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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 และปรัชญาใน
การจัดการศึกษาแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมีความ
แตกต่างกัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงย่อมมีแนวคิดและปรัชญาแตกต่างกันในระหว่างระดับ
ปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับหลังปริญญาตรีหรือระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จึงให้มีส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมี
ฐานะเทียบเท่าคณะตามความในมาตรา 18(2),(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มกราคม 
2549 เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานในการบริหารจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเป็น
วิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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 เพ่ิมข้ึนมาอีก 
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 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 18 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 

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

 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 15 หลักสูตร จำนวนนักศึกษา 441 คน และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร 
จำนวนนักศึกษา 81 คน 
     ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวนนักศึกษา 
91 คน ระดับปริญญาโทภาคปกต ิ11 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 141 คน ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 
14 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 378 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ 3 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 5 คน 
และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 10 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 142 คน 
  ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ 8 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 111 คน 
ระดับปริญญาโทภาคสมทบ 14 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 290 คน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ 2 
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 6 คน และระดับปริญญาเอกภาคสมทบ 12 สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 141 
คน 
1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเป้าหมาย 

1) ปรัชญา 
 วิชาการชั้นนำ ล้ำหน้าการบริการ มาตรฐานสากล 
 
2) วิสัยทัศน์ 
 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการและมาตรฐานสากล เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ 
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3) พันธกิจ 
• ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ 
• มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล 
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
• บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
4) อัตลักษณ์ 
 เลิศล้ำวิชาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่โดดเด่น นำสมัย 

ทั้งด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความร่วมมือและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

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

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

1. เพ่ือประสานงานจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

2. เพ่ือประสานงานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือประสานงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที่ เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืน 

4. เพ่ือส่งเสริมการทำงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดั บ
บัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยั 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาการ 

หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

กลุ่มงานอำนวยการ 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานพัสด ุ
- งานสารบรรณและธุรการ 
- งานผลิตเอกสาร 
- งานการประชุมและอบรมสัมมนา 
- งานบุคคล 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
- งานจัดซื้อจัดจา้งตามระบบ MIS 
- งานรวบรวมบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ 
- งานเบิก-จ่าย ค่าสอน ค่าที่ปรึกษา 
- งานเบิก-จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 
- งานเบิก-จ่าย สวัสดกิาร 
- การยืมเงินและคืนเงินยืมทุกประเภท 
- การรายงานการเดินทางไปราชการ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
- งานคัดเลือกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานมาตรฐานการสอบ 
- งานระเบียบ และการแต่งตั้งอาจารย ์
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานพัฒนาระบบเครือข่าย และซ่อม
บำรุง 
- งานวารสารมหาวิทยาลัย 

กลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต 
- งานพัฒนานกัศึกษาและทุนวจิัย 
- งานมาตรฐานวิทยานพินธ์ 
- งานบริการคุณภาพวิทยานพินธ์ 
- งานควบคุมคุณภาพการสำเร็จการศึกษา 
- งานมาตรฐานวิชาการ และคุณภาพการเรียนการ
สอน 
- งานกิจการนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร ่
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1.4  รายช่ือผู้บริหาร  กรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 

18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ .ศ.2547 และตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่  ตามความข้อ 9 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

1. เสนอนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภาวิชาการ 
2. บริหารงานตามนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
3. ประสานงานและกำกับ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตรการพัฒนา

ด้านงานวิชาการ และงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสาขาร่วม และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
5. จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
6. วางระเบียบปฏิบัติของบัณฑิตเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบหรือข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
  



ห น้ า  | 6 

 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2561 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ทองสอดแสง รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฐฎชัย  จันทชุม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  อัญญะโพธิ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา  จันทาศรี กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล  กัญญาคำ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ  ซุยกระเดื่อง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ไพรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคุณทรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2) ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งตามความในมาตรา 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 
 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 เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัด การ
บำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 4. ดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 5. ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็น

ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
 6. ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ

ตามกฎหมายกำหนดมอบหมาย  
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ผู้บริหารบัณฑิตวทิยาลัย 
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1.5  จำนวนบุคลากร 
บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติสายงานสนับสนุน ผู้บริหาร

สายงานสนับสนุน ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สายงายสนับสนุน ผู้นำสายงานสนับสนุน และผู้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจเฉพาะซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดมอบหมาย 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจสายงานวิชาการ และภารกิจสายงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

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

2. ดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด 

4. ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตาม
กฎหมายกำหนดมอบหมาย 
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บุคลากรสายงานสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.6  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (วงรอบ 1 มิถุนายน 

2561 – 31 พฤษภาคม 2562) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของผลการประเมิน ดังนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
ประจำปีการศึกษา 2560 

ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม - ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีจุดเด่นในบางระบบเพ่ือ
เป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกัน
ภายในเครือข่ายความร่วมมือ มาใช้
พัฒ นาการดำเนิ น งานของบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยให้แข็งแกร่งขึ้น 

