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ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการ “สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่า
ปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาร่วมหรือสหวิทยาการ ที่มีคณ
ุ ภาพทั้งในด้านวิชาการและการวิจัย
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ” โดยมีตัวบ่งชี้ตามพันธกิจที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับความสําเร็จในการรับนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ เอกลักษณ์ หรือจุดเน้นของหน่วยงาน จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.2 จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารตามยุทธศาสตร์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 2.3 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการ
ด้านการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการ
ด้านจริยธรรมการวิจัย
สําหรับปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปผลการดําเนินงานที่เป็นจุดเด่นและโอกาสการพัฒนาของ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดังนี้
สรุปวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่น
1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
2. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการตรวจรูปแบบบทนิพนธ์
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จุดเด่นในภาพรวม
1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ทั้งอาจารย์ และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และระบบงานสารบรรณ
2. มีระบบสารสนเทศด้านฐานข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. บัณฑิตวิทยาลัย จะนําโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และการวิจัย (iThesis) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560
2. ในอนาคตบัณฑิตวิทยาลัย จะนําระบบ Electronic Form (e-from) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านเอกสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
โครงร่างองค์การ
P.1 ลักษณะหน่วยงาน :
1.ก สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2522 โดยในปีการศึกษา 2523
ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก
การมัธยมศึกษา เน้นการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนภายใต้ “งานบริหารบัณฑิตศึกษา” สังกัดกองบริการการศึกษาของฝ่ายวิชาการ โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน ต่อมาในปีการศึกษา 2540 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น “สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และในปีพุทธศักราช
2546 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเท่าระดับคณะที่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด
(1) บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจบริการหลัก และวิธีการให้บริการดําเนินการตามตาราง OP-1 ก (1-1)
ตาราง OP-1 ก (1-1) ภารกิจบริการหลัก และวิธีการให้บริการ
บริการที่สําคัญ
1. เพิ่มพูนความรู้ ให้แก่
อาจารย์ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคลากร

แนวทางและวิธีการให้บริการ
สําหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
2. โครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สําหรับอาจารย์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. โครงการ : อบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทําอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ
4. โครงการ “อบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
5. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7. โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับบุคลากร
8. โครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
สําหรับการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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บริการที่สําคัญ

บริการที่สําคัญ

2. กฎระเบียบ ข้อบังคับให้
หน่วยงานระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับนิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม
ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างถูกต้อง

แนวทางและวิธีการให้บริการ
9. โครงการประชุมปฏิบัติการ : อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา และระบบฐานข้อมูลบทนิพนธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาประจําคณะมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
แนวทางและวิธีการให้บริการ
10. โครงการ : ประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคาม
เป็นผู้รับและแก้ไขปัญหาในการประสานงานเพื่อออกกฎระเบียบในรูปแบบคณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
ให้บริการกับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

(2) บัณฑิตวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากลภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้”
พันธกิจ :
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาร่วมหรือสหวิทยาการ ที่มีคุณภาพ
ทั้งในด้านวิชาการและการวิจัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
ค่านิยม :
KIATSALA = เกียรติศาลา คือ สถานที่รวบรวมความเป็นเลิศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
K = Knowledge Based and Local Wisdom การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
I = Innovation คือ นวัตกรรม
A = Accountability คือ การได้รับการยอมรับ
T = Teamwork คือ การทํางานเป็นทีม
S = Sufficiency Economy คือ เศรษฐกิจพอเพียง
A = Academic คือ ความเป็นวิชาการ
L = Learning organization คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
A = Achievement คือ การมุ่งสู่ความสําเร็จ
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สมรรถนะหลัก:
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
(3) บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 21 คน โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง OP-1 ก(3-1) และมี
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก (3-2)
ตาราง OP-1ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
รวม
อายุคนเฉลี่ย
อายุงานเฉลี่ย

ผู้บริหาร
4
4
46.75
-

ผู้ปฏิบัติงาน
6
11
17
41.52
14.48

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ตําแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน)
เชี่ยวชาญ = .....-..... ชํานาญการพิเศษ = ....2...
ชํานาญการ = ...1.... ชํานาญงานพิเศษ = ....-.....
ชํานาญงาน = ....-......

ตาราง OP-1 ก (3-2) ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันขององค์กร
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพัน

1. ค่าตอบแทนสวัสดิการ
2. ความก้าวหน้าในการทํางาน
3. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพ
5. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ : มีความชัดเจน มีความก้าวหน้า
6. สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงาน /ผู้บริหาร/องค์กร
7. ความรัก ความซื่อสัตย์ ความผูกพันต่อองค์กร
8. บรรยากาศการทํางานที่ดี
9. ความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่าย
10. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหาร
(n=4)
(%ของผู้ตอบ)
25
25
25
25
25
25
25
25
-

ผู้ปฏิบัติงาน
(n=17)
(%ของผู้ตอบ)
17.65
11.77
11.77
5.89
5.89
5.89
5.89
5.89
5.89
11.77
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ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพัน

11. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
12. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
13. การเคารพกติกา
14. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
15. การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
16. มีความจริงใจและปฏิบัติต่อกันด้วยใจจริง
17. ความตั้งใจทํางานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
18. มีความเอื้ออาทรผ่อนสั้น ผ่อนยาวตามความเหมาะสม
19. พฤติกรรมในการทํางานร่วมกัน
20. คําสั่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่
21. การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ
22. โอกาสในการพัฒนาตนเอง
23. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
24. ความท้าทายในการทํางาน
25. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
26. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
27. การทํางานอย่างมีความสุข
28. กฎระเบียบที่ปฏิบัติงานได้และเข้าใจง่าย
29. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสานงาน
30. บุคลากรสนับสนุนในการร่วมมือปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร
(n=4)
(%ของผู้ตอบ)
25
25

ผู้ปฏิบัติงาน
(n=17)
(%ของผู้ตอบ)
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
5.89
5.89
5.89
5.89
5.89

25

-

-

ที่มา : ข้อมูลจากการสํารวจผู้บริหาร จํานวน 4 คน และบุคลาบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 21 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จากตาราง OP-1 ก (3-2) พบว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันขององค์กร จํานวน 30 ข้อ ดังนี้
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อองค์กร
3 ลําดับแรก ได้แก่ ค่าตอบแทนสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการทํางาน และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 11.77 เห็นตรงกันว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อองค์กร
จํานวน 18 ข้อ ได้แก่

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

1. การพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพ
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ : มีความชัดเจน มีความก้าวหน้า
3. สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงาน /ผู้บริหาร/องค์กร
4. ความรัก ความซื่อสัตย์ ความผูกพันต่อองค์กร
5. บรรยากาศการทํางานที่ดี
6. ความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่าย
7. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย
8. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
9. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
10. การเคารพกติกา
11. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12. การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
13. มีความจริงใจและปฏิบัติต่อกันด้วยใจจริง
14. ความตั้งใจทํางานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
15. มีความเอื้ออาทรผ่อนสั้น ผ่อนยาวตามความเหมาะสม
16. พฤติกรรมในการทํางานร่วมกัน
17. คําสั่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่
18. การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 5.89 เห็นตรงกันว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อองค์กร
จํานวน 9 ข้อ รายละเอียดปรากฏดังตาราง OP-1 ก(3-2)
(4) หน่วยงานฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ ตาม ตาราง OP-1 ก(4)
ตาราง OP-1 ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สําคัญ
อาคารสถานที่

-

เทคโนโลยีและอุปกรณ์

-

(5) หน่วยงานฯ ดําเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญตามตาราง OP-1 ก (5)
ตาราง OP-1 ก(5) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อกําหนด
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่รัฐบาลกําหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดดังตารางที่
P.1ก (5)
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ด้าน
การ
จัดการ
ศึกษา

การวิจัย
การ
บริหาร
จัดการ

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท
พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชาการ
ชําระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2557
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการลงทะเบียนของนิสิต พ.ศ. 2557
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ว่าด้วยการบริหารจัดการและดําเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ว่าด้วยบริหารงานบุคคลข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ระเบียบของกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการเงินและงบประมาณ และบริหารจัดการด้านพัสดุดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายโดยใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเรื่องการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเรื่องการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเรื่องหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557

1.ข ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน
(1) หน่วยงานฯ มีการบริหารงานโดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
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โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มงานบริหาร
-งานสารบรรณ
-งานประชุม
-งานคลัง
-งานพัสดุ
-งานบุคคล
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานประกันคุณภาพ และจัดทํา
คํารับรอง
-งานบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน
-งานระบบสารสนเทศ
-งานเครือข่ายและซ่อมบํารุง
-งานยานยนต์

กลุ่มงานบริการการศึกษา
- งานรับเข้าศึกษา
- งานหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานมาตรฐานการสอบ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานกิจการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- งานทุนวิจัย
- งานวารสาร

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
- งานทะเบียนบทนิพนธ์
- งานตรวจรูปแบบบทนิพนธ์
- งานเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์
- งานประมวลผลผลบทนิพนธ์
- งานควบคุมมาตรฐานอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา
- งานบริการวิชาการ
“จัดพิมพ์บทนิพนธ์”
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ในการกํากับดูแลองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการกําหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาหน่วยงานเพื่อให้บรรลุปณิธานในการ “มุ่งเน้นการเป็นองค์กรชั้นนําในการกํากับ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริม
การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วยการบุกเบิก เสาะแสวงหาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เป็นพื้นฐานของสังคม” เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนด
นโยบายในการบริหาร และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. ด้านการบริหารองค์การ
1.1 ระบบการบริหารจัดการองค์การ ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
หน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และหลักขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ TOR และระบบ กพร. เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเงินและพัสดุ พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ พัฒนาระบบบริหารมาตรการประหยัดพลังงานของบัณฑิตวิทยาลัย
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถตาม
สมรรถนะ มีจิตสํานึกของการบริการ มีระเบียบวิจัย และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจํา สร้างระบบและกลไกการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีผลงานวิจัย เพื่อการสร้างผลงานความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และจัดระบบและกลไกสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ให้ทํางานเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข
1.3 บริหารจัดการสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาอื่น
2. ด้านการผลิตบัณฑิต มีการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย คือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้ โดย
2.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต พัฒนาระบบ
และกลไกการบริการทางวิขาการแก่สังคม และพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 พัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คือ พัฒนาระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมมาตรฐานบทนิพนธ์ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริการนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ด้านการวิจัย
สนับสนุนงานวิจยั โดย สร้างระบบและกลไกการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนให้มี
ผลงานวิจัย และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําสู่การทํางานวิจัยของบุคลากร
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4. ด้านการบริการวิชาการ
สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการต่อชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยของนิสิตมาเผยแพร่ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนให้บุคลากรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย และให้บูรณาการเข้ากับการทํางานให้หน่วยงาน และให้มีการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ปรากฏ
ชัดเจนในหน่วยงาน
(2) หน่วยงานฯ ได้จําแนกลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตาม
ตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง OP-1 ข(2-2)
ตาราง OP-1 ข(2-1) ประเภทลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง
กลุ่ม/ประเภท
ลูกค้า
1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. อาจารย์

