ็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พบว่ามีข้อสังเกตคือ 
งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ น้อยกว่าแผ่นและ
รายงานทางการเง ิน เน ื ่องจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการได้จัดทำต้นปีงบประมาณ จึงเป็น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ในขณะที่ไตร
มาสที ่  4 บัณฑิตว ิทยาล ัยม ีจำนวนนักศ ึกษาที่
ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์มากกว่าแผนจึงได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด (บว.1.6-601) 

-บว.1.6-601: 
 แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในบัณฑิต
วิทยาลัย 

 7 ผู้บริหารระดับสูง    มีการ
ติดตามผลการใช้เงิน ให้
เป็นไปตามเปา้หมาย และ
นำข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้    ในการ
วางแผนและ    การ
ตัดสินใจ 

ผู้บริหารได้ติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจในปีงบประมาณ
ต่อไป (บว.1.6-701) 

-บว.1.6-701: 
 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 3/2564 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของบัณฑิตวิทยาลัย และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

2.  มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการ ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตาม
กำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

5.  มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน  และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 9 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 



ห น้ า  | 44 

 
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพนัธกิจ
และพัฒนาการของบัณฑิต
วิทยาลัย และดำเนินการ
ตามระบบที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลยัมีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพันธกิจของบัณฑติวิทยาลัย (บว.1.7-101) 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บว.1.7-102) 
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
2564 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพปทีี่
ผ่านมา กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ดำเนินการตามขั้นตอนและปฏทิินการดำเนนิงาน 
โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิ (บว.1.7-103) 
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รับการประเมินฯ จากคณะกรรมการการประเมิน
ฯ จัดทำรายงานผลการประเมิน (CAR) นำผลมา
การประเมินมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ และ
รายงานผลการดำเนนิงานต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลยั 

- บว.1.7-101: 
 Flow chart ระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว.1.7-102: 
 คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว.1.7-103: 
 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 
2564 

 2 มีการกำหนดนโยบายและ
ให้ความสำคัญเร่ือง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการกำหนดนโยบายและ
ให้ความสำคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ในแผนกลยุทธ์ บัณฑิต
วิทยาลัย ให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของสกอ. 
(บว.1.7-201) 
 

- บว.1.7-201: 
 แผนยุทธศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัย  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

ตามอัตลักษณ์ของบัณฑติ
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัได้กำหนดตัวบง่ชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑติวิทยาลัย จำนวน 2 ตัว
บ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ปรับปรุงระบบกลไกการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับความสำเร็จของคุณภาพ
มาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (บว.1.7-103) มีการประเมินตัว
บ่งชี้ทุกปีเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ ์

- บว.1.7-103: 
 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 
2564 

 4 มีการดำเนินงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตาม การ
ดำเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  
2) การจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวทิยาลัย
ตามกำหนดเวลา และ  
3) การนำผลการประเมิน
คุณภาพไปทำแผน    การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการดำเนนิงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

1. มีการควบคุม ติดตามการดำเนินงาน 
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโดยคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลยั  
(บว.1.7-401)  

2. ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปี
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อ
มหาวิทยาลยั  

3. ได้นำผลการประเมนิคุณภาพไปจัดทำ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั (บว.1.7-402) 

- บว.1.7-401: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
บัณฑิตวิทยาลยั คร้ังที่ 
2/2564 
- บว.1.7-402: 
 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2564 

 5 มีการนำผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทำงาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลยัมีการนำผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 
และดำเนนิการตามแผน (บว.1.7-402) จากการ
ประกันคุณภาพประจำปี 2563 คณะกรรมการ

- บว.1.7-402: 
 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
เสนอแนะให้มีการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ ให้เห็นภาพชดัเจน มีระบบกลไกสู่ความเปน็
เลิศ และบริหารจดัการเทา่ทนัสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลง ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 จึงได้มี
โครงการเพื่อความเป็นเลิศ สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ จัดเวทสีำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ผลลพัธ์ที่ได้
นอกจากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนผลงานและ
องค์ความรู้ยังได้เอกสารรวมเล่มผลงานเพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลการค้นคว้าเผยแพรง่านวชิาการ คือ
โครงการประชุมวชิาการระดับบณัฑิตศึกษา ครั้ง
ที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นด้วยงบประมาณรายได้จาก
ค่าลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ และพัฒนาบุคลากร
สู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
จัดทำระบบกลไกการบริหารงานสู่ความเปน็เลิศ 
ดังนี ้

1) ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย
พัฒนาการบริหารงานประจำปี 

2) วางแผนการดำเนนิงานเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย 

3) สร้างเครือข่ายเพิ่มความเข้มเข็งของการ
ให้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลยัและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

4) พิจารณาจุดเดน่ จุดด้อยเพื่อจัดโครงการ
พัฒนาจุดด้อย 

5) กำกับติดตามแผนงานรายไตรมาส 
6) สรุปความสำเร็จของการดำเนินการตาม

นโยบายรายปี  

บว.1.7-501: เล่มงาน
ประชุมวิชาการ 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน    
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลสนับสนนุการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี ้

- บว.1.7-601: 
 ฐานข้อมูลการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการของ

นักศึกษาระดับ



ห น้ า  | 47 

 
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บว.