- เข้าร่วมกับสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) และคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของ
รัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ทคบร.) เพ่ือแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน
ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคามได้เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุม
วิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 47 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจ 

- ควรมีการกำหนดภาระงานตามเกณฑ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือ
ความก้าวหน้าของบุคคลกร 

กำหนดภาระงานของบุคคลกร
ตามตำแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์
การกำหนดขอตำแหน่ง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 12 

 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2561 
 

ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 จำนวน  

14 ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบง่ชี ้
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี ้

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 1.1  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  ภาวะผูน้ำของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และ

ผู้บริหารของบัณฑิตวทิยาลัย 
สกอ. 7.1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร 
บัณฑิตวิทยาลยั 

สมศ. ๑๓ หน่วยงานดำเนนิการ
ประเมินผูบ้ริหารเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สกอ. 7.2  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 7.4  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ มรม. ประเมินโดย 

หน่วยงานกลาง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน มรม.  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้และ

ทักษะในวิชาชพี 
มรม.  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ระดับความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มตีอ่
สภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. หน่วยงานดำเนนิการ
ประเมินเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5  ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ มรม.  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6  จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรือการให้บริการของ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มรม.  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7  ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

มรม.  

รวมทั้งหมด  14  ตัวบ่งชี้ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในบณัฑิตวิทยาลยั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  
และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

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

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

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)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

บัณฑิตวิทยาลยัได้ดำเนินการจดัทำ
แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลยั ฉบับที่ 12 
พุทธศักราช 2560-2564 (บว. 1.1-101) ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลยัฯ 
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมเปน็คณะอนุกรรมการ
จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย 
(บว. 1.1-102) และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรชัญา 
ปณิธาน และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้นของกลุ่ม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  
ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (บว. 1.1-103) 

- บว. 1.1-101: 
 แผนยุทธศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลยั ฉบับที่ 12 
พุทธศักราช 2560-2564 
- บว. 1.1-102: 
 คำสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  
ที่ 3357/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
พ.ศ. 2560-2564 
- บว. 1.1-103: 
 แผนที่แสดงความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร ์

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ของสำนักไปสูบุ่คลากรของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

หลังจากแผนยทุธศาสตร์ได้ผา่น
กระบวนการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวทิยาลัยแล้ว ไดน้ำไปถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้
สมาชิกผู้มสี่วนเก่ียวข้องรับทราบทั่วกัน โดย
วิธีการต่างๆ เชน่ การแจกเอกสาร การกล่าว
ในที่ประชุม และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์ 
http://gs.rmu.ac.th ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลยั (บว. 1.1-201) 

- บว. 1.1-201: 
 เว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัย
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน      
กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการ
ประจำปีครบทุกพันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560-2564 ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อ
สนับสนนุพันธกิจบัณฑิตวิทยาลยั และ
ดำเนินงานตามกรอบพันธกิจบณัฑิตวิทยาลัย 
(บว.1.1-301) 

- บว. 1.1-301: 
 แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏบิัติการประจำปี            
และค่าเปา้หมายของแต่ละ            
ตัวบ่งชี้  เพื่อวัดความสำเร็จ          
ของการดำเนินงานตาม             
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
การประจำป ี

บัณฑิตวิทยาลยัได้กำหนดให้มีตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบง่ชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรแ์ละตาม
แผนปฏบิัติราชการ บัณฑติวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (บว.1.1-401) 

- บว. 1.1-401: 
 แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5 มีการดำเนินงาน                     
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีครบทุกพันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลยัดำเนนิงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ ครบตาม
พันธกิจที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
โดยได้รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง (บว.1.1-501) 

- บว. 1.1-501: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 
เดือน 

 6 มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติการประจำปี 
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง             
และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร           
เพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีละ 2 
คร้ัง ดังนี ้
คร้ังที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ในรอบ 9 เดือน 
(บว.1.1-501) 
คร้ังที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ในรอบ 12 เดือน  
(บว.1.1-601) และนำเสนอรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
(บว.1.1-602) 

- บว. 1.1-501: 
รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 
เดือน 
- บว. 1.1-601: 

 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 
เดือน 
  - บว. 1.1-602: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 
1 คร้ัง และรายงานต่อผู้บริหาร ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลัย 
(บว.1.1-701 และ บว.1.1-702) 

- บว. 1.1-701: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 8 มีการนำผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยไปปรับปรุงแผน

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการทบทวนผลการ
ดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัย โดยได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ตลอดจนความ
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

- บว. 1.1-801: 
 แผนยุทธศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลยั ฉบับที่ 12 
พุทธศักราช 2560-2564 
 



ห น้ า  | 16 

 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2561 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจำป ี

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อนำไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ บัณฑติวิทยาลยั 
ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2560-2564 (บว.
1.1-801) และจัดทำเป็น แผนปฏิบัติ
ราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2561 (บว.1.1-802)  