ความต้องการและความคาดหวัง
จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
ผู้ใช้บริหารมีความต้องการจําเป็น และความคาดหวัง ดังนี้
1. ความต้องการจําเป็นของผู้ใช้บริการ
1.1 การบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลของระบบสารสนเทศให้ดีขึ้น
1.2 ควรมีคู่มือการดําเนินการที่กระชับ
1.3 ควรใช้เวลาตรวจรูปเล่มไม่เกิน 1 สัปดาห์
1.4 บัณฑิตวิทยาลัย กองคลัง กองทะเบียน ควรจะอยู่อาคารเดียวกัน จะเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป
1.5 ต้องการความรวดเร็ว เพิ่มคอมพิวเตอร์ให้บริการ การใช้คาํ พูดของเจ้าหน้าที่บางราย
สถานที่ไม่สะดวก
2. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
2.1 บริการดี เสมอภาค เจ้าหน้าที่ทํางานได้รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ
2.2 ผู้บริหารควรจะอยู่ประจําสํานักงาน
2.3 ลดขั้นตอนการเสนอเอกสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง
2.4 ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ตรวจรูปเล่มที่มีความเชี่ยวชาญตรวจแบบฟอร์มรูปเล่มที่มีความ
เชี่ยวชาญตรวจแบบฟอร์มรูปเล่มด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
2.5 ความใส่ใจในเอกสาร ความล่าช้า เช่น การประกาศคะแนนสอบคัดเลือก (ผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
2.6 การปรับจุดให้บริการระหว่างกองทะเบียน+กองคลังให้อยู่ใกล้กัน One Stop Service
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กลุ่ม/ประเภท
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. นิสิตระดับ
1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์ และวิจัย (iThesis) สําหรับอาจารย์
บัณฑิตศึกษา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการสํารวจความต้องการของผู้เข้าร่วม
โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเพิ่มเติมในการจัดอบรม และข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้ง
2. อาจารย์
ต่อไป
1.1 จัดอบรมการใช้ระบบ iThesis และทดลองใช้งานจริงอีกครั้ง โดยแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมนําข้อมูล
วิทยานิพนธ์มาใช้กับระบบจริง
1.2 ควรมีการเตรียมระบบ login เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง
1.3 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการเพิ่มเติม
ในการจัดอบรมครั้งต่อไป หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
2.1 ควรมีการอบรมการเขียนบทความวิจัยฉบับภาษาไทย
2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนบทความฉบับภาษาไทยสู่การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 ควรจัดอบรมในวันที่ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่ควรเว้นวันอบรม
2.4 ควรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ดา้ นอื่นๆ ที่สําคัญ เกี่ยวกับงานวิจัยแหล่งข้อมูลวารสารต่าง ๆ แหล่งที่มา
และวิธีคิดวิธีเขียน
(2) หน่วยงานฯ มีคู่ความร่วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข้อกําหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามตาราง OP-1 ข(3)
ตาราง OP-1 ข(3) คู่ความร่วมมือที่สําคัญ
กลุ่ม/ประเภท
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
คณบดีทุกคณะเป็น เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
1. กลุ่มคณบดีและ ผู้บริหารทําให้แก้ปัญหาได้
กรรมการ มีส่วนร่วม
ผู้บริการ
อย่างราบรื่น
ในการกํากําหนด
และพิจารณา
กฎระเบียบ
2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ประสานงานให้
ปฏิบัติให้เป็นไปใน
ผู้ประสานงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ ทิศทางเดียวกัน
ระหว่างคณะ

ช่องทางการสื่อสาร
1. จัดการประชุม
ปรึกษาหารือ
2. หนังสือ/เอกสาร
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. E-mail/Line กลุ่ม
1. จัดการประชุม
ปรึกษาหารือ/หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. หนังสือ/เอกสาร
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. E-mail
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กลุ่ม/ประเภท
3. ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายในการ
ประชุมวิชาการ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
-จัดโครงการการเข้าร่วมเป็น ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
และเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาในการประชุม
วิชาการ
-จัดโครงการจัดการฝึกงาน
สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
ณ ต่างประเทศ

ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาในการ
ประชุมวิชาการ

ช่องทางการสื่อสาร
1. จัดการประชุม
ปรึกษาหารือ
2. หนังสือ/เอกสาร
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. E-mail

(คําอธิบายเพิ่มเติม : การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนการ
หรือประสิทธิผลของหน่วยงาน)
P.2 สภาวการณ์ของหน่วยงาน
2.ก สภาพแวดล้อมในการยกระดับการปฏิบัติงาน
(1) หน่วยงานมีคู่เทียบเพื่อใช้ในการยกระดับการดําเนินงานกับหน่วยงานใด และเปรียบเทียบในประเด็นใดบ้าง
และใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากแหล่งใด
...........ไม่มี เนื่องจาก บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยประสานงาน และบริการให้กับหน่วยงานภายใน ......................
(2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสําหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร
2.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากไม่สอดคล้องกับทรัพยากรบุคคล
2.2 งบประมาณ กรณีงบประมาณที่ลดลงจะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนได้
(คําอธิบายเพิ่มเติม : การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เช่น ด้านเทคโนโลยี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เป็นต้น)
2.ข บริบทเชิงกลยุทธ์
หน่วยงานฯมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านการพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคคล
คืออะไร
ตาราง OP-2 ข ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านการพันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการและด้านการวิจัย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. มีหน่วยงานวิจัยสนับสนุนให้ทุนวิจัย อาจารย์และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติการ
3. กํากับติดตาม ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการให้ได้คุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ด้านบุคคล
4. ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความผูกพัน ต่อองค์กร
เพื่อให้ภารกิจประสบความสําเร็จ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
3. มีคณะกรรมการกลั่นกรองวารสารเพื่อให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที่

2.ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
หน่วยงานฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ดังนี้
1. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ใช้การปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA การ
ประเมินความเสี่ยง การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับภาควิชา และระดับคณะ และการจัดการความรู้
(KM)
2. การประเมินผลการเรียนรู้ระดับองค์กร ใช้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการสะท้อนผลหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review)
3. กระบวนการสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้ และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน กระบวนการตั้งคําถาม กระบวนการ Benchmark และเทียบเคียงกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
กระบวนการวิจัยกระบวนการระดมความคิด
ผลการปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2558
ที่

กิจกรรมโครงการที่ระบุ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(รอสรุปผลรอบ 12 เดือน)
1 พัฒนาการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย - มีการพัฒนากระบวนงาน และระบบกลไกขั้นตอนการ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศภายใน 5 ปี โดย ดําเนินงานที่ชัดเจน จํานวน 3 งาน ได้แก่ งานมาตรฐานบท
นิพนธ์ งานวิชาการ งานสารบรรณ เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2559 จะดําเนินการ
- มีระบบสารสนเทศแนะนําขั้นตอนการดําเนินงานที่สามารถ
พัฒนา เกี่ยวกับการบริการเพื่อก้าวสู่
จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความเป็นเลิศ และในปีต่อ ๆ ไป จะ
ดําเนินตามข้อค้นพบ หรือข้อเสนอแนะ - มีระบบสารเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อขจัดประเด็นปัญหาที่อาจจะส่งผล - มีระบบการจองอาจารย์ที่ปรึกษา
กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - มีระบบการตรวจสอบ
ให้อยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่องทุกปี รายละเอียดปรากฏดังเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ 1.1
เช่น
- อาจจะมีการปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินงานเชิงรุก
- การปรับปรุงสถานที่คงมีข้อจํากัด
อาจจะไม่สามารถดําเนินงานได้
- ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
- พัฒนาระบบสารสนเทศแนะนํา

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อจํากัดด้าน
สถานที่ และ
งบประมาณในการ
จัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการ
บริการ
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
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ที่

กิจกรรมโครงการที่ระบุ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่สามารถจะ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
2 1. ทบทวนผลการดําเนินงาน วิธีการ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับความสําเร็จในการรับ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กําหนดแผนการดําเนินงานให้คอบ
คลุมทุกประเด็น มีการกําหนดช่วงเวลา
ในการจัดกิจกรรมอย่างอย่างชัดเจน
รวมทั้งหน่วยงานต้องมีการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานอย่าง
เพียงพอ
3. กํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4. และจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจาก การ
ดําเนินงานที่นําไปสู่ความเป็นเลิศ
5. ประเมินกระบวนการ และค้นหา
6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นพบ และ
รายงานผู้บริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ
1ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง)
7. มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(รอสรุปผลรอบ 12 เดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

มีการกําหนดกิจกรรมไว้ที่ 7 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้ง 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
คือ 1) มีการกําหนดระบบกลการวิธีการ ขั้นตอน การ
ดําเนินการรับเข้าศึกษา 2) การกําหนดแผนการดําเนินงาน
ให้ครอบคลุมทุกประเด็น มีการกําหนดช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมอย่างชัดเจน 3) มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจัดทําข้อมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
และประกอบการพิจารณาการกําหนดแผนการรับเข้าและ
วิธีการดําเนินงานในรอบปี โดยการนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ตามระเบียบ
วาระประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 เอกสาร
ประกอบวาระที่ 4.7 และจากรอบปีที่ผ่านมามติที่ประชุมได้
มอบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และให้บัณฑิตวิทยาลัยตั้งงบประมาณปี 2560
ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มเป้าหมาย
สําหรับการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
ยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ และผลจากการดําเนินงาน
ตามที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน
สนับสนุนงานรับเข้าจํานวน 1 โครงการฯ โดยผลในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ได้มีการออกแนะนําหลักสูตร
จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) จังหวัดมหาสารคาม 2) ร้อยเอ็ด
3) กาฬสินธุ์ และ 4) ขอนแก่น และมีคณะแจ้งความประสงค์
ร่วมไปแนะนําหลักสูตรประกอบด้วย ศิลปะกรรมฯ คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ คณะแพทย์ฯ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ 4) มีการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 5) มีการประเมิน

-
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ที่

กิจกรรมโครงการที่ระบุ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(รอสรุปผลรอบ 12 เดือน)
ผลการดําเนินงานโดยการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเพื่อ
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติ
ตามงามแนวปฏิบัติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้รับ
ทราบผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ
กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการงานรับเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมกัน 6) มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นตาม
มติที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และ 7) มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน
https://drive.google.com/file/d/0B55agoAxI5RXcF9aa
GtfWUN0SEU/view
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 1.4
มีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และแลกเปลี่ยน
3. 1. ทบทวนผลการดําเนินงาน เกณฑ์
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน เรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริการ การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการรับนิสิตใหม่
2. พัฒนาตัวบ่งชี้ ประเภทกระบวนการ ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาแบบสํารวจ
และผลลัพธ์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ ประเมินโดย
3. ศึกษาดูงาน/สร้างเครือข่ายด้านการ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิต
ประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาตัว
วิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน คือ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บ่งชี้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเทียบเคียงผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การดําเนินงานและวิธีปฏิบัติที่ดี ส่งผล มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประเมินที่ข้นึ ทะเบียนเป็นผู้
ให้มีผลการดําเนินงานที่เป็นต้นแบบของ ประเมินของ สกอ. จํานวน 2 ท่าน เพื่อเป็นข้อสนเทศใน
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การพัฒนาตัวบ่งชี้ในปีถัดไป
หน่วยงานมีการแบ่งปันความรู้ในเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. พัฒนาแบบฟอร์มในการใช้ประโยชน์
จากการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” แต่ไม่
มีการตอบรับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้ มีเพียง
หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากการ
การเผยแพร่จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตอบกลับมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อจํากัด
พันธกิจของแต่ละ
สถาบันแตกต่างกัน
ออกไปตาม
วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร

หน่วยงานเห็นว่า
หากบางกิจกรรมที่
สะท้อนให้เห็น
ชัดเจน ไม่
จําเป็นต้องมี
แบบฟอร์มการใช้
ประโยชน์จากการ
แบ่งปันความรู้
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
น้ําหนัก
10%
ผู้รับผิดชอบ : นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ค่าเฉลี่ย
0.01-1.50

คะแนน 2
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50

คะแนน 3
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50

คะแนน 4
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50

คะแนน 5
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 1.1 )
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
(บัณฑิตวิทยาลัย)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 4.51

บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
(เป้าหมายร้อยละ 80)

5.00
(ร้อยละ 89.34)

5.00
(ร้อยละ 89.34)

×
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 4.51)

4.00
4.00
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92)

จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 พบว่า ปี 2558 มีคะแนน
ความพึงพอใจต่ํากว่าปี 2557 เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. มีการปรับปรุงด้านสถานที่ให้บริการของสํานักงาน ซึ่งค่อนข้างคับแคบ ปัจจุบันได้แยกส่วนบริการออก
จากสํานักงาน บางครั้งทําให้ติดต่อไม่สะดวกเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นผู้มารับบริการได้
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ เพื่อให้บริการสําหรับนิสิต โดย อยู่ในช่วงทดลองใช้ ซึ่ง
ผู้รับบริการจะต้องลงระบบส่งด้วยตนเอง ส่งผลให้นิสิตที่มารับบริการยังขาดความเข้าใจในด้านขั้นตอนการใช้งานระบบสาร
บรรณ ทําให้นิสิตมีความคิดเห็นว่าเกิดความยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. ด้านกระบวนการดําเนินงาน เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใหม่หลายส่วน ทําให้มีผลกระบทต่อ
กระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ระบบการส่งเล่มตรวจรูปแบบซึ่งต้องผ่านคณะเป็นผู้รับส่ง เป็นต้น ทําให้บัณฑิตวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติแบบใหม่ ทําให้นิสิตเกิดความสับสน ความไม่ชัดเจน
ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริหาร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตในการให้บริการ ปีการศึกษา 2558
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จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1.1 ด้านสถานที่ให้บริการ 1. ปรับขั้นตอนการให้บริการให้
ของสํานักงาน ซึ่งค่อนข้าง คล่องตัวขึ้น เนื่องจากบัณฑิต
คับแคบ ปัจจุบันได้แยก วิทยาลัยได้มีขั้นตอนการ
ให้บริการค่อนข้างหลายขั้นตอน
ส่วนบริการออกจาก
สํานักงาน บางครั้งทําให้ ทําให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความ
ติดต่อไม่สะดวกเนื่องจาก สะดวก หรือล่าช้า ควรมีการ
ไม่สามารถมองเห็นผู้มา พัฒนาระบบการให้บริการให้
รับบริการได้ (เนื่องจาก
เป็นรูปธรรม คือ การทําแผนผัง
เป็นข้อจํากัดที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการ
ปัจจัยภายนอก จึงไม่
สามารถปฏิบัติตามได้
สามารถแก้ไขได้)

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. สามารถลดชัน้ ตอนการดําเนินงานได้ จํานวน 9 ขั้นตอน
3 งาน ดังนี้ งานมาตรฐานบทนิพนธ์ งานสารบรรณ งาน
วิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) ได้คะแนน
เท่ากับ 4 ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
(  = 3.92) อาจเนื่องมาจากบัณฑิตวิทยาลัย ยังมีข้อจํากัด
เรื่องสถานที่ให้บริการ ที่คับแคบ ขาดอุปกรณ์การบริการที่
เพียงพอต่อการบริการ และล้าสมัย เป็นต้น

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 4.51

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขั้นตอนการ
ดําเนินงานด้านการบริการ ประกอบด้วย งานมาตรฐาน
บทนิพนธ์ งานวิชาการ และงานสารบรรณ โดยมีการพัฒนา
ระบบกลไก และขั้นตอนการดําเนินงานให้เกิดความ
คล่องตัว และให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
ดังนี้
จากการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานงาน
มาตรฐานบทนิพนธ์ พบว่า สามารถลดขั้นตอนในการ
ติดตามการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
โดยมีระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เผยแพร่ผ่านhttp://202.28.32.211/gsmis/
index.php และมีการพัฒนาระบบ MIS ควบคุมการทํา
บทนิพนธ์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน (รายละเอียดในคู่มือการพัฒนาระบบและกลไก
การดําเนินงานบริการบัณฑิตวิทยาลัย หน้า 1-27)

1.1-1 คู่มือการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ดําเนินงานบริการบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบ
ด้วย งานมาตรฐาน
บทนิพนธ์ งานวิชาการ
และงานสารบรรณ
1.1-2 รายงาน
ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ปีการศึกษา 2559
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

การพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานสาร
บรรณ พบว่า ลดปัญหาในเรื่องการสูญหายของเอกสาร
เนื่องจากได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานสาร
บรรณในการรับ-ส่งเอกสาร เป็นระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถตรวจสอบสถานะของ
เอกสารได้ทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดในคู่มือการพัฒนา
ระบบและกลไกการดําเนินงานบริการบัณฑิตวิทยาลัย
หน้า 28-37)
การพัฒนาขั้นตอนการดําเนินงานให้บริการด้าน
วิชาการ พบว่า การนําระบบสารสนเทศระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่งเอกสารบันทึก
ข้อความ คําร้องต่างๆ สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเอกสารสูญ
หาย และสามารถติดตามได้ผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดในคู่มือการพัฒนาระบบและ
กลไกการดําเนินงานบริการบัณฑิตวิทยาลัย หน้า 38-41)
บัณฑิตวิทยาลัย มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2559 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการบัณฑิต
วิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 โดยประเมินจากผู้มารับบริการ
ณ เค้าเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย และส่งแบบสอบถามไปยัง
คณะที่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แบบสอบถาม
ทั้งสิ้น จํานวน 213 ชุด โดยได้นํามาเข้ากระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ได้ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
เท่ากับ 3.97 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 ซึ่งไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด คือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 4.51 (เอกสารหมายเลข 1.1-2)
ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ประเมินตาม
เกณฑ์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย

3.97

4
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) ได้คะแนนเท่ากับ 4
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าปีที่ผ่านมา (  = 3.92)
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ยังมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านสถานที่ให้บริการที่คับแคบได้
และยังขาดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและการบริการ
ที่เพียงพอ และทันสมัยในการบริการสําหรับผู้รับบริการ
ซึ่งเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และความต้องการจําเป็น
ของผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2559 ที่ต้องการให้เพิ่ม
คอมพิวเตอร์และเครื่องแสกนเนอร์ที่ให้บริการไม่น้อยกว่า
3 เครื่อง แต่จะเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ให้บริการซึ่งคับแคบ
เป็นต้น
การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
1.1

10%

[2]
เป้าหมาย
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 4.51

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



3.97

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน
ถ่วงน้ําหนัก
4

0.40

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดย ดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.1 ตามแผนพัฒนา
คุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา 2558 โดย มีการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้คล่องตัวขึ้น เนื่องจากบัณฑิต
วิทยาลัยได้มีขั้นตอนการให้บริการค่อนข้างหลายขั้นตอน ทําให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก หรือล่าช้า ควรมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการให้เป็นรูปธรรม คือ การทําแผนผังการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติตามได้ และสามารถลด
ขั้นตอนการดําเนินงานได้ ..........ขั้นตอน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข ....................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 นโยบายที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้
2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
2.3 การสื่อสารสองทาง
2.4 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.5 การกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 การเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติราชการฯ สู่การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
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3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่
1) ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย คือ ระบบที่รวบรวมเรื่องที่เจ้าหน้าหรือนิสิตที่จะมาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
โดยจะช่วยให้นิสิตหรือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเอกสาร
2) ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
3) ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง คลังที่ให้ความรู้โดยจัดทําเป็นหนังสั้น โดย ประเภทหนังสั้นจะให้ความรู้วิธี
ตรวจสอบวารสาร วิธีการการใช้งาน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสามารถดูผ่านเว็บไซต์คลัง
ความรู้ได้เลย
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3. ด้านกระบวนการทํางาน

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ
2. ด้านกระบวนการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานได้ปรับขั้นตอนการให้บริการให้คล่องตัวขึ้น
คือ การทําแผนผังการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติตามได้ เป็นต้น
3. ผู้ปฏิบัติงานมีการหารือร่วมกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ข้อจํากัด : ด้านสถานที่ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขได้

โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ
2. ควรพัฒนาบุคลิกภาพด้านการบริการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
3. ควรพัฒนากระบวนงานให้สั้น กระชัด รวดเร็ว และสามารถลดขึ้นการดําเนินงาน จนส่งผลให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
จุดแข็ง
1. มีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน จนสามารถลด
ชั้นตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
จุดอ่อน
1. ด้านสถานที่ ที่เป็นข้อจํากัดของบัณฑิตวิทยาลัย
ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่สะดวก
2. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ในการ
ให้บริการ เครื่องแสกนเนอร์ และปริ้นเตอร์ไม่เพียงพอ
แก่การบริการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรพัฒนาระบบการบริการเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ภายใน 5 ปี
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. บัณฑิตวิทยาลัย จะนําระบบสารสนเทศด้านการโต้ตอบ
เอกสาร e-from เพื่อการบริการจัดการด้านเอกสารอย่างเป็น
ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
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ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
น้ําหนัก
6%
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีระบบ และกลไก การจัดการงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
2 มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
3 มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ (eds msu)
4 การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานจัดการงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นปีปฏิทิน
5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการ งานสารบรรณที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินงานได้
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินงานได้
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินงานได้
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินงานได้
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินงานได้
5 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 1.2 )
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย

บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ
√/×
√
(5ข้อ)

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

5.00

5.00

√
(5ข้อ)

5.00

5.00

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. จะพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ในการใช้บริการ

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. การจัดทําขั้นตอนการใช้ระบบงาน
สารบรรณ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
มองเห็นผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
2. นําข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงต่อการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น พัฒนาขั้นตอนการบริการสําหรับนิสิต
ต่างชาติ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการใช้บริการ
สารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับปรุงขั้นตอนการส่งเอกสารงานสาร
บรรณที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งของบประมาณเพื่อเพิ่มวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และแสกนเนอร์ให้
เพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
2. มีการจัดหาบุคลากรให้บริการหน้า
เค้าเตอร์ คอยให้บริการให้คําแนะนํา
ตอบคําถามนิสิตในวันและเวลา
ราชการ