1.7-601) 

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
(บว.1.7-602) 

บัณฑิตศึกษา 

http://gs.rmu.ac.th/ 

gsrmureport/ 

- บว.1.7-602: 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์

http://gs.rmu.ac.th/adv
isor 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำรายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ ผูร้ับบริการ 

นักศึกษา บุคลากร ดังนี ้

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นไดส้่วน

เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของ

หน่วยงาน (บว.1.7-701) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(บว.1.7-702) 

- บว.1.7-701: 
 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว.1.7-702: 
 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ บัณฑิต
วิทยาลัย 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

ประกันคุณภาพระหวา่งหน่วยงาน โดยมี 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารบณัฑิต

วิทยาลัย ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ในการ

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑติศึกษาแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564  (บว.1.7-801) 

- บว.1.7-801: 
 ภาพกิจกรรมการประชุม
สภาคณะผูบ้ริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 1/2564  ใน
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564   

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นำไปใชป้ระโยชน์ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีแนวปฏิบัติที่ดใีนการจัดทำ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ

ดำเนินการดา้นประกันคุณภาพและเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้

ประโยชนไ์ด้ ได้แก ่

- บว.1.7-901: 
 ฐานข้อมูลการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
(บว.1.7-901) 

3. ข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏรำไพพรรณีในดา้นการบริหารจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 ทำให้มีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
และในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณีพบปัญหา นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามีระยะเวลาการจบการศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน ซึ่งมหาวทิยาลยัราชภัฏ
มหาสารคามแก้ปัญหาโดยจัดทำประกาศการออก
รหัสใหม่ สำหรับกลุ่มที่ระยะเวลาศึกษาเกิน
กำหนด และประกาศการเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้
เพื่อช่วยนักศึกษาให้จบการศึกษาจึงได้
แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำประกาศเป็น
ตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้
ขอแนวทาง เพื่อปรับใช้ในหน่วยงาน 

http://gs.rmu.ac.th/ 

gsrmureport/ 

- บว.1.7-902: 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์

http://gs.rmu.ac.th/adv
isor 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น   
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา  
   - 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
  ข้อมูลสาธารณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีเว๊บไซต์/ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยที่ประชาชน/ผู้รับบริการสามารถเข้าดูข้อมูลได้
ตลอดเวลา  

2.  มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว๊ปไซต์/ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการพัฒนาเว๊ปไซต์/
ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยในประเด็นที่ 1-3 

3.  มีการปรับปรุงพัฒนาเว๊ปไซต์/ระบบสารสนเทศให้ทันสมัย โดยมีการดำเนินการครบทั้ง 5 
ประเด็น และมีการรายงานข้อมูลเป็นระยะๆ 

4.  มีคุณสมบัติ รูปแบบ ฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องได้ 

5.  มีการเก็บข้อมูลทางสถิติจากผู้รับบริการและบัณฑิตวิทยาลัยมีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้
เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 5 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นายเศรษฐา โพธิ์สสีม โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีเว๊บไซต์/ระบบสารสนเทศ

ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ประชาชน/ผู้รับบริการ
สามารถเข้าดูข้อมูลได้
ตลอดเวลา 

บัณฑิตวิทยาลยัมีเว๊บไซต/์ระบบสารสนเทศ
ของบัณฑิตวิทยาลัยทีป่ระชาชน/ผู้รับบริการ
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่าน url  
https://gs.rmu.ac.th/ และมีเฟตบุ๊คประชา
สัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของบัณฑิตวทิยาลัย 
คือ https://www.facebook.com/gs.rmu 
ประชาชน/ ผู้รับบริการสามารถเข้าดูข้อมูลได้
ตลอดเวลา  

- บว.1.8-101: 
 เว๊บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
- บว.1.8-102: 
 เฟตบุ๊คบัณฑิตวทิยาลัย 