- บว. 1.1-802: 
 แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 

 

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 มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
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  ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  
ซึ่งสอดคล้องเป็นไป ตามเกณฑข์อง 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  เสนาขนัธ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กำหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ล่วงหน้า 

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้
ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
บัณฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (บว. 
1.2-101) ตามที่กำหนดครบถ้วนและมีการ
ทำรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยตามรอบการ
ประเมิน (บว. 1.2-102) 

- บว. 1.2-101 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วา่ด้วย บัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2557 
- บว. 1.2-102 
 รายงานการประเมินการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2561 

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

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย มีการกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย  

- มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  
(บว.1.2-201) 

- ถ่ายทอดไปยงับุคลากร โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
กำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
(บว.1.2-202) 

- มีการนำข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาบัณฑติวิทยาลยั 
ผ่านทางเวบ็ไซต์ (บว.1.2-203) 

- บว. 1.2-201 
 แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 
2560-2564 
- บว. 1.2-202 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว. 1.2-203 
 เว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัย 
http://gs.rmu.ac.th 

 3 ผู้บริหารมีการกำกับ  
ติดตามและประเมินผล            
การดำเนินงานตาม                  
ที่มอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผน              
และผลการดำเนนิงานของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย มีการกำกับ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่
มอบหมาย และมีการสื่อสารแผนและผลการ
ดำเนินงานของบัณฑิตวทิยาลัยไปยังบุคลากร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (บว.1.2-301) 

- บว. 1.2-301 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในบณัฑิตวิทยาลยั
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อำนาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัยสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อำนาจในการตัดสนิใจ แก่บุคลากรตามหน้าที่
โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน  
(บว.1.2-401) เสนอแต่งตั้งรองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี รวมถึงการมอบหมายให้รักษา
ราชการแทนคณบดี (บว.1.2-402) 

 
 

- บว. 1.2-401 
 โครงสร้างการบริหารงานของ
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว. 1.2-402 
 คำสั่งรักษาราชการแทน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทำงานบรรลุวตัถุประสงค์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเต็ม
ตามศักยภาพ 

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย มีการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อสามารถทำงานบรรลุตามวตัถุประสงค์
เต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้มีโครงการ
สัมมนาการจัดการองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร บณัฑิตวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการส่งเสริมกลไก
ในการบริหารจัดการหน่วยงานบัณฑิต
วิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (บว.1.2-501) 

- บว. 1.2-501: 
 โครงการสัมมนาการจัดการ
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล                   
โดยคำนงึถึงประโยชน์ของ
บัณฑิตวิทยาลยัและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล ทัง้ 10 ข้อ ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effective) โดยมี
การทำงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมี
การบริหารจัดการที่ไดผ้ลงานทีคุ่้มค่ากับ
งบประมาณและระยะเวลา มีการนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้เปน็ฐานในการบริหารงาน มี
การพัฒนาระบบการประชุมกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย โดยใช้ E-Meeting เปน็การ
ประหยัดงบประมาณในการจัดทำเอกสารการ
ประชุมได้อย่างมาก 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั ตามหนา้ที่ของกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) โดยมีการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
สม่ำเสมอ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอยา่ง
เปิดเผย มีการแจ้งข้อมูลที่จำเปน็และเปน็
ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เชน่ การรับสมัคร
นักศึกษา ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งคณาจารย์ 
ตลอดจนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) โดยมีการมอบหมาย
อำนาจและความรบัผิดชอบในการดำเนินงาน
แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนด
โครงสร้างของหน่วยงานและมอบหมายงาน
ตามโครงสร้างที่กำหนด พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อนำมาปรบัปรุง
โครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมยิง่ขึ้น 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดย
การถ่ายทอดข่าวสารและข้อกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคบัต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต
วิทยาลัยให้บุคลากรทราบและถอืปฏิบัติ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากร เจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัตงิาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลกัสูตรได้แสดง
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดการบริหารความ
เสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลมาปรบัใช้
ในการบริหารงาน 

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
(Morality/Ethic) โดยมีความรบัผิดชอบใน
การปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม 
ศีลธรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 7 บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียประเมินผลการ
บริหารงานผู้บริหาร และ
ผู้บริหารนำผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ตามรายงานการ
ประเมินผูบ้ริหารบัณฑิตวทิยาลยั (บว.1.2-
701) โดยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
มอบหมายงานตามกลุ่มงานและตำแหน่งงาน 
เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินค่างานใน
การขออนุมัติกรอบตำแหน่งต่อไป 

- บว. 1.2-701: 
 รายงานการประเมินผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว. 1.2-702: 
 ภาระงานของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