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้นําระบบการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ (eds msu) มาใช้ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ
งานสารบรรณที่ใช้ติดต่อระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร และได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศงานสารบรรณขึ้นมาอีกหนึ่งระบบ
โดยใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสานงานระดับคณะหรือนิสิต ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์หรืองานสารบรรณอืน่ ๆ
ประเมิน
เกณฑ์
ตนเอง
มาตรฐาน
√
1 มีระบบ และ
กลไก การ
จัดการงานสาร
บรรณบัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
1.1 จัดทําระบบ และกลไก (Flow chart) แสดง
ขั้นตอนการดําเนินงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนงาน
สารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย 2) ขั้นตอนการใช้งานระบบ
สารบรรณ eds msu 3) ขั้นตอนการใช้งานระบบ
สารสนเทศสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 1.2-1.1) โดยมี น.ส.ณัฎวรรณ์ จันทะพิมพ์
เป็นผู้รับผิดชอบ
1.2 มีการจัดทําคําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 87/2559 เรื่อง เรื่องมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบตามโครงสร้างงานของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยระบุหน้าที่หลักคือ กําหนดหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบงานของบุคลากร
(เอกสารหมายเลข 1.2-1.2)
1.3 มีโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1.2-1.3)

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2-1.1
ขั้นตอนงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย (Flow chart) (ใหม่)
เอกสารหมายเลข 1.2-1.2
คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่
87/2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างงานของบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.2-1.3
โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
1.4 มีการจัดทําคู่มืองานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
ตามระบบและกลไก ซึ่งมีเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ใน
การดําเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที่สารบรรณไม่อยู่ หรือไป
ราชการบุคคลอืน่ สามารถเข้าใช้งานสารบรรณแทนได้
(เอกสารหมายเลข 1.2-1.4-1 ถึง 1.2-1.4-3)

√

√

2 มีการ
ดําเนินงานตาม
ระบบและกลไก
งานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย

3 มีการนํา
ระบบ
สารสนเทศมา
ใช้ในการ
บริหารจัดการ
งานสารบรรณ
(eds msu)

2.1 มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกล และ
มีการพัฒนาระบบและกลไกลการดําเนินงานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ครบถ้วนตามขั้นตอน
(เอกสารหมายเลข 1.2-2.1)
2.2 มีการดําเนินงานสารบรรณ ตามขั้นตอน
(เอกสารหมายเลข 1.2-2.2)
2.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเพิ่มการทํางานด้านงานสารบรรณ
ให้ดีขึ้น ด้านการรับ-ส่งเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร
(เอกสารหมายเลข 1.2-2.3)
2.4 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน
สารบรรณ (eds msu) นําระบบมาใช้แล้วผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น สะดวกรวดเร็วในการจัดส่งเอกสาร
(เอกสารหมายเลข 1.2-2.4)
3.1 งานสารบรรณ เดิมทีปฏิบัติแบบทํามือ ลงทะเบียน
รับเข้า-ส่งออกสาร โดยการลงในทะเบียนสมุดนัมเบอร์
หรือสมุดอื่นๆ (เอกสารหมายเลข 1.2-3.1) และได้จัดทํา
ตัวอย่างการใช้งานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 1.2-3.1-1)
3.2 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อเพิ่มการทํางานสารบรรณดีขึ้น สะดวก
รวดเร็ว จัดเก็บและค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 1.2-3.2) และได้จัดทําตัวอย่างการใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1.2-3.2-1) สามารถเข้าใช้งานระบบ

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2-1.4-1
คู่มืองานสารบรรณ
เอกสารหมายเลข 1.2-1.4-2
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
สารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.2-1.4-3
คู่มือการใช้งานระบบ EDS MSU
เอกสารหมายเลข 1.2-2.1
การดําเนินงานตามระบบและ
กลไก (Flow chat) งานสาร
บรรณบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.2-2.2
ตัวอย่างการใช้งานสารบรรณ
รับ-ส่งเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1.2-2.3
ตัวอย่างการใช้งานระบบ
สารสนเทศสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.2-2.4
ตัวอย่างการใช้งานระบบ EDS
MSU
เอกสารหมายเลข 1.2-3.1
คู่มืองานสารบรรณ
เอกสารหมายเลข 1.2-3.1-1
ตัวอย่างการใช้งานสารบรรณ
เอกสารหมายเลข 1.2-3.2
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
สารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่
http://www.grad.msu.ac.th/ (เอกสารหมายเลข
1.2-3.2-2)

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2-3.2-1
ตัวอย่างการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.2-3.2-2
ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.msu.ac.th/

3.3 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน
สารบรรณ (eds msu) ในการส่งเอกสาร สะดวก
รวดเร็ว และดีต่อการค้นหาเอกสาร (เอกสารหมายเลข
1.2-3.3) และได้จัดทําตัวอย่างการใช้งานระบบ EDS
MSU (เอกสารหมายเลข 1.2-3.3-1) สามารถเข้าใช้
งานระบบ ระบบ EDS MSU ได้ที่
http://eds.msu.ac.th/engine/index.php
(เอกสารหมายเลข 1.2-3.3-2)

√

4 การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ดําเนินงาน
จัดการงานสาร
บรรณบัณฑิต
วิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม
5 และรายงาน
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทุกสิ้นปีปฏิทิน

4.1 มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
eds msu ซึ่งพบว่า ผู้ใช้งานระบบ eds msu มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) แต่ยังพบว่า
ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะต่อระบบ ดังนี้ 1) ควรปรับ
พื้นที่ให้บริการให้มีช่องติดต่อมากขึ้น 2) ควรมีขั้นตอน
การติดต่องาน 3) ควรมีช่องการติดต่อรับบริการมากขึ้น
4) เข้าใช่งานระบบ eds msu ไม่ได้ (เอกสารหมายเลข
1.2-4.1)
4.2 มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ ซึ่งพบว่า ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.40) แต่ยังพบว่าผู้ใช้บริการมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์มีน้อย
2) ขั้นตอนการใช้ติดไว้ใกล้ ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารหมายเลข 1.2-3.3
คู่มือการใช้งานระบบ EDS MSU
เอกสารหมายเลข 1.2-3.3-1
ตัวอย่างการใช้งานระบบ EDS
MSU
เอกสารหมายเลข 1.2-3.3-2
ระบบ EDS MSU
http://eds.msu.ac.th/engine/
index.php
เอกสารหมายเลข 1.2-4.1
รายงานผลความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ eds msu
เอกสารหมายเลข 1.2-4.2
รายงานผลความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3) เครื่องสแกนเนอร์มีน้อยไม่เพียงพอ 4) สถานที่คับ
แคบเกินไป (เอกสารหมายเลข 1.2-4.2)
ซึ่งปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ลดลงจากปีที่ปีการศึกษา 2558 ( = 4.46) อาจ
เนื่องมาจากบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการ
บริการ และพัฒนาระบบการบริการตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิต
วิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ในการใช้บริการ
2) บัณฑิตวิทยาลัยได้เพิ่มบุคลากรเพื่อให้บริการ
หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งยังใหม่และยังไม่เข้าใจระบบการ
ทํางาน
3) นําข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงต่อการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น พัฒนาขั้นตอนการบริการสําหรับนิสิต
ต่างชาติ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการใช้บริการ
สารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และปรับปรุงขั้นตอนการส่งเอกสารงานสารบรรณที่
ชัดเจนขึ้น พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ของบประมาณเพื่อเพิ่มวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์ และแสกนเนอร์ให้เพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ
แต่ยังพบว่า มีข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2559
เพิ่มเติม คือ
1) น่าจะให้นิสิตมารับเล่มของนิสิตด้วยตัวเอง
2) ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ผู้มาใช้บริการสามารถ
มองเห็นผู้ให้บริการได้ 3) สถานที่ให้บริการยังคับแคบ
เกินไปต่อนิสิตที่มาใช้บริการ เป็นต้น
√

5 มีการนําผล
การประเมิน
คุณภาพในข้อ
4 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการ
พัฒนาจัดการ
งานสารบรรณที่
สนองต่อความ
ต้องการของ

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการงานสารบรรณที่
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ ซึ่งพบว่า 1) ขอจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเพื่อให้บริการต่อนิสิต 2) ขอจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์เพิ่มให้เพียงพอต่อการใช้
บริการของนิสิต 3) ขอให้จัดหาและปรังปรุงสถานที่
ติดต่องานสารบรรณ มีประเด็นพัฒนาอยู่จํานวน 3
ประเด็น ในงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข

เอกสารหมายเลข 1.2-5.1
แผนพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณ
เอกสารหมายเลข 1.2-5.2
ภาพประกอบขั้นตอนการใช้
ระบบงานสารบรรณ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์
มาตรฐาน
ผู้รับบริการ
และจัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
1.2

6%

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1.2-5.1) และพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน
คือ 1) การจัดทําขั้นตอนการใช้ระบบงานสารบรรณ
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมองเห็นผู้ให้บริการได้อย่าง
ชัดเจน 2) มีการจัดหาบุคลากรให้บริการหน้าเค้าเตอร์
คอยให้บริการให้คําแนะนํา ตอบคําถามนิสิตในวันและ
เวลาราชการ รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สารบรรณเพิ่มขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.2-5.2)
[2]
เป้าหมาย
5 ข้อ

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย
√

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน
5 ข้อ

[5]

[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน
ถ่วงน้ําหนัก
5
0.30

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดย ดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.2 ตามแผนพัฒนา
คุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา 2558 โดย
1) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณให้มีความเป็นปัจจุบัน ตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ
2) ได้จัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 นําปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไข
2.2 ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณมากขึ้น
2.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตอบสนองการใช้บริการได้มากขึ้น
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. มีอุปกรณ์ในการให้บริการไม่เพียงพอ
1. จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
2 สถานที่ให้บริการคับแคบ
2. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการใหม่ ให้สะดวกต่อการใช้บริการ
3. ใช้ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet
3. เพิ่มเครือข่ายระบบ Internet
ไม่ได้ในบางครั้ง
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โอกาสในการพัฒนา
1 พัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณให้เป็นปัจจุบัน และตอบสนองการใช้บริการ
2 พัฒนาในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการใช้บริการ
3 ปรับปรุงสถานที่ให้มีความสะดวก ในการติดต่อ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร หนังสือรับเข้า-ส่งออก 1. ลดภาวะสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษ
2. สามารถจัดเก็บเอกสารโดยอัตโนมัติ
2. สามารถจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ได้เป็นระเบียบ
3. สะดวกรวดเร็วในการรับ - ส่งเอกสาร
และง่ายต่อการจัดเก็บ และค้นหา
จุดอ่อน
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร ทําให้การติดต่อ
และการใช้งานระบบสารบรรณมีข้อติดขัดใน
บางช่วง

1. จัดหา Computer ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการทํางาน
กับระบบ
2. เพิ่มเครือข่าย Internet ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
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ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
น้ําหนัก
6%
ผู้รับผิดชอบ นางวิชชุลดา ลดาวัลย์
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ร้อยละความสําเร็จผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตามประเด็นที่ 1-5
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างน้อยปีละ 3 ฉบับ
2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media อาทิ web board facebook ทุกไตรมาส
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หนังสั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 1.3 )
ร้อยละความสําเร็จของการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ
√/x
√
(5 ข้อ)
√
(ร้อยละ 100)

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
(5 ข้อ : 5 คะแนน)
√
(5 ข้อ : 5 คะแนน)

√
(5 ข้อ : 5 คะแนน)
√
(5 ข้อ : 5 คะแนน)