 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว๊ป
ไซต์/ระบบสารสนเทศของ
บัณฑิตวิทยาลยั และมีการ
พัฒนาเว๊ปไซต/์ระบบ
สารสนเทศของบัณฑิต
วิทยาลัยในประเดน็ที่ 1-3 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว๊ป
ไซต์/ระบบสารสนเทศ มลีักษณะดังนี ้

1. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหาร 
ประวัติความเปน็มา 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปรัชญา วสิัยทัศ และพันธกิจ 3) ข้อมูลการ
บริหารแผนงาน งบประมาณและการรายงานผล
การดำเนินการตามแผนปีละ 2 คร้ัง 4) กฎ 
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 5) ข่าวสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และ 6) แผนที่ตัง้ ช่องทางการ
ติดต่อ และช่องทางการร้องทุกข์ผ่านสายตรงถึง
คณบด ี

2. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบนั ครบถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ 

3. มีคุณสมบัติ รูปแบบ ฟังก์ชนัการใช้งานที่
สามารถเข้าถึงไดง้่าย ไม่ซับซ้อน มีการจัดเรียง
เนื้อหากระชับ และสามารถเชื่อมโยงลิงค์ตา่งๆ
ของเว๊ปไซต์ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องได้ 

 บว.1.8-101: 
 เว๊บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 3 มีการปรับปรุงพฒันาเว๊ป
ไซต์/ระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย โดยมีการ
ดำเนินการครบทั้ง 5 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลเว๊ปไซต์/ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) 
ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการ
บริหาร ประวัติความเป็นมา 2) ยุทธศาสตร์การ

 บว.1.8-101: 
 เว๊บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

https://www.facebook.com/gs.rmu
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็น และมีการรายงาน
ข้อมูลเป็นระยะๆ 

พัฒนา ปรัชญา วิสยัทัศ และพนัธกิจ 3) ข้อมูล
การบริหารแผนงาน งบประมาณและการรายงาน
ผลการดำเนนิการตามแผนปีละ 2 คร้ัง 4) กฎ 
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 5) ข่าวสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และ 6) แผนที่ตัง้ ช่องทางการ
ติดต่อ และช่องทางการร้องทุกข์ผ่านสายตรงถึง
คณบด ี

2. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบนั ครบถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ 

3. มีคุณสมบัติ รูปแบบ ฟังก์ชนัการใช้งานที่
สามารถเข้าถึงไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น มีการจัดเรียง
เนื้อหากระชับ และสามารถเชื่อมโยงลิงค์ตา่งๆ
ของเว๊ปไซต์ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องได้ 

4. มีข้อมูลย้อนหลังที่สามารถดาวน์โหลดได ้
อย่างน้อย 3 ปี มีกระดานถามตอบ และสายตรง
คณบดีที่สามารถใช้งานได้จริง 

5. มีการทดสอบการเข้าใช้งานระบบ และ
สภาพปัญหาการใช้งานให้ผู้บริหารบัณฑิตทราบ
ทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบให้ใช้
งานได้และนำไปสู่การปรบัปรุงระบบในปีถัดไป 

ดังจะเห็นได้จากเว๊ปไซต์ของบัณฑิตศึกษา
ได้รับรางวลัชมเชยการพัฒนา ปรับปรุง และให้
ข้อมูลเว๊ปไซต์หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจำปี 2564 

บว.1.8-301: 
รางวัลชมเชยการพัฒนา 
ปรับปรุง และให้ข้อมูลเว๊ป
ไซต์หน่วยงานจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ประจำปี 
2564 
 

 4 มีคุณสมบัติ รูปแบบ 
ฟังก์ชันการใชง้านที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และสามารถ
เชื่อมโยงลิงค์ตา่งๆทั้งภายใน
และภายนอกที่เก่ียวข้องได้ 

เว๊ปไซต์/ระบบสารสนเทศของบณัฑิต
วิทยาลัยมีคุณสมบัติ รปูแบบ ฟงัก์ชันการใช้งานที่
สามารถเข้าถึงไดง้่าย มีแถบเมนเูห็นชัดเจนและ
เข้าถึงได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงลงิค์ต่างๆทัง้
ภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องได้  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการเก็บข้อมูลทางสถิติจาก

ผู้รับบริการและบัณฑติ
วิทยาลัยมีการนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 

  

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น   
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา  
   - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รบับริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

 
ผลการดำเนินการ 

จากการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลจากระบบมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 28 มกราคม 2564)  ผลการ
สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีคะแนน
เฉลี่ย 4.17 ดังมีประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน    

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว    

2. ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม รวดเร็ว    

3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขัน้ตอนในการให้บริการ    

4. มีความเป็นธรรมของการให้บริการ (เรียงลำดบัก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)    

5. ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน    

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

6. ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและนำ้เสียงที่แสดงถึงความเปน็
กัลยาณมิตร 

   

7. ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ    

8. ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้อง นา่เชื่อถือ 

   

9. ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
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ประเด็นการประเมิน    

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

10. มีช่องทางเลือกใช้บริการไดห้ลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด 
Facebook LINE เป็นตน้ 

   

11. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ    

12. อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีอย่างเพียงพอ    

13. อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทนัสมัย    

14. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจงา่ย    

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

15. ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ    

16. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า คุม้ประโยชน์ งานที่มาติดต่อสำเร็จลุล่วงด้วยดี    

17. ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมที่มีต่อการบริการของหน่วยงานนี้    

หมายเหตุ เป็นผลคะแนนจากมหาวิทยาลัยไม่มีผลรายข้อ 
 
จากการสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการในปีการศึกษา 2563 พบว่าข้อที่มีคะแนนต่ำคือ ด้าน

ความล่าช้าในการให้บริการและลำดับขั้นตอน จึงได้มีการวางแผนพัฒนาให้มีความรวดเร็วผ่านระบบ one 
stop service ซึ่งพบว่าคะแนนด้านการให้บริการในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนสูงขึ้น โดยข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีความเป็นธรรมในการให้บริการ 
เรียงลำดับการให้บริการก่อนหลังเสมอภาคเท่าเทียม 

ข้อที่มีระดับคะแนนต่ำคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การอธิบายประชาสัมพันธ์การให้บริการไม่
ทั่วถึง บัณฑิตวิทยาลัยจะได้นำไปสู่การกำหนดนโยบายการแก้ปัญหา โดยการเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์จุด
ให้บริการและทำสื่ออธิบายกระบวนการรับบริการให้ชัดเจน  

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลผู้รับบริการของหน่วยงาน 4.17 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.17 4.17 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
บว. 1.9-101 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จุดเด่น 
-  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.10  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนบัสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใชใ้นการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู ้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

หมายเหตุ 
หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสำรวจความ

พึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกำลังใจหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้: 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวพชิญ์สนิี จักณารายณ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

บัณฑิตวิทยาลยัมีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นพัฒนาครอบคลุม 3 ด้าน 
คือ 

1. การพัฒนาศักยภาพดา้นทักษะวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

2. การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิตของบุคลากร 

3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดแต่ละ

ด้านอย่างชัดเจน (บว. 1.10-101) 

- บว. 1.10-101: 
 แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2 มีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุอย่างสม่ำเสมอ 
และให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดดังนี ้

1. มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ ในแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (บว. 1.1-301) 
ได้แก่ โครงการการจัดการองค์ความรู้บัณฑิต
วิทยาลัย และโครงการการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองทางดา้นทักษะทางวิชาการและวิชาชพี
(บว. 1.10-202) 

- บว. 1.1-301: 
 แผนปฏบิัติราชการ  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
- บว. 1.10-201: 
 คำสั่งราชการการเข้าร่วม
พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และกำลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนนุสามารถ
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับ
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่แีละสร้างขวัญ
และกำลังใจ ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีศูนย์แพทย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็น
หน่วยงานให้บริการทางการแพทย์เครือข่าย
โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัสามารถใช้สิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพได้ 

- บว. 1.10-301: 
 ภาพกิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร 
- บว. 1.10-302: 
 ภาพถ่ายห้องสำนักงาน 
บัณฑิตวิทยาลยั 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2. จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่

บุคลากร เช่น มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ใน
หน่วยงานในโอกาสต่างๆ (บว. 1.10-301) 

3. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในห้องสำนักงานเพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของบุคลากร (บว. 1.10-302) 

 4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุน    
นำความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่
ได้จากการพฒันามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

1. มีการติดตามผลการพัฒนาตนเอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (บว. 1.10-401) 

2. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
ตามแผนพฒันาบุคลากร บัณฑติวิทยาลยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(บว. 2.2-402) 

- บว. 1.10-401: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 5/2564 
- บว. 1.10-402: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5 มีการให้ความรู้   ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนนุและดูแลควบคุม
ให้บุคลากรสายสนับสนนุ
ถือปฏิบัติ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนบัสนนุ และ
ควบคุมให้บุคลากรสายสนบัสนนุถือปฏิบัติ 
เน้นย้ำในคราวประชุมเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงจรรยาบรรณของบุคลากร (บว. 
1.10-501, บว. 1.10-502) รวมทั้งร่วมกัน
ชี้แจงหลังการประเมินบุคลากรในด้าน
จรรยาบรรณทุกรอบของการประเมินแล้ว
เสร็จ 