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 

นางอภิรัตน์  พุทธิดิลก โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

 
ผลการดำเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท   
ตีเมืองซ้าย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลการประเมนิผลบริหารโดยบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 3.38 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.00 3.38 3.38 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป     
สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ 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 

 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกำหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมาย             
ของการจัดการความรู้            
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์                 
ของบัณฑิตวิทยาลัย  อย่าง
น้อย 1  ด้าน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการกำหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแล
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (บว.1.4-101) 

 
 

- บว.1.4-101: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 2 กำหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอยา่ง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้               
ที่กำหนดในข้อ 1 

บัณฑิตวิทยาลยัได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะได้รบัการพัฒนาความรู้และทักษะ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบณัฑิตวิทยาลัย 
(บว.1.4-201) 

- บว.1.4-201: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะ 
โครงการสัมมนาการจัดการองคค์วามรู้
บัณฑิตวิทยาลยั ซึ่งเป็นการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และเป็นการ
ส่งเสริมกลไกในการบริหารจัดการหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลยัและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (บว.1.4-301) 

- บว.1.4-301: 
 โครงการสัมมนาการจัดการ
องค์ความรู้บุคลากร บัณฑิต
วิทยาลัย 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กำหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ              
ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการรวบรวมความรู้
ระบบการให้บริการด้านต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย (บว.1.4-401) และไดร้่วมกัน
ปรับปรุงกระบวนการงานตรวจรูปแบบ
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษาขึน้ เพื่อเป็นการให้บริการหลัง
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาใน
การตรวจรูปแบบ และเข้าเล่มวทิยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระลง โดยจัดทำเป็น Flow 
Chart และคำแนะนำในการใชบ้ริการ (บว.
1.4-402) 

- บว.1.4-401: 
 คู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการด้านต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว.1.4-402: 
 ขั้นตอนงานตรวจรูปแบบ
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5 มีการนำความรู้ทีไ่ด้จาก           
การจัดการความรู้ใน                  
ปีการศึกษาปัจจุบนัหรือ              
ปีการศึกษาที่ผา่นมาที่เปน็ 
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  เปน็แนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ใน     
การปฏิบัติงานจริง 

จากนั้นได้นำกระบวนการดังกลา่วไป
พัฒนาเป็นระบบการให้บริการหลังการสอบ
วิทยานพินธ์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http:// 
grad.rmu.ac.th/service ที่นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนขอรับบริการ และตดิตาม
สถานะการให้บริการด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบให้บริการได้ นอกจากจะเป็นการลด
ระยะเวลาในการดำเนนิการแลว้ ยังเป็นการ
เก็บข้อมูลการให้บริการอย่างเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบประสทิธิภาพในการ
ให้บริการได้ (บว.1.4-501) 

- บว.1.4-501: 
 ระบบบริการนักศึกษา ระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 
http://grad.rmu.ac.th/service 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 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 หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ 
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 ่
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปอ้งกัน หรือมีแผนรองรับ 

เพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน ) ของบัณฑิต

วิทยาลัย 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้

ล่วงหน้า  
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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 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมผีู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน             
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง บณัฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารและบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
(บว. 1.5-101) 

- บว. 1.5-101: 
 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท                
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัได้ทำการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 4 ด้านตามบรบิทของบัณฑิตวิทยาลัย 
(บว. 1.5-201) ได้แก่ 

1. ด้านกลยุทธ ์
2. ด้านการดำเนนิงาน 
3. ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
4. ด้านการเงิน 

- บว. 1.5-201: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง 
และจัดลำดับความเสี่ยง          
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 

บัณฑิตวิทยาลยัได้ทำการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลำดบัความเสี่ยงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 (บว. 1.5-301) 

- บว. 1.5-301: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 4 มีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดบั             
ความเสี่ยงสูง และ
ดำเนินการตามแผน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำแผนบรหิาร
ความเสี่ยง และดำเนนิการตามแผน  
(บว. 1.5-401) 

 
 
 
 
 
 

- บว. 1.5-401: 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
บัณฑิตวิทยาลยั 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

บัณฑิตวิทยาลยัได้รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอผลการดำเนินงานและประเมินผล
ความสำเร็จของการดำเนนิงานพร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน (บว. 1.5-501) 

- บว. 1.5-501: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ 2561  
บัณฑิตวิทยาลยั 

 6 มีการนำผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการนำผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 
(บว. 1.5-601) 

- บว. 1.5-601: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

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

1.  มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของบัณฑติวิทยาลยั 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิ

อย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3.  มีงบประมาณประจำปีที่สอดคลอ้งกับแผนปฏบิัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาบัณฑิตวิทยาลัย

และบุคลากร 
4.  มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลยัอย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง 
5.  มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและ

ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 
 

หมายเหตุ  
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

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 

บัณฑิตวิทยาลยั มีการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย (บว.1.6-101) 

- บว.1.6-101: 
 แผนกลยุทธท์างการเงิน  
บัณฑิตวิทยาลยั  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560-2564 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร  
และการวางแผนการใช้เงนิ
อย่างมีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