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข
ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/แก้ไข
จากการประเมิน
1. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความเป็นสากล
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการไปประชาสัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น เช่น แผ่นพับหรือป้าย
หลักสูตรภายนอกสถาบัน จํานวน 4 จังหวัด
ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข
ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/แก้ไข
จากการประเมิน
ขอนแก่น นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาแบบฟอร์มการ
2. มีการพัฒนาแบบฟอร์มเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการสําหรับอาจารย์ ให้บริการภาษาอังกฤษ จํานวน 46 แบบฟอร์ม
เพื่อให้บริการสําหรับนิสิตต่างชาติ และอาจารย์
และนิสิตต่างชาติ
หรือเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการบัณฑิตวิทาลัย
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงาน มีการคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
(เอกสารหมายเลข 1.3-6) และจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 1.3-7) ตามตัวบ่งชี้
ร้อยละความสําเร็จผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตามประเด็นที่ 1-5 มีผลการดําเนินงาน
ครบทั้ง 5 ประเด็น (จากทั้งหมด 5 ประเด็น) คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
1 การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อย่าง
น้อยปีละ 3 ฉบับ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ประเด็นที่ 1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ อย่างน้อยปีละ 3 ฉบับ
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัคร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 1) เดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-1.1)
ฉบับที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัคร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2) เดือน
พฤษภาคม 2560 (เอกสารหมายเลข
1.3-1.2)
ฉบับที่ 3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย รายงานประจําปี
2559 (เอกสารหมายเลข 1.3-1.3)

เอกสารหมายเลข 1.3-1.1
ฉบับที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เอกสารหมายเลข 1.3-1.2
ฉบับที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เดือนพฤษภาคม
2560
ดังเอกสารหมายเลข 1.3-1.3
ฉบับที่ 3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานประจําปี 2559 เผยแพร่
เดือนพฤษภาคม 2560
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
2 การประชาสัมพันธ์
ผ่าน social media
อาทิ facebook บัณฑิต
วิทยาลัย เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.msu.ac.th
ทุกไตรมาส

ผลการดําเนินงาน
ประเด็นที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media อาทิ facebook บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.msu.ac.th
ทุกไตรมาส โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/การรายงาน
ตัว/การตีพิมพ์/ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ฯลฯ)
แหล่งอ้างอิงเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.msu.ac.th/facebook บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสาร
หมายเลข 1.3-2.1-1 ถึง 1.3-2.1-2)
ไตรมาสที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รับสมัครทุนภูมิ
พล/การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/แนว
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม TURNIITIN ฯลฯ)
แหล่งอ้างอิงเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.msu.ac.th/facebook บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสาร
หมายเลข 1.3-2.2-1 ถึง 1.3-2.2-2)
ไตรมาสที่ 3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รับสมัครนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา/โครงการอบรมฯ/
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ) แหล่งอ้างอิง
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.msu.ac.th/facebook บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสาร
หมายเลข 1.3-2.3-1 ถึง 1.3-2.3-2)

√

3 การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ประเด็นที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559 ผ่านสื่อโทรทัศน์ RD

รายการหลักฐาน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media ไตรมาสที่ 1
เอกสารหมายเลข 1.3-2.1-1
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media (facebook) ไตรมาสที่ 1
เอกสารหมายเลข 1.3-2.1-2
การประชาสัมพันธ์ผา่ น social
media (www.grad.msu.ac.th)
ไตรมาสที่ 1
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media ไตรมาสที่ 2
เอกสารหมายเลข 1.3-2.2-1
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media (facebook) ไตรมาสที่ 2
เอกสารหมายเลข 1.3-2.2-2
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media (www.grad.msu.ac.th)
ไตรมาสที่ 2
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media ไตรมาสที่ 3
เอกสารหมายเลข 1.3-2.3-1
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media (facebook) ไตรมาสที่ 3
เอกสารหมายเลข 1.3-2.3-2
การประชาสัมพันธ์ผ่าน social
media (www.grad.msu.ac.th)
ไตรมาสที่ 3
เอกสารหมายเลข 1.3-3.1
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
Cable TV และ Sky Line Cable TV เมื่อ
เดือนเดือน พฤศจิกายน 2559 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-3.1)
ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ปีการศึกษา 2560 ผ่านสื่อโทรทัศน์ RD
Cable TV และ Sky Line Cable TV เมื่อ
เดือนเดือนมกราคม 2560 (เอกสารหมายเลข
3.1-3.2)

รายการหลักฐาน
เดือนพฤศจิกายน 2559

เอกสารหมายเลข 1.3-3.2
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
เดือนมกราคม 2560

√

4 การประชาสัมพันธ์
ประเด็นที่ 4 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
ผ่านสื่อวิทยุ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี
การศึกษา 2560 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลื่นความถี่
102.25 Mh.Z เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(ภาคอีสาน) (เอกสารหมายเลข 1.3-4.1)
ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี
การศึกษา 2560 (รอบสอง) ผ่านสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลื่นความถี่ 102.25 Mh.Z เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2560 และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ภาค
อีสาน) (เอกสารหมายเลข 1.3-4.2)

เอกสารหมายเลข 1.3-4.1
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เดือน
กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารหมายเลข 1.3-4.2
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ครั้ง
ที่ 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
เดือนมีนาคม 2560

√

5 การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์หนัง
สั้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง

เอกสารหมายเลข 1.3-5.1
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง Mendeley ตอนที่ 1
แนะนํา Mendeley
เอกสารหมายเลข 1.3-5.2
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง Mendeley ตอนที่ 2

ประเด็นที่ 5 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
หนังสั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 Mendeley
ตอนที่ 1 แนะนํา Mendeley แหล่ง
อ้างอิงคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/0B1YEA
9eYnI4yc1VNSXZmVTgxSE0/view
(เอกสารหมายเลข 1.3-5.1)
ตอนที่ 2 การใช้งาน Mendelery Web
แหล่งอ้างอิงคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
https://drive.google.com/file/d/0B1YEA
9eYnI4yMkNCaU1Bem1UTk0/view
(เอกสารหมายเลข 1.3-5.2)
ตอนที่ 3 การใช้งาน Mendelery
Desktop แหล่งอ้างอิงคลังความรู้บัณฑิต
วิทยาลัย เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
https://drive.google.com/file/d/0B1YEA
9eYnI4yVEdYZmRRS0s1NUk/view
(เอกสารหมายเลข 1.3-5.3)
ตอนที่ 4 การใช้งาน Mendelery ร่วมกับ
Microsoft Word แหล่งอ้างอิงคลังความรู้
บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
https://drive.google.com/file/d/0B1YEA
9eYnI4ycTl3bWJYSGhFdjg/view
(เอกสารหมายเลข 1.3-5.4)
ตอนที่ 5 การใช้งาน Mendelery แหล่ง
อ้างอิงคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย
https://drive.google.com/file/d/0B1YEA
9eYnI4yU2tQT195Mm9tOHc/view
(เอกสารหมายเลข 1.3-5.5)
เรื่องที่ 2 การใช้โปรแกรม iThesis จํานวน 3
ตอน (เอกสารหมายเลข 1.3-5.6 ถึง 1.3-5.8)

รายการหลักฐาน
การใช้งาน Web Mendeley

เอกสารหมายเลข 1.3-5.3
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง Mendeley ตอนที่ 3
การใช้งาน Mendelery Desktop

เอกสารหมายเลข 1.3-5.4
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง Mendeley ตอนที่ 4
การใช้งาน Mendelery ร่วมกับ
Microsoft Word

เอกสารหมายเลข 1.3-5.5
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง Mendeley ตอนที่ 5
จบการนําเสนอการใช้งาน
Mendelery

เอกสารหมายเลข 1.3-5.6
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
การใช้โปรแกรม iThesis ตอนที่ 1
การใช้งานโปรแกรม iThesis
สําหรับผู้ดูแลระบบ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เอกสารหมายเลข 1.3-5.7
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
การใช้โปรแกรม iThesis ตอนที่ 2
การใช้งานโปรแกรม iThesis
สําหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและ
หอสมุด
เอกสารหมายเลข 1.3-5.6
คลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
การใช้โปรแกรม iThesis ตอนที่ 3
การใช้งานโปรแกรม iThesis
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการดําเนินงานโดยสรุป
ข้อมูลพื้นฐาน

บันทึกข้อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 1-5 ประเด็น

5

ความสําเร็จผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (จาก 5 ประเด็น)

5

ร้อยละความสําเร็จผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

100

การบรรลุเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ร้อยละความสําเร็จผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร ตามประเด็นที่ 1-5 ดําเนินการได้ 5 ประเด็น (จากทั้งหมด 5 ประเด็น) คิดเป็นร้อยละ 100
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

1.3

6%

ร้อยละ 100

√

100

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.30

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ √ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแตกต่างจากปีทผี่ ่านมา โดย ดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.3 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
Improvement Plan ปีการศึกษา 2558 โดยมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งได้ออกประชาสัมพันธ์ 4 จังหวัด และ
ภายในจังหวัดมหาสาคาม ประกอบด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นต้น
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 ความร่วมมือระหว่างคณะ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.2. การสนับสนุนเชิงนโยบายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.3 งบประมาณ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการประชาสัมพันธ์
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนํา การใช้งาน Mendeley ซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้และสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข

1. ยังไม่มีคณะกรรมการ
ดําเนินงานระหว่างคณะ ทําให้การ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระหว่างคณะเพื่อดําเนินงานวางแผนกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก โดยการออก
เท่าที่ควร
ประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานภายใน
ร่วมประชาสัมพันธ์

โอกาสในการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย จะมีการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และความพึงพอของผู้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นข้อสนเทศใน
การบริหารจัดการในปีถัดไป
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จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระหว่างคณะ เพื่อดําเนินงานวางแผนกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเป็น
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
3.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สถานี
วิทยุ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือทําให้บัณฑิต
วิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย จะมีการสํารวจในแต่ละช่องทางการสื่อสาร
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ว่าช่องทางการ
สื่อสารใดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เพื่อ
เป็นข้อสนเทศในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

จุดอ่อน

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการสํารวจข้อมูลด้านการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลงานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
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ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับความสําเร็จในการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
น้ําหนัก
6%
ผู้รับผิดชอบ
นางศรินทร์ยา เกียงขวา
เกณฑ์การประเมิน :
0
-ไม่มีมี
ระบบ
- ไม่มีมี
กลไก
- ไม่มี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง
- ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน

1
-มีระบบ
มีกลไก
- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
-มีระบบ
มีกลไก
- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

3
-มีระบบ
มีกลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน
- มีการเรียนรู้/การ
จัดการความรู้ใน
กระบวนการ
ดําเนินงาน

5
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการจากผลการ
ประเมิน
- มีการเรียนรู้/การจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดําเนินงาน
-มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและมีการเผยแพร่

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 1.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการรับนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน

√
5 ข้อ/5คะแนน
×
4 ข้อ/3คะแนน

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2557 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ PDCA+ผลสัมฤทธิ์ ส่วนปีการศึกษา 2558 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เป็นแบบ Rubric scor
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จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสําเร็จในการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
จุดอ่อนหรือ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
จากการ
ประเมิน
ควรดําเนินการ
ตามขั้นตอนการ
ประเมินตัวบ่งชี้
ประเภท
กระบวนการ
ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
ระดับ
หลักสูตร 2557

