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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษาในฐานะหน่วยงานระดับคณะ มีหน้าที่ประสานงานและกํากับดูแล การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอ่ืน 
ประสานงานจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่สามารถจัดลงสังกัดคณะหรือ
หน่วยงานใด และส่งเสริมการทํางานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
จึงได้ทําการพัฒนาผลงานอย่าต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้ารับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะให้ดีขึ้นใน
อนาคต 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มตัวบ่งช้ี  เป็น4.76อยู่ในระดับดีมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย  ในกลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.75กลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกิจอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.76 
 

จุดเด่น 
- มีความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้แผนปฎิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย 
- มีการพัฒนาระบบการให้บริหารหลังการสอบวิทยานิพนธ์ เช่น การตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธ์ และการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 
- มีระบบศิษย์เก่า และระบบการจัดทําวารสาร 
- นวัตกรรมที่นํามาใช้ในการใหบ้ริการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ

ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยได้ 
- มีการควบคุม ดูแล ให้วารสารมีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI กลุ่มที ่1 
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จุดที่ควรพฒันา 
- ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสตูรและมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิม

จํานวนนักศึกษา 
- ควรมีการกําหนดภาระงานตามตําแหน่งงานเพ่ือใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 
- ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีจุดเด่นในบางระบบเพ่ือเป็นการแบ่งปัน

และแลกเปลี่ยนกันภายในเครือข่ายความร่วมมือ มาใช้พัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้
แข็งแกร่งขึ้น 

- ควรพัฒนาระบบการให้บริการให้มากขึ้น และนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาระบบในรอบ
ปีถัดไป 

- ควรมีการกําหนดภาระงานตามเกณฑ์ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือความก้าวหน้า
ของบุคลากร 
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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561เป็นขั้นตอนหน่ึง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ 
บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และได้ดําเนินการประเมินเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยการดําเนินการ
ประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง การเย่ียมชมสถานที่และทรัพยากรการ
เรียนรู้  โดยนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ มาประมวลผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ี
และตัวบ่งช้ีต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ี จํานวน 2 กลุ่มตัวบ่งช้ี โดยมี
ตัวบ่งช้ี จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี) 
                             ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                            3 กรกฎาคม 2562 
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ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี ประธานกรรมการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรินธร นามวรรณ กรรมการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการและเลขานุการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสํานัก 
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ส่วนที่  2 
บทนํา 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

1.1. วันที่ทําการตรวจประเมิน 
 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

1.2. สถานที่ในการตรวจประเมิน 
 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (150403) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปีการศึกษา  2561  (ผลการดําเนินงาน  1 มิถุนายน  2561  ถึง  31พฤษภาคม  2562) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ เรืองมนตรี ประธานกรรมการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรินธร นามวรรณ กรรมการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการและเลขานุการ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตามระบบและกลไกท่ี
หน่วยงานกําหนดน้ัน  ทั้งน้ี  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุก
มาตรฐานคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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5. ข้อมูลทั่วไป 
5.1  ชื่อหน่วยงานท่ีต้ัง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

1) ชื่อหน่วยงาน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
2) ที่ต้ัง 
 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังอยู่ที่ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม เลขท่ี 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 และปรัชญาใน
การจัดการศึกษาแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมีความ
แตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมีแนวคิดและปรัชญาแตกต่างกันในระหว่างระดับ
ปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับหลังปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จึงให้มีส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่ประสานและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ังขึ้น 
มีฐานะเทียบเท่าคณะตามความในมาตรา 18(2),(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มกราคม 
2549 เป็นหน่วยงานกลางทําหน้าที่ประสานงานในการบริหารจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยเป็น
วิทยานิพนธ์ การนําเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะท่ีได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน
ของปวงชน 

 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 โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ิมขึ้นมาอีก 