บัณฑิตวิทยาลยั มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
(บว.1.6-201 และ บว.1.6-202) 

- บว.1.6-201: 
 แผนปฏบิัติการงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายไดป้ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

 3 มีงบประมาณประจำป ี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพนัธกิจและ
การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
และบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลยั ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงีบประมาณ 2561 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาบัณฑิตวทิยาลัยและบุคลากร 
(บว.1.6-301) 

-บว.1.6-301: 
 แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 

 4 มีการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ 
และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยัอย่างน้อย             
ปีละ 2 คร้ัง 

บัณฑิตวิทยาลยั ได้จัดทำรายงาน
ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยั อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 
3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 
12 เดือน (บว.1.6-401) 

-บว.1.6-401: 
 รายงานผลการดำเนนิงาน 
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 รอบ 3 เดือน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

 5 มีการนำข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบัณฑิต
วิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง 

บัณฑิตวิทยาลยั มีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานะทางการเงิน โดยได้จัดใหม้ีการประชุม
เสวนาร่วมกับประธานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการจัดสรรเงินงบประมาณ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของบัณฑติวทิยาลัย  
(บว.1.6-501) 

-บว.1.6-501: 
 รายงานการประชุมเสวนา
ประธานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก            
ทำหน้าที่ตรวจ ติดตาม 
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์            
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการ
ตรวจ  ติดตาม การใช้เงนิให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
(บว.1.6-601) 

 
 
 
 
 

-บว.1.6-601: 
 แบบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 7 ผู้บริหารระดับสูง                

มีการติดตามผลการใช้เงิน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนำข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้               
ในการวางแผนและ               
การตัดสินใจ 

ผู้บริหารได้ติดตามผลการใช้เงิน ให้
เป็นไปตามเปา้หมาย  และนำข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจในปีงบประมาณต่อไป  
(บว.1.6-701) 

-บว.1.6-701: 
 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลยั 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 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.  มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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  เสนาขนัธ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย  และ
ดำเนินการตามระบบที่
กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลยัมีระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพันธกิจของบัณฑติวิทยาลยั 
(บว.1.7-101) โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการ (บว.1.7-102) ประชุมเพื่อ
วางแผนการดำเนนิงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพปีทีผ่่าน
มา กำหนดผู้รบัผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ดำเนินการตามขั้นตอนและปฏทิินการ
ดำเนินงาน โดยมีคู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ (บว.1.7-103) จัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รับการประเมินฯ จากคณะกรรมการ
การประเมินฯ จัดทำรายงานผลการประเมิน 
(CAR) นำผลมาการประเมินมาวิเคราะห์และ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) รายงานผลการดำเนนิงานต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

- บว.1.7-101: 
 Flow chart ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 
- บว.1.7-102: 
 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว.1.7-103: 
 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2561 

 2 มีการกำหนดนโยบายและ
ให้ความสำคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการกำหนดนโยบาย
และให้ความสำคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยได้กำหนดนโยบายไว้ในแผน
กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ให้การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้ ไม่ตำ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์การ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของสกอ. 
(บว.1.7-201) 

 
 
 

- บว.1.7-201: 
 แผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลยั ฉบับที่ 12 
พุทธศักราช 2560-2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้

เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์               
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัได้กำหนดตัวบง่ชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของบัณฑติวิทยาลยั 
จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 จำนวนนวัตกรรมที่เกิด
จากการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการหรือการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระดับความสำเร็จของ
คุณภาพมาตรฐานวารสารมหาวทิยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม (บว.1.7-301) 

- บว.1.7-301: 
 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2561 

 4 มีการดำเนินงาน                    
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การดำเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวทิยาลัย
ตามกำหนดเวลา  และ  
3) การนำผลการประเมิน
คุณภาพไปทำแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการดำเนนิงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

1. มีการควบคุม ติดตามการดำเนินงาน 
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโดย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
(บว.1.7-401)  

2. ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินต่อมหาวิทยาลัย (บว.1.7-402)  

3. ได้นำผลการประเมนิคุณภาพไป
จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั (บว.1.7-403) 

- บว.1.7-401: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว.1.7-402: 
 รายงานการประเมินตนเอง 
ประจำปีการศึกษา 2561 
บัณฑิตวิทยาลยั 
- บว.1.7-403: 
 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2561 

 5 มีการนำผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทำงาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนนิงานตาม            
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
ทุกตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลยัมีการนำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการศกึษา 2561 
และดำเนนิการตามแผน (บว.1.7-501) 

 
 
 
 
 

- บว.1.7-501: 
 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีระบบสารสนเทศ              

ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลสนับสนนุการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี ้

1. ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(บว.1.7-601) 

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ (บว.1.7-602) 