1. ทบทวนผลการ
ดําเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน
การดําเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินระดับ
ความสําเร็จในการรับนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กําหนดแผนการ
ดําเนินงานให้คอบคลุมทุก
ประเด็น มีการกําหนด
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
อย่างอย่างชัดเจน รวมทั้ง
หน่วยงานต้องมีการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงานอย่าง
เพียงพอ
3. กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. และจัดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่
เกิดจาก การดําเนินงานที่
นําไปสู่ความเป็นเลิศ
5. ประเมินกระบวนการ
และค้นหา
6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
ค้นพบ และรายงาน
ผู้บริหารอย่างน้อยภาค
เรียนละ1ครั้ง (ปีละ2ครั้ง)
7. มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามกิจกรรมต่อไปนี้
1. แผนการเปิดรับกําหนดเป็นสองรอบ ของภาคต้น ทุกปีการศึกษา และ
จัดทําโครงการขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มเป้าหมาย โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผนการดําเนินงานระหว่าง
มีนาคม-มิถุนายน 2560 งบประมาณสนับสนุนจํานวน 80,000 บาท
โดยได้มีการดําเนินการประขาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
คณะ/สาขา และในรอบปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และในจังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 1 ศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นต้น
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมีการกําหนดแผนจํานวนในการเปิดรับ ของปี
2560 ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกากุมารี ของการเปิดในแต่ละรอบ
ปี ก่อนจัดทําประกาศรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
3. มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และมีมติให้เห็นชอบให้คณบดีที่จัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณี
จํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลงนั้น จากที่บัณฑิต
วิทยาลัย ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และได้จัดทําสถิติข้อมูลการรับนิสิต พบว่า ปัจจุบันมีจํานวนนิสิตรับเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริหารจัดการ
ของคณะ เช่น แผนการรับนิสิต การจัดทําแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
และจุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญคณบดี/ผู้อํานวยการ ที่จัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
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แนวทางการแก้ไขปัญหาจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่
ลดลง โดยสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของจํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
3.1 สาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของจํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย ด้านหลักสูตร คือ 1) นิสิตตกค้างจํานวน
มาก 2) ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง 3) จํานวนนิสิตต่างชาติลดลง 4) เกณฑ์
สําเร็จการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น ด้านมหาวิทยาลัย คือ 1)
ข้อบังคับเข้มงวดเกินไป 2) มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษบังคับแรกเข้า 3) แผนการ
รับไม่เหมาะสม 4) การทําเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้า 5) ในปีที่ผ่านมามีการรับ
นิสิตจํานวนมากเกินไป ด้านอาจารย์ คือ 1) อาจารย์มีภาระงานในการ
ควบคุมนิสิตเกิน ทําให้รับเพิ่มไม่ได้ (นิสิตคงค้าง) 2) การตีพิมพ์งานวิจัยที่
ค่อนข้างยาก ด้านนิสิต คือ 1) คนเก่งไม่เลือกมาเรียน 2) ต้องการสําเร็จ
การศึกษาเร็ว
3.2 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับหลักสูตร คือ 1) ปรับแผนการ
เรียน เช่น ป.โท ภาคเรียนที่ 2 สามารถทําวิทยานิพนธ์ได้ 2) -พิจารณา
จุดคุ้มทุน และปรับให้เหมาะสม 3) -ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 4) ประสานงานกับงานกิจการต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การรับเข้า
5) ควรมีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
3.3 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับมหาวิทยาลัย คือ 1) ทบทวน
การเปิด ป.เอก ระบบนอกเวลาราชการ 2) ปรับข้อบังคับให้เหมาะสม
3) เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาสามารถ
สมัครเข้าเรียนได้ก่อนการสําเร็จการศึกษา เช่น ออกใบรับรองให้เพื่อใช้ใน
การสมัคร 4) เห็นควรมอบภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดสอนเสริม 5) ควรปรับเกณฑ์ให้นิสิตเข้ามาเรียนก่อน และ
ต้องสอบให้ผ่านภายในเวลาที่กําหนด 6) ควรปรับแผนการรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปจั จุบัน และบริบทของแต่ละคณะ 7) มีการนําระบบ
iThesis เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
3.4 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับอาจารย์ คือ 1) เร่งให้นิสิตที่คงค้าง
สําเร็จการศึกษา 2) ลดการเน้น Basic Research เพิ่ม Applied
Research 3) ปรับกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมมากขึ้น
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3.4 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับนิสิต คือ 1) ควรประชาสัมพันธ์
จุดแข็งของหลักสูตรและอาจารย์ 2) ควรหาแรงจูงใจ เช่น ทุนการศึกษา
แหล่งตีพิมพ์ 3) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุมยิ่งขึ้น
4. มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรับสมัคร online เพื่อเอื้ออํานวย
สําหรับการสมัคร การตรวจสอบสถานะการสมัคร และยอดผู้สมัครตาม
ตามคณะ/สาขา/ระบบ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ ไว้
บริการผ่านหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับบริการผู้สมัคร คณะ/
สาขา/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้
5. มีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 1.2 และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า สําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 ไปยังคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
6. สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ในการดําเนินงานรอบ
ต่อไป โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย รับทราบ
และกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป
7. จัดทําประกาศขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม เนื่องจากระยะเวลา
ดําเนินการรับเข้าศึกษาตามแผนที่กําหนดยังไม่สิ้นสุดกระบวนการรับเข้า
ศึกษา
8. การใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน โดยมีการนําระบบรับสมัคร online
ร่วมบริหารจัดการการดําเนินงานรับเข้าศึกษาร่วมกัน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับสมัคร online ในการรับ
สมัคร ผู้สมัคร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสําหรับรองรับการจัดทํา
ประกาศผลสอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ผู้เข้าสอบรับทราบ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ระบบสมัครสอบ
online ต่อไป <http://www.grad.msu.ac.th/admission/
index.php?page=per_exme>
9. มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานรับเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อการกําหนดแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ในการออก
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โรดโชว์ ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขาตามตารางแผนการ
ดําเนินงานรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละรอบปี (ช่วงวัน เวลา
และการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกัน และการกําหนดแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน งานรับเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้รับผิดชอบงานของแต่ละคณะทราบและเข้าใจกระบวนงาน
ดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งมี
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามที่ประชุม
ปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.3016.30 น. เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันและถือปฏิบัติเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัยที่ http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php
และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการถือปฏิบัติร่วมกัน
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดเป้าหมายในการรับนิสิต โดยทุกคณะที่จะเปิดสอน ควรมีวิเคราะห์และทบททวนปัญหา
ที่พบ เพื่อให้ได้ยอดนิสิตเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับรอบปีที่ผ่านระหว่างปี 2556-2560 ตามแนวทางแก้ไขเพื่อรอบรับต่อ
แผนการพัฒนาการเปิดรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ของแต่ละหลักสูตรที่จะเปิดสอน และการรับนิสิตเข้าศึกษาเข้าศึกษา
แต่ละหลักสูตรต้องยอมรับต่อเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตที่จะเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ต้องผ่านการสอบวัดความรู้
ด้านภาษา จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ โดยของระดับปริญญาโทต้องผ่าน
การเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนิสิตระดับปริญญาเอกต้องมีคะแนนแรกเข้าด้านภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ และผ่านกระบวนการรับเข้าตามระบบและกลไกในการรับนิสิต ดังแสดง
ในหลักฐาน (หมายเลข 1.4-1.1) ซึ่งในก่อนปีการศึกษา 2558 ทําการเปิดรับนิสิต จากภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งพบปัญหา
ในกรณีที่นิสิตที่มีต้นสังกัดและจะรับทุนจากต้นสังกัด จะไม่สามารถเข้ามาสมัครเป็นนิสิตได้ตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย
เปิดรับสมัครได้ในรอบปีนั้น ดังนั้น จากมติที่ประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นมา จึงได้ทําการปรับแผนการเปิดรับจากเดิมภาคต้นของปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ปรับใหม่เป็น
ให้เปิดรับภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งจากการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ระยะแรก พบว่า มีหลายคณะ เช่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มีจํานวนนิสิต เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยี
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