 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 18 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 19 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา 
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 ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 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 15สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 441 คน และระดับปริญญาเอก 12สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา 81 คน 
 ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวนนักศึกษา 91 คน 
ระดับปริญญาโทภาคปกติ11สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 141 คนระดับปริญญาโทภาคสมทบ14
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 378 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ 3สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 5 คน 
และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ10สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 142 คน 
  ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 8 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 111 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ14 สาขาวิชาจํานวนนักศึกษา 290 คนระดับปริญญาเอกภาคปกติ2
สาขาวิชาจํานวนนักศึกษา 6 คนระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 12 สาขาวิชาจํานวนนักศึกษา 141คน 

5.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ อัตลักษณ์ และเป้าหมาย 
1) ปรัชญา 
 วิชาการช้ันนํา ล้ําหน้าการบริการ มาตรฐานสากล 
2) วิสัยทัศน์ 
 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการและมาตรฐานสากล เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ 

3) พันธกิจ 
 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพ 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล 
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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4) อัตลักษณ์ 
 เลิศล้ําวิชาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่โดดเด่น นําสมัย 

ทั้งด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของความร่วมมือและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
5.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการจัดต้ังมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 18(2) และ 
(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง การจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2549 โดยการรับทราบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 6 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2549 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานกลางทําหน้าที่ ดังน้ี 

1. เพ่ือประสานงานจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

2. เพ่ือประสานงานและกํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือประสานงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที่ เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืน 

4. เพ่ือส่งเสริมการทํางานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาการ 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กลุ่มงานอํานวยการ 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณและธุรการ 
- งานผลิตเอกสาร 
- งานการประชุมและอบรมสัมมนา 
- งานบุคคล 
- งานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ MIS 
- งานรวบรวมบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ 
- งานเบิก-จ่าย ค่าสอน ค่าที่ปรึกษา 
- งานเบิก-จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 
- งานเบิก-จ่าย สวัสดิการ 
- การยืมเงินและคืนเงินยืมทุกประเภท 
- การรายงานการเดินทางไปราชการ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
- งานคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานมาตรฐานการสอบ 
- งานระเบียบ และการแต่งตั้งอาจารย์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานพัฒนาระบบเครือข่าย และซ่อมบํารุง 

กลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต 
- งานพัฒนานักศึกษาและทุนวิจัย 
- งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
- งานบริการคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
- งานควบคุมคณุภาพการสําเร็จการศึกษา 
- งานมาตรฐานวิชาการ และคุณภาพการเรียนการสอน 
- งานกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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5.4 รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
1) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยตามความ 

ในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 และตามความในข้อ 8  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ ตามความข้อ 9 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ดังน้ี 

1. เสนอนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภาวิชาการ 
2. บริหารงานตามนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
3. ประสานงานและกํากับ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตรการพัฒนา

ด้านงานวิชาการ และงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสาขาร่วม และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. เสนอรายช่ือนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
5. จัดทํารายงานประจําปี และรายงานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
6. วางระเบียบปฏิบัติของบัณฑิตเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบหรือข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
7. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆเกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัย 2561 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ทองสอดแสง รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฐฎชัย  จันทชุม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานิตย์ อัญญะโพธ์ิ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เขมิกา  แสนโสม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ดร.รภัสสา  จันทาศร ี กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ดร.ยุภาพร ยุภาศ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล  กัญญาคํา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูษิต บุญทองเถิง กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ดร.สัญญา เคณาภูมิ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงศักด์ิ  ภูสีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธ์ิ  แข็งแรง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักด์ิ ไพรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

--------------------------------------------- 
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2) ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการแต่งต้ังตามความในมาตรา 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 มีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี 
 1. อํานาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ที่อธิการบดีมอบอํานาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอ่ืนใด
โดยทําเป็นหนังสือให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 2. อํานาจและหน้าที่อ่ืนตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้องบังคับ หรือคําสั่งที่ระบุให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณบดี 

 3. การดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัด การ
บํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 4. ดําเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 5. ดําเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 6. ดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ

ตามกฎหมายกําหนดมอบหมาย 
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5.5 จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติสายงานสนับสนุน ผู้บริหาร