- บว. 1.10-501: 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วา่ด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 
2556 
- บว. 1.10-502: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 

 6 มีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผนพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และ
เป้าหมายที่กำหนดในแผน เช่น การจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรมีผู้เข้าร่วม 100% 
และมีความพึงพอใจในระดับ 4.51 ขึ้นไป 
บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ ด้านการพัฒนาตนเอง 

- บว. 1.10-401: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 รายงานในปงีบประมาณ  
(บว. 1.10-401, บว. 1.10-601)  

- บว. 1.10-601: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 4/2564 

 7 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการนำผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงแผนการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุในรอบปีถัดไป (บว. 1.10-701,  
บว. 1.10-702) 

ได้นำผลการดำเนินงานของปีการศึกษา
ที ่ผ่านมาพัฒนาปรับปรุง และจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรให้ได้ประโยชน์และตรงกับ
ความต้องการมากที่สุดโดยในปีการศึกษา 2563 
บ ุคลากรต ้องให ้บร ิการการจ ัดการสอบ
ว ิทยาน ิพนธ ์  ในร ูปแบบออนไลน ์  และ
ให้บริการออนไลน์มากขึ้นมีการใช้สารสนเทศ
ในการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
19 และพบปัญหาด้านความเชี่ยวชาญในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ในปี
การศึกษา 2564 จึงได้จ ัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- บว. 1.10-701: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 
- บว. 1.10-702: 
 (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
(มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91 ขึ้นไป 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ์ 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

โทรศัพท์: 0-4372-5438 

 

ผลการดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 บัณฑิตวทิยาลัย มบีุคลากรสายสนับสนนุจำนวน 7 คน ได้แก ่

1. นายอิทธิพล โยธะชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
3. นางสาวพชิญ์สนิี จักณารายณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
4. นายวฒันากร ฉลาดบล นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
5. นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
6. นายเศรษฐา โพธิ์สสีม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวนิตยา มิง่สูงเนนิ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ปฏบิัติงาน 

 
ในปีการศึกษา 2564 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ได้เข้ารับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ มีการส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน และการฝึกอบรมที่สถาบัน
จัดขึ้นเอง ดังนี้ 
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การฝึกอบรมที่สถาบันจดัขึ้นเอง 
ชื่อ-สกุล รายละเอียด รายการหลักฐาน 

1. นายอิทธิพล โยธะชัย 
2. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี 
3. นายวัฒนากร ฉลาดบล 
4. นายเศรษฐา โพธิส์ีสม 
5. นางสาวพิชญส์ินี จักณารายณ์ 
6. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน 
7. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ 

เข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้
บัณฑิตวิทยาลยัและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยระหวา่งวันที่ 29 
มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564 

คำสั่งมหาวิทยาลยัราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ 
0003/2564 
เร่ือง ให้ข้าราชการและ
พนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจัดการ
ความรู ้ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2564 

1. นายวัฒนากร ฉลาดบล 
2. นายเศรษฐา โพธิ์ศรีสม 

เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรม 
กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่จำเป็น
และทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศ
ไทย และได้รับการจัดสรรสิทธิในการ
อบรมและจัดสอบทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ICDL 

ณ วันที่ 16 กันยายน 
2564 

1. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ 
2. นายวัฒนากร ฉลาดบล 

คณะกรรมการดำเนินงานประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 
2564-2565) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-
2565)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

1. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ เข้าร่วมโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ 
พ.ศ. 2565 (QA_KM DAY 2022) วันที่ 
5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ 
3891/2564 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2564 
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ชื่อ-สกุล รายละเอียด รายการหลักฐาน 

1. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี 
2. นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์ 
3. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏบิิการและการ
จัดการความรู้การจัดทำแบบคำขอและแบบ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ 
1183/2565 ลงวันที่28 
มีนาคม 2565 

 

สูตรคำนวณ   

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี = 9 X 100 
         9 
        =  100 

 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี = ร้อยละ 100 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.12  :  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม
ของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นายอิทธิพล โยธะชัย โทรศัพท์: 0-4372-5438 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 

ผลการดำเนินการ 
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียทีม่ีต่อสภาพภูมิทัศนแ์ละสิง่แวดล้อมของบัณฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 20 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ

บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน 
�̅� S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1. มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวนและไม่มีกลิน่เหม็นอับฝุ่น

ละออง เหมาะแก่การติดต่อ/ปฏิบัติงาน 
4.65 0.67 มากที่สุด 

2. วัสดุอุปกรณ์และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการติดต่อ/
ปฏิบัติงานทนัสมัย เพียงพอและเหมาะสม 