15
3
14
12
17

35
12
20
13
25

35
16
27
14
32

และจากการสรุปรายงานผลการประเมินการวิเคราะห์รายงานการสมัคร และการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 พบว่า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้มาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่า ‘แผน’ อยู่ 47%
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผู้มาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่า ‘แผน’ อยู่ 68%
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผู้มาผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่า ‘แผน’ อยู่ 25%
และโดยเกือบทุกหลักสูตร มีผู้สอบผ่านสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ดังนั้นจึงควรหาวิธีการลดจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่มา
รายงานตัวลง เช่น อาจกําหนดวันรายงานตัวก่อนวันประกาศผลสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยคู่แข่ง หรือประกาศผู้สอบได้เกิน
จํานวนแผนเล็กน้อย หรือประกาศผู้ผ่านการสอบประเภทสํารองไว้ด้วย หลักสูตรที่ไม่มีผู้มาสมัครเรียนเป็นเวลาต่อเนื่องหลาย
ภาคการศึกษา อาจพิจารณาไม่เปิดรับสมัครตามแผนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
จากข้อเสนอแนะของทีมวิเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการดังนี้คือ
1. ส่งข้อมูลการรับ จํานวนคงอยู่ ของนิสิตรายหลักสูตร ไปยังคณะต่าง ๆ
2. ประสานงานในแต่ละคณะ เพื่อกําหนดวันรายงานตัวก่อนวันประกาศผลคัดเลือกตามแผนของมหาวิทยาลัยอื่น
3. กรณีที่หลักสูตรไม่มีผู้สมัครเรียนต่อเนื่องหลายภาคการศึกษาให้พิจารณาปิดหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ได้
ดําเนินการได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาไทศึกษา และสาขาวิชา
จุลชีววิทยา หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ศศ.ม. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และจากวิเคราะห์ปัญหาจากการพัฒนาของระยะแรก จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดย
ระยะที่สอง ยังได้มีการปรับกระบวนการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ งานรับเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับ
คณะในการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงานรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจําคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และมีการถอด
บทเรียนจากการจัดการความรู้ ในระบบกลไกการับเข้าศึกษา เพื่อกําหนดกระบวนการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจาก
การดําเนินงานรับเข้าศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2558 โดยมีมติร่วมกันเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ร่วมกันดังนี้
1) การใช้ระบบรับสมัคร online ร่วมกัน
2) การกําหนดแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ในการออกโรดโชว์ ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา
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3) การร่วมรวมและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนของแต่ละคณะ/สาขา สําหรับกลุ่มผู้สนใจในแต่ละรอบปี
4) การรวมกลุ่มผ่าน facebook.com บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานของ
คณะ/สาขา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่าง ๆ
และจากผลการติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และมีมติให้เห็นชอบให้คณบดีที่จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลงนั้น จากที่บัณฑิต
วิทยาลัย ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และได้จัดทําสถิติข้อมูลการรับนิสิต พบว่า ปัจจุบันมี
จํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริหารจัดการของคณะ เช่น แผนการรับนิสิต
การจัดทําแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และจุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญคณบดี/ผู้อํานวยการ ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลง โดยสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของ
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
สาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย ด้านหลักสูตร คือ 1) นิสิต
ตกค้างจํานวนมาก 2) ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง 3) จํานวนนิสิตต่างชาติลดลง 4) เกณฑ์สําเร็จการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับสถาบัน
อื่น ด้านมหาวิทยาลัย คือ 1) ข้อบังคับเข้มงวดเกินไป 2) มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษบังคับแรกเข้า 3) แผนการรับไม่เหมาะสม 4)
การทําเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้า 5) ในปีที่ผ่านมามีการรับนิสิตจํานวนมากเกินไป ด้านอาจารย์ คือ 1) อาจารย์มีภาระงานในการ
ควบคุมนิสิตเกิน ทําให้รับเพิ่มไม่ได้ (นิสิตคงค้าง) 2) การตีพิมพ์งานวิจัยที่ค่อนข้างยาก ด้านนิสิต คือ 1) คนเก่งไม่เลือกมาเรียน
2) ต้องการสําเร็จการศึกษาเร็ว
1. มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับหลักสูตร ปัญหาที่พบ คือ 1) นิสิตตกค้างจํานวนมาก 2) ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง
3) จํานวนนิสิตต่างชาติลดลง 4) เกณฑ์สําเร็จการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น แนวทางแก้ไขปัญหา 1)ปรับแผนการเรียน
เช่น ป.โท ภาคเรียนที่ 2 สามารถทําวิทยานิพนธ์ได้ 2) -พิจารณาจุดคุ้มทุน และปรับให้เหมาะสม 3) -ควรมีการประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม 4) -ประสานงานกับงานกิจการต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การรับเข้า 5) ควรมีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา
2. มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับมหาวิทยาลัย ปัญหาที่พบ คือ 1) ข้อบังคับเข้มงวดเกินไป 2) มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
บังคับแรกเข้า 3) แผนการรับไม่เหมาะสม 4) ในปีที่ผ่านมามีการรับนิสิตจํานวนมากเกินไป 5) การทําเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้า
แนวทางแก้ไขปัญหา 1) ทบทวนการเปิด ป.เอก ระบบนอกเวลาราชการ 2) ปรับข้อบังคับให้เหมาะสม 3) เปิดโอกาสให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนการสําเร็จการศึกษา เช่น ออกใบรับรองให้เพื่อใช้ใน
การสมัคร 4) เห็นควรมอบภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอนเสริม 5) ควรปรับเกณฑ์ให้
นิสิตเข้ามาเรียนก่อน และต้องสอบให้ผ่านภายในเวลาที่กําหนด 6) ควรปรับแผนการรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน
และบริบทของแต่ละคณะ 7) มีการนําระบบ iThesis เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
3. มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับอาจารย์ ปัญหาที่พบ คือ 1) อาจารย์มีภาระงานในการควบคุมนิสิตเกิน ทําให้รับ
เพิ่มไม่ได้ (นิสิตคงค้าง) 2) การตีพิมพ์งานวิจัยที่ค่อนข้างยาก แนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1) เร่งให้นิสิตที่คงค้างสําเร็จการศึกษา
3) ลดการเน้น Basic Research เพิ่ม Applied Research 3) ปรับกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมมากขึ้น
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4. มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับนิสิต ปัญหาที่พบ คือ 1) คนเก่งไม่เลือกมาเรียน 2) ต้องการสําเร็จการศึกษาเร็ว
แนวทางแก้ไขปัญหา 1) ควรประชาสัมพันธ์ จุดแข็งของหลักสูตรและอาจารย์ 2) ควรหาแรงจูงใจ เช่น ทุนการศึกษา แหล่ง
ตีพิมพ์ 3) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และได้มีการรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
และจากในรอบปีการศึกษา 2558 จากการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงาน งานรับเข้าศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยได้ร่วมกับคณะในการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงานรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจําคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 และมีการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ในระบบกลไกการับเข้าศึกษา เพื่อกําหนดกระบวนการดําเนินงานและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการดําเนินงานรับเข้าศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2559 (ดังเอกสารหมายเลข 1.4-5.1 และ 1.4-5.2)
ประกอบด้วย 1) การใช้ระบบรับสมัคร online ร่วมกัน 2) การกําหนดแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ในการออกโรดโชว์
ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา 3) การร่วมรวมและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนของแต่ละคณะ/สาขา สําหรับกลุ่ม
ผู้สนใจในแต่ละรอบปี และได้มีนําผลจาการจัดการความรู้ในรอบปีที่ผ่านเพื่อพัฒนาเป็น “แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน
รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ในการประชุมปฏิบตั ิการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้
เครือข่าย COP_GRAD_ MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 18
กรกฎาคม 2560 เพื่อทบทวนและรับรองแนวปฏิบัติที่ดีงานรับเข้าฯ ในการยึดถือและปฏิบัติร่วมกันของรอบปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
1. ระบบกลไกการดําเนินงานรับเข้าศึกษา การกําหนดแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน งานรับเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบงานของแต่ละคณะทราบและเข้าใจ
กระบวนงานดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน
2. การกําหนดแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ในการออกโรดโชว์ ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขาตามตาราง
แผนการดําเนินงานรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละรอบปี (ช่วงวัน เวลา และการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ) เพื่อ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันการกําหนดแผนการออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละปี
3. การใช้ระบบรับสมัคร online ร่วมกัน
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา)
5. ระเบียบ/ประกาศ ที่ต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกันในการรับเข้าศึกษา
และปีการศึกษา 2559-2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการดําเนินการตามการตามผลการวิเคราะห์ปัญหาของรอบปีที่
ผ่านมา โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
1. แผนการเปิดรับกําหนดเป็นสองรอบ ของภาคต้น ทุกปีการศึกษา และจัดทําโครงการขออนุมัติงบประมาณจาก
ส่วนกลางในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มเป้าหมาย โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา แผนการดําเนินงานระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน 2560 งบประมาณสนับสนุนจํานวน 80,000 บาท โดยได้มีการ
ดําเนินการประขาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา และในรอบปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 ครั้ง 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นต้น
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมีการกําหนดแผนจํานวนในการเปิดรับ ของปี 2560 ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 4 อาคารบรมราชกากุมารี ของการเปิดในแต่ละรอบปี ก่อนจัดทําประกาศรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
3. มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และมีมติให้เห็นชอบให้คณบดีที่จัดการเรียนการสอนระดับ
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บัณฑิตศึกษาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลงนั้น จากที่บัณฑิต
วิทยาลัย ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และได้จัดทําสถิติข้อมูลการรับนิสิต พบว่า ปัจจุบันมี
จํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริหารจัดการของคณะ เช่น แผนการรับนิสิต
การจัดทําแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และจุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญคณบดี/ผู้อํานวยการ ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจํานวนนิสิตรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลง โดยสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของ
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
3.1 สาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย ด้านหลักสูตร คือ 1) นิสิต
ตกค้างจํานวนมาก 2) ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง 3) จํานวนนิสิตต่างชาติลดลง 4) เกณฑ์สําเร็จการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับสถาบัน
อื่น ด้านมหาวิทยาลัย คือ 1) ข้อบังคับเข้มงวดเกินไป 2) มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษบังคับแรกเข้า 3) แผนการรับไม่เหมาะสม 4)
การทําเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้า 5) ในปีที่ผ่านมามีการรับนิสิตจํานวนมากเกินไป ด้านอาจารย์ คือ 1) อาจารย์มีภาระงานในการ
ควบคุมนิสิตเกิน ทําให้รับเพิ่มไม่ได้ (นิสิตคงค้าง) 2) การตีพิมพ์งานวิจัยที่ค่อนข้างยาก ด้านนิสิต คือ 1) คนเก่งไม่เลือกมาเรียน
2) ต้องการสําเร็จการศึกษาเร็ว
3.2 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับหลักสูตร คือ 1) ปรับแผนการเรียน เช่น ป.โท ภาคเรียนที่ 2 สามารถทํา
วิทยานิพนธ์ได้ 2) -พิจารณาจุดคุม้ ทุน และปรับให้เหมาะสม 3) -ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 4) -ประสานงานกับงาน
กิจการต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การรับเข้า 5) ควรมีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
3.3 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับมหาวิทยาลัย คือ 1) ทบทวนการเปิด ป.เอก ระบบนอกเวลาราชการ 2) ปรับ
ข้อบังคับให้เหมาะสม 3) เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนการ
สําเร็จการศึกษา เช่น ออกใบรับรองให้เพื่อใช้ในการสมัคร 4) เห็นควรมอบภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดสอนเสริม 5) ควรปรับเกณฑ์ให้นิสิตเข้ามาเรียนก่อน และต้องสอบให้ผ่านภายในเวลาที่กําหนด 6) ควรปรับ
แผนการรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทของแต่ละคณะ 7) มีการนําระบบ iThesis เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
3.4 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับอาจารย์ คือ 1) เร่งให้นิสิตที่คงค้างสําเร็จการศึกษา 2) ลดการเน้น Basic
Research เพิ่ม Applied Research 3) ปรับกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมมากขึ้น
3.4 มาตรการและแนวทางแก้ไขระดับนิสิต คือ 1) ควรประชาสัมพันธ์ จุดแข็งของหลักสูตรและอาจารย์ 2) ควรหา
แรงจูงใจ เช่น ทุนการศึกษา แหล่งตีพิมพ์ 3) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุมยิ่งขึ้น
4. มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรับสมัคร online เพื่อเอื้ออํานวยสําหรับการสมัคร การตรวจสอบสถานะการสมัคร
และยอดผู้สมัครตามตามคณะ/สาขา/ระบบ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ ไว้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย สําหรับบริการผู้สมัคร คณะ/สาขา/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้
5. มีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ
ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 1.2 และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 ไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
6. สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ในการดําเนินงานรอบต่อไป โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย รับทราบ และกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป
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7. จัดทําประกาศขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม เนื่องจากระยะเวลาดําเนินการรับเข้าศึกษาตามแผนที่กําหนดยังไม่
สิ้นสุดกระบวนการรับเข้าศึกษา
8. การใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน โดยมีการนําระบบรับสมัคร online ร่วมบริหารจัดการการดําเนินงานรับเข้าศึกษา
ร่วมกัน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบรับสมัคร online ในการรับสมัคร ผู้สมัคร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสําหรับรองรับการจัดทํา
ประกาศผลสอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เข้าสอบรับทราบ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ระบบ
สมัครสอบ online ต่อไป <http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=per_exme>
9. มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการกําหนดแผนขั้นตอนการ
ประชาสัมพันธ์ในการออกโรดโชว์ ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขาตามตารางแผนการดําเนินงานรับเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละรอบปี (ช่วงวัน เวลา และการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน
และการกําหนดแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน งานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบงานของแต่ละคณะทราบและเข้าใจกระบวนงานดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามที่ประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงาน
ด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัน
อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันและถือปฏิบัติเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่
<http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php> และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการถือปฏิบัติร่วมกัน
และจากผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งการร่วมการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในการทบทวนปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งแต่ปี 2557-2559
จึงได้ผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในด้านการรับเข้าศึกษา ดังนี้ คือ 1. แนวปฏิบัติในการดําเนินงานระบบรับเข้า
ศึกษาที่ต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 2. เกณฑ์การด้านการสอบภาษาแรกเข้าสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 3. คณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
โดยสรุป ซึ่งพบว่าจากการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว จากการพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละระยะ จากรอบปี
ระหว่าง 2557-2560 ที่ผ่านมา พบว่าได้ผลเป็นน่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ (1) ที่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ผ่านกระบวนการตามการรับเข้าศึกษาตามระบบและกลไกการดําเนินงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่
กําหนดไว้ และ (2) ยังพบว่ามีหลายคณะ เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีจํานวนนิสิต เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