- บว.1.7-601: 
 ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
http://gs.rmu.ac.th/ 

gsrmureport/ 
- บว.1.7-602: 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์
http://gs.rmu.ac.th/advisor 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
และผู้ใชบ้ริการ                  
ตามพันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัได้จัดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี โดยเฉพาะ 
ผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร ดังนี ้

1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน (บว.1.7-701) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(บว.1.7-702) 

- บว.1.7-701: 
 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มี
ต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 
- บว.1.7-702: 
 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพระหวา่งหน่วยงาน โดยมี 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั ในการประชุมสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.) ในวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 (บว.1.7-801) 

- บว.1.7-801: 
 ภาพกิจกรรมการการประชุม
สภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) และคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.)  ในวันที่ 
6 ธันวาคม 2561  

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนำไปใชป้ระโยชน์ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีแนวปฏิบัติที่ดใีนการ
จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการ
ดำเนินการดา้นประกันคุณภาพและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นำไปใชป้ระโยชนไ์ด้ ได้แก่ 

1. ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ทีป่รึกษา

- บว.1.7-901: 
 ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
http://gs.rmu.ac.th/ 

gsrmureport/ 
- บว.1.7-902: 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
วิทยานพินธ์ (บว.1.7-901) วิทยานพินธ ์

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

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  :  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 

นางอภิรัตน์  พุทธิดิลก โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

 
ผลการดำเนินการ 

จากการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ บัณฑิต
วิทยาลัย ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลผู้รับบริการของหน่วยงาน 3.96 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.96 3.96 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
บว. 2.1-101 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

หมายเหตุ 
หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสำรวจความ

พึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกำลังใจหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่นๆ 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 

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

นางสาวขนษิฐา  เสนาขนัธ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

บัณฑิตวิทยาลยัมีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (บว. 2.2-101) 

- บว. 2.2-101: 
 แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2 มีการบริหารและ                
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุอย่างสม่ำเสมอ 
และให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดดังนี ้

1. มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ ในแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (บว. 2.2-201) 
ได้แก่ โครงการการจัดการองค์ความรู้บัณฑิต
วิทยาลัย และโครงการการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองทางดา้นทักษะทางวิชาการและวิชาชพี
(บว. 2.2-202) 

- บว. 2.2-201: 
 แผนปฏบิัติราชการ  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
- บว. 2.2-202: 
 คำสั่งราชการการเข้าร่วม
พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และกำลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนนุสามารถ
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับ
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่แีละสร้างขวัญ
และกำลังใจ ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีศูนย์แพทย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็น
หน่วยงานให้บริการทางการแพทย์เครือข่าย
โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัสามารถใช้สิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพได้ 

2. จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากร เช่น มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ใน
หน่วยงานในโอกาสต่างๆ (บว. 2.2-301) 

3. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในห้องสำนักงานเพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของบุคลากร (บว. 2.2-302) 
 
 
 
 

- บว. 2.2-301: 
 ภาพกิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร 
- บว. 2.2-302: 
 ภาพถ่ายห้องสำนักงาน 
บัณฑิตวิทยาลยั 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีระบบการติดตามให้

บุคลากรสายสนับสนุน           
นำความรู้และทักษะ                
ที่ได้จากการพฒันามาใช้                  
ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่
ได้จากการพฒันามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

1. มีการติดตามผลการพัฒนาตนเอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (บว. 2.2-401) 

2. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
ตามแผนพฒันาบุคลากร บัณฑติวิทยาลยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(บว. 2.2-402) 

- บว. 2.2-401: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว. 2.2-402: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5 มีการให้ความรู ้                      
ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนนุและดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนนุถือปฏิบัต ิ

บัณฑิตวิทยาลยัมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนบัสนนุ และ
ควบคุมให้บุคลากรสายสนบัสนนุถือปฏิบัติ 
(บว. 2.2-501, บว. 2.2-502) 

- บว. 2.2-501: 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วา่ด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 
2556 
- บว. 2.2-502: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

 6 มีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผน              
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผนพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
(บว. 2.2-601, บว. 2.2-602) 

- บว. 2.2-601: 
 รายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- บว. 2.2-602: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

 7 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการนำผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงแผนการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุในรอบปีถัดไป (บว. 2.2-701,  
บว. 2.2-702) 

- บว. 2.2-701: 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 
- บว. 2.2-702: 
 (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3 : 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 

นางสาวพชิญ์สนิี  จักณารายณ์ โทรศัพท์: 0-4372-5438 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวทิยาลัย มบีุคลากรสายสนับสนนุจำนวน 9 คน ได้แก ่

1. นางสาวธัญณิชา  สุวรรณภักดี นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
2. นายอิทธิพล  โยธะชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
3. นางสาวศิริเพ็ญ  จำปาศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
4. นางสาวพชิญ์สนิี  จักณารายณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ 
5. นายวฒันากร  ฉลาดบล นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
6. นางอภิรัตน์  พุทธิดิลก นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
7. นางสาวขนษิฐา  เสนาขนัธ์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 
8. นายเศรษฐา  โพธิ์สสีม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวนิตยา  มิง่สูงเนนิ ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ปฏบิัติการ 