4.45 0.76 มาก 

3. ขนาดพื้นที่ในการทำงานกว้างขวางสะดวกในการติดต่อ/
ปฏิบัติงานทนัสมัย เพียงพอและเหมาะสม 

4.50 0.69 มาก 

4. มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 4.75 0.55 มากที่สุด 
5. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานมีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม สบายตา 4.75 0.44 มากที่สุด 
6. บรรยากาศในหน่วยงานทำให้ทา่นติดต่อ/ปฏิบัติงาน ได้อย่าง

มีความสุข 
4.80 0.41 มากที่สุด 

7. ห้องทำงานมีความสะอาด อากาศถ่ายเทดี 4.65 0.49 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.65 0.57 มากที่สุด 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.65 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.65 4.65 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
บว. 1.12-101 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

จุดเด่น 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.13 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัตงิานที่กำหนด  
(มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 - 94 ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวพชิญ์สนิี จักณารายณ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
  
รายละเอียด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการ

ดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด (13.3) ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพื้นที่บริการ ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
(3) จ ำ น ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า ใ หม ่ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

250 คน โครงการแนะแนว
การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา
ใหม่ 399 คน 

ตัวชี้วัด(14.1) จำนวนผลงารที่ได้รับการตีพิมพ ์
(5) จำนวนผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

200 เร่ือง โครงการประชุม
วิชาการ 
โครงการคลินิกวิจัย 

ผลงานของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่จาก
แหล่งต่างๆ 250 
บทความ 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

รายละเอียด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ดำเนินงาน 

กลยุทธ์ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
(2) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 2 เครือข่ายความร่วมมือ

ใ น ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
วิชาการ 

มหาวิทยาลัย 9 
แห่ง 

กลยุทธ์ (18) พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล 
(3) จำนวนเว๊ปไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง 1 กิจกรรมปรับปรุง

เว็บไซต ์
1 เว็บไซต์ได้รับ
รางวัลเว็บไซต์
เชมเชยระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตัวชี้วัด (18.2) ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
(1) ระดับความสำเร็จในการประกัน
คุณภาพ 

3 โครงการประกัน
คุณภาพ 

4.78 

ตัวชี้วัด (19) ทบทวนปรับปรุงระเบียบ ยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
(1) ร้อยละของระเบียบที ่ได ้ร ับการ

ปรับปรุง 
ร้อยละ 10 จัดทำระเบียบ 

ประกาศ 
2 จาก 7 คิดเป็น 
ร้อยละ 28 

ตัวชี้วัด (19.2) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับปรพสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 
(2) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม

การสร้างรายได้ 
2 - - 

 

สูตรคำนวณ  

ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ = 
จำนวนตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติราชการทีบ่รรลุเป้าหมาย 

X 100 
จำนวนตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 

 

= 
40 

X 100 
42 

= ร้อยละ 95.23 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 95.23 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

รายการหลักฐาน 
บว. 1.13-101 รายงานผลการดำเนนิงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

จุดเด่น 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : ปรับปรุงระบบกลไกการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน 
 1. กำหนดผู้มารับผิดชอบในการให้บริการ 
 2. จัดทำคู่มือการให้บริการ 
 3. มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการ 
 4. มีการประเมินผลระบบกลไกการให้บริการ 
 5. มีการปรับปรุงระบบกลไกการให้บริการ  

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 1 
ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นายเศรษฐา โพธิ์สสีม โทรศัพท์: 0-4372-5438 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 1. กำหนดผู้มารับผิดชอบ

ในการให้บริการ 

บัณฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานทีส่นับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา ให้บริการ
นักศึกษาในการติดต่อ ติดตามการเรียน การสอบ การ
จบการศึกษา โดยมีการแบ่งภาระงานของบุคลาการ
ดูแลในด้านต่างๆ ตามตำแหน่งและภาระงานของ
บุคลากรอย่างชัดเจนโดยมีการทบทวนการรับผิดชอบ
งานเปน็รายปี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการให้บริการ

บว.2.1-101: 
ตารางการปฏิบัติ
หน้าที่เคาน์เตอร์ 
ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และบัณฑิตวทิยาลัยได้อำนวยความ
สะดวกในการให้บริการโดยจัด เคาน์เตอร์ รับบริการ
เป็น One stop service เพื่อให้ข้อมูลและรับบริการ
ทุกเร่ืองที่เก่ียวข้องโดยกำหนดตารางการปฏิบัติหนา้ที่
ให้บริการของบุคลากรหมุนเวียนกัน ซึ่งมีกำหนด
ตารางเปน็รายเดือน (บว.2.1-101) 