สายงานสนับสนุน ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สายงายสนับสนุน ผู้นําสายงานสนับสนุน และผู้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจเฉพาะซึ่งชอบด้วยกฎหมายท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนดมอบหมาย 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจสายงานวิชาการ และภารกิจสายงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1.ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

2.ดําเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
3.ดําเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด 
4.ดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจตาม

กฎหมายกําหนดมอบหมาย 
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บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑติวิทยาลัย 
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 
 1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจําปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ที่หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมกําหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
ตัวบ่งช้ีและการตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งช้ีแจง
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 หน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่นและ
จุดที่ควรพัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน  ปีการศึกษา  2561 
 

 1.2  การดําเนนิการระหว่างการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งช้ี  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-

holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงาน  
 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร

หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากร

ของหน่วยงาน 
 

1.3  การดําเนนิการหลังการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกันเพ่ือจัดทํา

รายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกําหนดส่งให้
หน่วยงาน 

 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2561 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความนา่เชื่อถือของขอ้มูล 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งช้ี  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ  เย่ียมชมอาคารสถานท่ีและทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้ง

สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมิน  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2561บัณฑิตวิทยาลัย 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุม่ตัวบ่งชี ้
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม 4.76 4.76 
กลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกิจ 4.75 4.75 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.76 4.76 
ผลการประเมิน ดีมาก 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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4.2ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที1่.1กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 8 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที1่.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบณัฑิต

วิทยาลัย และผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที1่.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับ 4.00 ระดับ 3.38  3.38 

ตัวบ่งชี้ที1่.4การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแหง่การ
เรียนรู ้

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที1่.5  ระบบบริหารความเส่ียง 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที ่1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที ่1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
7 ข้อ 9 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.76 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.00 ระดับ 3.96 3.96 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
ร้อยละ 85 9 ร้อยละ 100 5.00 

9 
ตัวบ่งชี้ที ่2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของหน่วยงาน 
ระดับ 4.00 ระดับ 4.31 4.31 

ตัวบ่งชี้ที2่.5ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5.00 

ตัวบ่งชี้ที2่.6จํานวนนวัตกรรมที่เกดิจากการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรอืการ
ให้บรกิารของบัณฑิตวิทยาลัย 

6 ชิ้นงาน 8 ชิ้นงาน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที2่.7ระดับความสําเร็จของคุณภาพมาตรฐาน
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.75 
คะแนนเฉลี่ยทกุกลุ่มตัวบ่งชี้ (ผลการประเมิน) 4.76 
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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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สรุปผลการประเมิน รายกลุม่ตัวบ่งชี ้

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้รว่ม 
 

จุดเด่น 
- มีความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้แผนปฎิบัติราชการ

บรรลุเป้าหมาย 
- มีการพัฒนาระบบการให้บริหารหลังการสอบวิทยานิพนธ์ เช่น การตรวจ

รูปแบบวิทยานิพนธ์ และการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 
- มีระบบศิษย์เก่า และระบบการจัดทําวารสาร 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสตูรและ

มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
- ควรมีการกําหนดภาระงานตามตําแหน่งงานเพ่ือใช้ในการขอกําหนด

ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
- ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีจุดเด่นในบางระบบเพ่ือ

เป็นการแบ่งปันและแลกเปลีย่นกันภายในเครือข่ายความร่วมมือ มาใช้พัฒนาการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้แข็งแกรง่ขึ้น 

- ควรพัฒนาระบบการให้บริการให้มากขึ้น และนําข้อเสนอแนะต่างๆ มา
พัฒนาระบบในรอบปีถัดไป 
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จุดเด่น 

- นวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการให้บริการสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ติดต่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

- มีการควบคุม ดูแล ให้วารสารมีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

จุดที่ควรพฒันา 
- ควรมีการกําหนดภาระงานตามเกณฑ์ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือ

ความก้าวหน้าของบุคลากร 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
รายตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ  8 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7 ข้อ  8 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
ขาดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2561 และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผนต้องขอใช้งบประมาณจากส่วนกลาง 
 