 
ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ได้เข้ารับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งการลาศึกษาต่อ การส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน และการ
ฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง ดังนี้ 
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การฝึกอบรมที่สถาบันจดัขึ้นเอง 
ชื่อ-สกุล รายละเอียด รายการหลักฐาน 

1. นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก 
2. น.ส. ศิริเพ็ญ จำปาศรี 
3. น.ส. ธัญณิชาสุวรรณภักดี 
4. น.ส. พิชญ์สินี จักนารายณ์ 
5. น.ส. ขนิษฐาเสนาขันธ์ 
6. น.ส. นิตยา มิ่งสูงเนิน 
7. นายวัฒนากร ฉลาดบล 
8. นายเศรษฐา โพธิ์ศรีสม 
9. นายอิทธิพล โยธะชัย 

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนผลงาน
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 11 เมษายน 2561  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามที่ 
1455/2561 

1. นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก 
2. น.ส.พิชญ์สินี จักนารายณ์ 
3. น.ส.ขนิษฐา เสนาขันธ์ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) วันที่ 22
พฤษภาคม 2561  

ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ 
2047/2561 

1. น.ส. ศิริเพ็ญ จำปาศรี 
2. น.ส. นิตยา มิ่งสูงเนิน 

เข้าร่วมโครงการนำร่องใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจเช็คสำหรับชุดเบิกจ่ายเพ่ือความ
รวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ วันที่ 11 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน 
เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา 

หนังสือเชิญประชุมที่ 
กค. ว. 620/2561 
ลงวันที่ 7 ก.ย.2561 

1. นายอิทธิพล โยธะชัย 
2. นายวัฒนากร ฉลาดบล 

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เทคนิคพิชิต
ออฟฟิต ซินโดรม วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ 
ห้อง Conference Room2 อาคารฉลองสิริ
ราชสมบัติ 60 ปี  

ตามหนังสือประชุม ที่ 
กบค. ว.430/2561 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 

1. น.ส.พิชญ์สินี จักนารายณ์ 
2. นายเศรษฐา โพธิ์ศรีสม 
3. น.ส.ขนิษฐา เสนาขันธ์ 

เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 

คำสั่งมหาวิทยาลัย
เลขที่ 4837/2561 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 

1.  น.ส.ธัญณิชา สุวรรณภักดี 
2.  นายเศรษฐา โพธิ์ศรีสม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ Thaijo02 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 
2877/2561 
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ชื่อ-สกุล รายละเอียด รายการหลักฐาน 
1.  น.ส.ธัญณิชา สุวรรณภักดี 
 

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม 2561  
ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 
4509/2561 

1.น.ส.ธัญณิชา สวุรรณภักดี เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้และ
แสดงผลงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 1-
3 สิงหาคม 2561 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด 
สุรินทร์ 

ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 
3356/2561 

1. น.ส.ธัญณิชา สวุรรณภักดี 
2. นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก 
3. น.ส.พิชญ์สินี จักนารายณ์ 
4. น.ส.ขนิษฐา เสนาขันธ์ 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ประจำปี 
งบประมาณ 2561 

ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 
3322/2561 

 
สูตรคำนวณ   

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี = 9  X  100 
         9 
        =       100 

 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี =  ร้อยละ 100 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5 บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4  :  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 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มีต่อสภาพภูมิทศัน์และสิ่งแวดลอ้มของบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 20 คน  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.31 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3.51 ระดับ 4.31 4.31 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
บว. 2.4-101 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5  : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (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 

นางสาวธัญณิชา  สุวรรณภักดี โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และมี
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พบว่า มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด  

 
สูตรคำนวณ  

ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ = 
จำนวนตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติราชการทีบ่รรลุเป้าหมาย 

X 100 
จำนวนตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 

 

= 
4 

X 100 
4 

= ร้อยละ 100 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80  ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
บว. 2.5-101 รายงานผลการดำเนนิงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562) 

 

จุดเด่น 
-  

จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6   : จำนวนนวัตกรรมที่เกดิจากการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการหรือการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จำนวน 1 ชิ้นงาน จำนวน 2 
ชิ้นงาน 

จำนวน 3 
ชิ้นงาน 

จำนวน 4 
ชิ้นงาน 

จำนวน 5 ชิ้นงาน 

 
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 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการหรือการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 8 ชิ้นงาน ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 
2. ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาออนไลน์ 
3. ระบบการประกาศผลทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ RMU-GET 
4. ระบบวารสารออนไลน์ journal.rmu.ac.th 
5. ระบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ระบบบริการหลังการสอบวิทยานิพนธ์ 
7. ระบบรายงานผลการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
8. ระบบตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