 2 จัดทำคู่มือการให้บริการ 
 

เนื ่องจากบัณฑิตวิทยาลัยดูแลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตั้งแต่งานรับเข้าจนถึงการจบการศึกษา 
ทำให้เรื่องที่ต้องติดต่อประสานงานมีความหลากหลาย
และขั้นตอนที่ต่างกัน บางงานต้องมีการนัดหมายหลาย
ครั้งบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำคู่มือการติดต่อขอรับ
บริการ เพื่อให้นักศึกษาผู้มาติดต่อทำความเข้าใจและ
ดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงมีระยะเวลาการตอบ
กลับที ่รวดเร็ว (บว.2.1-201) เช่น การขอสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

 

บว.2.6-201: 
คู่มือการให้บริการ 
บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

 3 มีการเผยแพร่คู่มือการ
ให้บริการ 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่คู่มือการให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
ดังนี้ ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และทาง face book 
ซ ึ ่ งม ีผ ู ้ตอบคำถามหากม ีข ้อสงส ัยได ้ท ันท ี  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านจอทีวีบริเวณสำนักงานบัณฑิต

บว.2.1-301: 
เว็บไซต์ประสัมพันธ์
คู่มือการให้บริการ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาลัย (บว.2.1-301) 

 4 มีการประเมินผลระบบ
กลไกการให้บริการ 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้มาติดต่อ 
ประเมินผลการให้บริการและแจ้งข้อเสนอแนะทั้งใน
ระบบส่วนกลางที ่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ผ ่าน
ช่องทางสายตรงคณบดี และแสดงความคิดเห็นผ่าน
ทาง face book ได้  

 

 5 มีการปรับปรุงระบบ
กลไกการให้บริการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมทบทวนระบบกลไก
การให้บริการ ให้บุคลากรแจ้งปัญหา รวมถึงรับข้อมูล
จากผู้รับบริการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้การ
บริการมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เช่น ปัญหาการ
ตรวจสอบการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษา จึงได้มีการกำหนดให้ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์
ต้องผ่านการตรวจสอบอนุญาตของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และยืนยันด้วยเจ ้าหน้าที ่ประจำสาขาผ่านระบบ
ออนไลน์ก่อน และการตรวจสอบภาระงานของอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสามารถตรวจสอบ
ผ่านระบบเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ในการ
ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 พบ
ปัญหา สถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 การให้บริการต้องปรับเปลี ่ยนรูปแบบเพื ่อให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาในสภาวการณ์ ทั้งการให้บริการ
ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์เพื ่อจัดสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ (บว.2.1-301)  

บว.2.6-301: 
รายงานการประชุม
บัณฑิตวิทยาลยั ครั้งที่ 
4/2564 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

มีการดำเนินการ 4 
ข้อ 

มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
-  

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน  

1. มีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำวารสารตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI  
2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนดำเนินการที่

กำหนด 
3. การดำเนินงานตามแผนการจัดทำวารสารตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI 
4. มีบทความจากบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันต่าง ๆ มากกว่า 5 สถาบัน 
5. การเผยแพร่วารสารแต่ละฉบับเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 1 
ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธดิา ปัญญา โทรศัพท์: 0-4372-5438 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

นายเศรษฐา โพธิ์สสีม โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกำหนดนโยบายและ

แผนการดำเนนิการจัดทำ
วารสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน TCI 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนนิการจัดทำวารสารตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TCI โดย 
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุม
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
2. วารสารมีการกำหนดกติกาและรูปแบบ
การตีพิมพ์อย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์ใน

- บว. 2.2-101:  
 นโยบายในการจัดทำวารสาร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

- บว. 2.2-101:  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
หน้าเว็บไซต์ของวารสาร 
3. วารสารมีกองบรรณาธิการเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
4. วารสารรับตีพิมพบ์ทความทีม่ีผู้นิพนธ์มา
จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
5. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบ
การตีพิมพ์และรูปเล่มทีไ่ด้มาตรฐาน  
(บว. 2.2-101, บว. 2.2-102)  

ระบบกลไกการดำเนนิงาน
จัดทำวารสารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม 

 2 มีคณะทำงานหรือบุคลากร

ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบดำเนนิการตาม

แผนดำเนนิการที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลยัได้แต่งตั้งกอง
บรรณาธิการของวารสารฯ (บว. 2.2-201)
และผู้ประเมินอิสระ (Peer review) จาก
หลายมหาวิทยาลัย เชน่ 
1. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1.1 Prof.Dr.Brian Thomas Kilp School 
of Music, Indiana State University, 
USA. 