จุดเด่น 
มีความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้แผนปฎิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย 

 

จุดที่ควรพฒันา 
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวน และวางกลไรการทําแผนประมาณการของบประมาณให้

สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2: ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ 
ผู้บริหารมีระบบและกลไกการบริหารถ่ายทอดสู่องค์กรทุกช่องทาง เช่น KM Website และ

ข้อมูลสารสนเทศ 
 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรมีการกําหนดภาระงานตามตําแหน่งงานเพ่ือใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร. ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 4.00  3.38  3.38 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 4.00  3.38  3.38 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4: การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 4 ข้อ  5 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 4 ข้อ  5 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
จัดทํากลไกการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 

 

จุดเด่น 
มีการพัฒนาระบบการให้บริหารหลังการสอบวิทยานิพนธ์ เช่น การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

และการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีจุดเด่นในบางระบบเพื่อเป็นการแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนกันภายในเครือข่ายความร่วมมือ มาใช้พัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้
แข็งแกร่งขึ้น 
 
 
 
 
 

 
  

 

   
   
   

(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5: ระบบบริหารความเสี่ยง 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 5 ข้อ  6 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 5 ข้อ  6 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
ความเสี่ยงเรื่องจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา มีการบริหารโดยมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และมีการนําผลการวิเคราะห์แนวโน้มในปีที่ผ่านมามาปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาผ่านช่องทาง Online  
 

จุดเด่น 
มีระบบศิษย์เก่า และระบบการจัดทําวารสาร 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีการใช้งบประมาณจากเงินรายได้เพียงอย่างเดียว ส่งผลต่องบประมาณที่ลดลง 
- มีการทบทวนการพิจารณางบประมาณ การจัดสรรเงินให้เป็นไปตามแผนการปฎิบัติราชการ 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ  9 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7 ข้อ  9 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรพัฒนาระบบการให้บริการให้มากขึ้น และนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาระบบในรอบปี

ถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 4.00  3.96  3.96 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 4.00  3.96  3.96 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2: ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 5 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 5 ข้อ  7 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรมีการกําหนดภาระงานตามตําแหน่งเพ่ือพัฒนางานและส่งเสริมการขอกําหนดตําแหน่งที่

สูงขึ้น เพ่ือความก้าวหน้าของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในวิชาชีพ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง ร้อยละ 85 9 ร้อยละ 100  5 

9 
ผลการประเมนิกรรมการ ร้อยละ 85 9 ร้อยละ 100  5 

9 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของ
หน่วยงาน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 4.00  4.31  4.31 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 4.00  4.31  4.31 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5: ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง ร้อยละ 80 4 ร้อยละ 100  5 

4 
ผลการประเมนิกรรมการ ร้อยละ 80 4 ร้อยละ 100  5 

4 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6: จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
หรือการให้บรกิารของบัณฑิตวิทยาลัย 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 6 ช้ินงาน  8 ช้ินงาน  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 6 ช้ินงาน  8 ช้ินงาน  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี ้
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7: ระดับความสําเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนนิงาน
บรรลเุปา้หมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น 

ข้อ)
ผลการประเมนิตนเอง 4 ข้อ  5 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 4 ข้อ  5 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- 

 

จุดเด่น 
มีการควบคุม ดูแล ให้วารสารมีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI กลุ่มที ่1 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(ผศ. ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี) (ผศ. ดร.ธรินธร นามวรรณ) (ผศ. กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

กําหนดการตรวจประเมิน 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

กําหนดการ 
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บณัฑิตวิทยาลยั ประจําปีการศึกษา 2560 

วันจันทรที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
ณ ห้องประชมุบัณฑิตวิทยาลัย (150403) ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคํา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
09.15 – 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคําคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สรุปผลการ

ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินรายงาน

การประเมินตนเองและตรวจสอบหลักฐาน 
11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ช้ีแจง ให้ข้อเสนอแนะ 

และสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
 
 
*หมายเหตุ กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก  ง 
 

ภาพกจิกรรมการประเมิน 
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