จำนวน 3 ชิ้นงาน จำนวน 8 ชิ้นงาน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
บว. 2.6-101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 
บว. 2.6-102 ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาออนไลน์ 
บว. 2.6-103 ระบบการประกาศผลทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ RMU-GET 
บว. 2.6-104 ระบบวารสารออนไลน์ journal.rmu.ac.th 
บว. 2.6-105 ระบบยนืยันการลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา 
บว. 2.6-106 ระบบบริการหลังการสอบวิทยานิพนธ์ 
บว. 2.6-107 ระบบรายงานผลการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ระดบับัณฑิตศึกษา 
บว. 2.6-108 ระบบตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
จุดเด่น 

-  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.7  : ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

1. มีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำวารสารตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 1 
2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนดำเนินการที่

กำหนด 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ

ดำเนินการ 
4. มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน 
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานของวารสาร 

 

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

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

นางสาวธัญณิชา  สุวรรณภักดี โทรศัพท์: 0-4372-5438 
นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกำหนดนโยบายและ

แผนการดำเนนิการจัดทำ
วารสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนนิการจัดทำวารสารตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 1  
(บว. 2.7-101, บว. 2.7-102)  

- บว. 2.7-101:  
 นโยบายในการจัดทำวารสาร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 
- บว. 2.7-101:  

ระบบกลไกการดำเนนิงาน
จัดทำวารสารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม 

 2 มีคณะทำงานหรือบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบดำเนนิการตาม
แผนดำเนนิการที่กำหนด 

บัณฑิตวิทยาลยัได้แต่งตั้งกอง
บรรณาธิการของวารสารฯ (บว. 2.7-201)
และผู้ประเมินอิสระ (Peer review)  
(บว. 2.7-202) เพื่อให้สามารถดำเนินการ
จัดทำวารสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

- บว. 2.7-201:  
 รายชื่อกองบรรณาธิการ 
- บว. 2.7-202:  
 รายชื่อผู้ประเมนิอิสระ (Peer 

review) 
 
 
 
 
 

   -  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการส่งเสริมสนบัสนุน

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการ
ดำเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดทำวารสารฯ ดังนี ้
- มีการส่งเสริมให้ดำเนินการจัดทำ

วารสารโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ 
และดำเนนิการผา่นทางเว็บไซตข์องวารสาร 
http://journal.rmu.ac.th/ เพื่อความ
สะดวกในการสง่บทความเพื่อตีพิมพ์ และ
การจัดเตรียมบทความตามรูปแบบที่วารสาร
กำหนด (บว. 2.6-301)  

- บว. 2.7-301:  
 เว็บไซต์วารสารฯ  
 

 4 มีการประเมินความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการติดตามและ
ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน
ผ่านทางการนำเสนอในที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารวารสารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
ไปปรบัปรุงกระบวนการทำงาน  
(บว. 2.7-401) 

- บว. 2.7-401:  
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารวารสาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 

 5 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนามาตรฐานของ
วารสาร 

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีการปรับปรงุการ
ดำเนินงานการจัดทำวารสารฯ ดังนี้ 

1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์อัตรา
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และอัตราการจ่าย
ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม
(บว. 2.7-501) 

2. ปรับปรุงรูปแบบบทความและการ
อ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม และผ่านการพจิารณา
รูปแบบบทความจากวารสารที่อยู่ในระบบ 
ThaiJO (บว. 2.7-502) 

- บว. 2.7-501:  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
และอัตราการจ่ายของวารสาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 
- บว. 2.7-502: 
 รายชื่อวารสารที่ผา่นการ

พิจารณารูปแบบบทความ  
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดเด่น 
-  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ส่วนที่  3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานประเภท

สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.76 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตนเอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.76 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.75 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.76 
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  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

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

วิทยาลัย และผูบ้ริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 

ระดับ 4.00 ระดับ 3.38 3.38 

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 9 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.76 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51 ระดับ 3.96 3.96 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
ร้อยละ 85 9 ร้อยละ 100 5.00 

9 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่น

เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 
ระดับ 4.00 ระดับ 4.31 4.31 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรือการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

3 ชิ้นงาน 5 ชิ้นงาน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐาน
วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.75 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (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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เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง เป้าหมายรายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา  2561 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 1.1 6 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

และผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลยั 
สกอ. 7.1 7 ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร
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  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มรม. ระดับ 3.51 ประเมินโดย
หน่วยงานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ มรม. 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้

และทักษะในวิชาชีพ 
มรม. ร้อยละ 85 หน่วยงาน

ดำเนินการ
ประเมินเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มี
ต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. ระดับ 4.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ 

มรม. ร้อยละ 80  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรือการให้บริการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มรม. 3 ชิ้นงาน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับความสำเร็จของคุณภาพมาตรฐาน
วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

มรม. 4 ข้อ  

รวมทั้งหมด  14  ตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก  ข 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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