1.2 Prof.Dr.Jay D. Gatrell Dean, of 
the College Graduate Indiana 
State University, USA. 

1.3 Asst.Prof.Dr. Shingo Machida
 Tokyo University of Science,  

   Faculty of Industrial Science 
and Technology, Japan 

1.4 Dr.Engr. Johannex F. 
RushmanKumasi Technical 
University Faculty of Engineering 
and Technology Kumasi-Ashanti 
Ghana 

2. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่

- บว. 2.2-201:  
 รายชื่อกองบรรณาธิการ 

- บว. 2.2-202:  
 รายชื่อผู้ประเมนิอิสระ (Peer 

review) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลยัอื่นในประเทศไทย 

2.1 ศ.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน 
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ 

2.2 ศ.ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา ขา้ราชการ
บำนาญ 

2.3 ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

2.4 ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.5 ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(บว. 2.2-202) ดำเนินการจัดทำ
วารสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

 3 การดำเนินงานตาม

แผนการจัดทำวารสารตาม

เกณฑ์มาตรฐาน TCI 

 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการดำเนนิงานจัดทำ
วารสารมหาวิทยาลยั มีการกำหนดระยะเวลา
การดำเนินงานแตล่ะขั้นตอน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน TCI เผยแพรผ่า่นทางเว็บไซต์ของ
วารสาร และดำเนนิการรับบทความผ่านทาง
เว็บไซต์ของวารสาร 
http://journal.rmu.ac.th/ เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อแต่ละขั้นตอนตาม
ขอบเขตระยะเวลา (บว. 2.2-301)  

- บว. 2.2-301:  
 ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
 

 4 มีบทความจากบุคลากร

ภายในและภายนอก

สถาบนัต่าง ๆ มากกว่า 5 

สถาบนั 

 

บัณฑิตวิทยาลยัได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในและภายนอกสถาบันส่งบทความเพื่อ
รับการพิจารณาคุณภาพจากผู้ประเมินใน
สาขาทีส่่ง ซึ่งมีความหลากหลายมีสถาบนัที่
ได้รับการตีพิมพ์จากสถาบันตา่ง ๆ มากกว่า 5 
สถาบนั (บว. 2.2-401) 

- บว. 2.2-401:  
 บทความทีไ่ด้ตีพิมพ์ในวารสาร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

 5 การเผยแพร่วารสารแต่ละ

ฉบับเป็นไปตามกรอบเวลา

ที่กำหนด 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม
มีระบบการรับพจิารณาวารสารผ่านเวบ็ไซต์ 
ในระบบ ThaiJO ซึ่งมีกรอบระยะเวลา

- บว. 2.2-501:  
กรอบเวลาการเผยแพร่วารสาร 

http://journal.rmu.ac.th/%20และมีการดำเนินการรับบทความผ่านทางเว็ปไซต์
http://journal.rmu.ac.th/%20และมีการดำเนินการรับบทความผ่านทางเว็ปไซต์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 ดำเนินงานอยา่งชดัเจน และวารสารฯได้

วางแผนงานให้แต่ละฉบบัเป็นไปตามกรอบ
เวลาอย่างเคร่งครัด (บว. 2.2-501) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ปีการศึกษา 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานประเภท
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวบ่งชี ้ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.89 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

3.1 ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตนเอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.79 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.89 
ผลการประเมิน ดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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3.2 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 8 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบัณฑิต

วิทยาลัย และผูบ้ริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.51 4.51 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
7 ข้อ 8 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูลสาธารณะ 

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51 ระดับ 4.17 4.17 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
ร้อยละ 85 7 ร้อยละ 100 5.00 

7 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 
ระดับ 4.00 ระดับ 4.65 4.65 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.13 ร้อยละของการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.23 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.79 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบกลไกการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลยั (มรม.) 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐาน
วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 5.00 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.89 

เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง เป้าหมายรายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 6 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

และผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลยั 
สกอ. 7.1 7 ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั 

สมศ. ๑๓ ระดับ 4.00 หน่วยงานดำเนินการ
ประเมินผู้บริหารเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สกอ. 7.2 4 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 7.4 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1 7 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
สกอ. 9.1 7 ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูลสาธารณะ 

มรม. 3 ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มรม. ระดับ 3.51 ประเมินโดย
หน่วยงานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ มรม. 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพ 
มรม. ร้อยละ 85 หน่วยงาน

ดำเนินการ
ประเมินเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มี
ต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. ระดับ 4.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.13 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มี
ต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. ร้อยละ 80  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบกลไกการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 

มรม. 4 ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

มรม. 4 ข้อ  

รวมทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก ข 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน    
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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