15
17
127
1
3
12

34
25
169
3
12
13

35
29
170
6
16
15

37
53
223
11
26
16

39
56
227
16
32
31
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และ (3) งานรับเข้าศึกษาได้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการดําเนินงาน และการยึดถือพร้อมทั้งต้องปฏิบัติร่วมกัน และมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน <http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php>
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมิน เท่ากับ 5 คะแนน
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

1.4

6%

5 ข้อ

√

3 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
3
0.18

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา
2559 ดังนี้ 1) การใช้ระบบรับสมัคร online ร่วมกัน 2) การกําหนดแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ในการออกโรดโชว์
ตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินการประขาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละคณะ/สาขา จํานวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และในจังหวัดมหาสาคาม ประกอบด้วย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นต้น 3) การร่วมรวมและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนของแต่ละคณะ/สาขา สําหรับ
กลุ่มผู้สนใจในแต่ละรอบปี 4) การรวมกลุ่มผ่าน facebook.com บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารยังเจ้าหน้าที่
ประสานงานของคณะ/สาขา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ และในเวทีจัดการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) นอกจากเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาแล้ว ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง
(Kunming University of Science and Technology, KUST) รวมทั้งหมด จํานวน 1,000 ชุด เผยแพร่ ณ โรง
อาหารกลาง จํานวน 350 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 375 ชุด และบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 275 ชุด และในรอบ
ปีที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลการดําเนินงานปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขจากคณบดีทมี่ ีการเปิดการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้มีการสรุปรายงานการเรียนรู้/การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ดําเนินงาน เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการดําเนินงานรับเข้าศึกษา พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ประกอบด้วย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) ระบบกลไกในการดําเนินงานรับเข้าศึกษา ที่ผู้ดําเนินงานรับเข้าศึกษาของแต่ละคณะควรทราบ 2) การใช้

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ระบบรับสมัคร online ร่วมกัน 3) แผนการดําเนินกิจกรรมการรับนิสิตเข้าศึกษาตามช่วงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละรอบปี เพื่อ
เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ในการกําหนดแผนการออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละปี 4) คําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา) 5) ระเบียน/ประกาศที่เกี่ยวข้องที่
ต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกันในการดําเนินงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2.2 ความร่วมมือจากคณะ/สาขา ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 การพัฒนาระบบรับสมัคร online
3.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข

แผนการขออนุมัติเปิดรับของแต่ละ
คณะ/สาชา ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดตาม
บทบาทภาระงานกรรมการควบคุม
บทนิพนธ์

1.การทบทวนจํานวนแผนการเปิดรับตามคณะ/สาขา โดยผ่านที่ประขุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแผนการเปิดรับประกอบกับภาระงาน
กรรมการควบคุมบทนิพนธ์ ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสําหรับคณะ/สาขา ที่ขาดแคลน
อาจารย์ หรือส่งเสริมอาจารย์ที่ยังขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

โอกาสในการพัฒนา
1. ปีงบประมาณ 2561-2565
จุดแข็ง
1. ระเบียบ ข้อบังคับฯ
2. ระบบสารสนเทศ การรับสมัคร online

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า สําหรับผู้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
2. การพัฒนาระบบรับสมัคร online อย่างต่อเนื่อง
3. แนวปฏิบัติที่ดีในงานรับเข้า เพื่อยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน

จุดอ่อน
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จํานวนบุคลากรในการดําเนินงานรับเข้า ซึ่งปัจจุบัน จัดตั้งกลุ่มงานผู้รบั ผิดชอบงานด้านรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เพิม่ เติม
จะมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว กรณีบุคลากร
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ จะไม่มีผู้ประสานงานต่อได้
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รายการเอกสารอ้างอิง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

รายการหลักฐาน

√

ระดับ 1
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

1.4-1.1 ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4-1.2 เอกสารการนํา ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่การ
ปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ

√

ระดับ 2
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ

1.4-2.1-1 ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4-2.1-2 เอกสารการนํา ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
1.4-2.2-1 หนังสือสํารวจความพร้อมตามคณะ/สาขา ตามแผนการเปิดรับของแต่ละ
รอบปี
1.4.2.2-2 ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาแผนการเปิดรับ
1.4.2.2-3 สรุปแผนการรับเข้าที่ประชุมฯ
1.4-2.3 เอกสารการประเมินกระบวนการ

√

ระดับ 3
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน

1.4-3.1-1 ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4-3.1-2 เอกสารการนํา ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
1.4-3.2-1 หนังสือสํารวจความพร้อมตามคณะ/สาขา ตามแผนการเปิดรับของแต่ละ
รอบปี
1.4-3.2-2 ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาแผนการเปิดรับ
1.4-3.2-3 สรุปแผนการรับเข้าที่ประชุมฯ
1.4-3.3 เอกสารการประเมินกระบวนการ
1.4-3.4-1 แผนการเปิดรับภาคต้น ของทุกปีการศึกษา ให้เปิดรับเป็น 2 รอบ
1.4-3.4-2 ตัวอย่างคู่มือการระบบรับสมัคร online ร่วมกัน
1.4-3.4-3 สรุปรายงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา
โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
1.4-3.4-4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ระเบียบ
วาระที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
ระดับ 4
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน
- มีการเรียนรู้/การ
จัดการความรู้ใน
กระบวนการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
1.4-4.1-1 ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4-4.1-2 เอกสารการนํา ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
1.4-4.2-1 หนังสือสํารวจความพร้อมตามคณะ/สาขา ตามแผนการเปิดรับของแต่
ละรอบปี
1.4.4.2-2 ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาแผนการเปิดรับ
1.4.4.2-3 สรุปแผนการรับเข้าที่ประชุมฯ
1.4-4.3 เอกสารการประเมินกระบวนการ
1.4-4.4-1 แผนการเปิดรับภาคต้น ของทุกปีการศึกษา ให้เปิดรับเป็น 2 รอบ
1.4-4.4-2 ตัวอย่างคู่มือการระบบรับสมัคร online ร่วมกัน
1.4-4.4-3 สรุปรายงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา
โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
1.4-4.4-4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ระเบียบ
วาระที่ 2
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560

1.4-4.4-5 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ที่เปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา)
1.4-4.6 สรุปรายงานการเรียนรู้/การจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงาน
√

ระดับ 5
-มีระบบ มีกลไก
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน
- มีการเรียนรู้/การ
จัดการความรู้ใน
กระบวนการดําเนินงาน
-มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิด
จากการดําเนินงานและ
มีการเผยแพร่

1.4-5.1-1 ระบบ มีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.4-5.1-2 เอกสารการนํา ระบบมีกลไก การรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
1.4-5.2-1 หนังสือสํารวจความพร้อมตามคณะ/สาขา ตามแผนการเปิดรับของแต่ละ
รอบปี
1.4-5.2-2 ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาแผนการเปิดรับ
1.4-5.2-3 สรุปแผนการรับเข้าที่ประชุมฯ
1.4-5.3 เอกสารการประเมินกระบวนการ
1.4-5.4-1 แผนการเปิดรับภาคต้น ของทุกปีการศึกษา ให้เปิดรับเป็น 2 รอบ
1.4-5.4-2 ตัวอย่างคู่มือการระบบรับสมัคร online ร่วมกัน
1.4-5.4-3 สรุปรายงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคณะ/สาขา
โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
1.4-5.4-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ที่เปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

รายการหลักฐาน
1.4-5.4-5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ระเบียบ
วาระที่ 2 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
1.4-5.5-1 สรุปรายงานการเรียนรู้/การจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงาน
14.5.5-2 มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการดําเนินงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อเป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน
1.45-5-3 รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการจัดการความรู้ พัฒนา
และปรับปรุงตามรอบปี 2558-2559
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ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
น้ําหนัก
6%
หน่วยวัด
กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบ
นางวิชชุลดา ลาดาวัลย์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีระบบกลไก/แผนการดําเนินงานการกํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละวงรอบปีการศึกษา
2 มีการดําเนินงานตามระบบกลไก/แผนการดําเนินงานการกํากับติดตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย
3 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และกํากับติดตามการดําเนินงานรวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4 มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
5 มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินงานได้
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินงานได้
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินงานได้
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินงานได้
4 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา
ผลประเมินตนเอง
(ตัวบ่งชี้ 1.5)
2557
ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตร
√
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
5 ข้อ/5คะแนน
2558
√
5 ข้อ/5คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินงานได้
5 ข้อ

ผลประเมินกรรมการ
√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
จากเดิมที่บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการ
1.พัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตร
พัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตร
ให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย งานหลักสูตร และคณะที่
จึงไม่มีแหล่งข้อมูลกลางในการกํากับติดตาม
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงาน
โดยพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยและเป็นไป
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ระบบสารสนเทศหลักสูตรเพื่อใช้ร่วมกัน
บัณฑิตศึกษาเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
ระหว่างคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อการตัดสินใจ
ส่งผลให้มีฐานข้อมูลกลางในการกํากับ
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
1. มีระบบกลไก/
แผนการดําเนินงาน
การกํากับติดตาม
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับบัณฑิตวิทยาลัย
ในแต่ละวงรอบ
ปีการศึกษา

√

2. มีการดําเนินงาน
ตามระบบกลไก/
แผนการดําเนินงาน
การกํากับติดตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1.1 มีการกําหนดระบบกลไกหรือหลักเกณฑ์การ
กํากับติดตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หน้า 1-9 (เอกสารหมายเลข
1.5-1.1)
1.2 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 1.5-1.2)
1.3 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานงานหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 1.5-1.3)
1.4 มีการรวบรวมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2548 (เอกสารหมายเลข 1.5-1-4)
1.5 มีการรวบรวมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 1.5-1.5)

เอกสารหมายเลข 1.5-1.1
ระบบกลไกการกํากับติดตาม
หลักสูตร หน้า 1 -9
เอกสารหมายเลข 1.5-1.2
แผนการดําเนินงานงานหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 1.5-1.3
คู่มือการปฏิบัติงานหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 1.5-1-4
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2548

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบกลไก/
แผนการดําเนินงานการกํากับติดตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
2.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริการวิชาการในการพิจารณา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
(เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-1 ถึง 1.5-2.1-3)
2.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการในการกํากับ
ติดตามหลักสูตรโดยการแจ้งให้คณะ วิทยาลัย
สถาบัน ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีหลักสูตร
ครบวงรอบการปรับปรุงให้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยบัณฑิต
วิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศหลักสูตรเพื่อเป็น

เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-1
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ระบบกลไก/แผนการดําเนินงาน
การกํากับติดตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-2
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2548
เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-3
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558
เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-1
หนังสือตรวจสอบหลักสูตรเสนอ
กรรมการวิชาการ
เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-2
หนังสือแจ้งการปรับปรุงหลักสูตร
เดือนมกราคม 2560
เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-3
หนังสือแจ้งผลการดําเนินงาน

เอกสารหมายเลข 1.5-1.5 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558
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ประเมิน
ตนเอง

√

√

เกณฑ์มาตรฐาน

3. มีการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงาน และ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงานรวมทั้ง
สรุปปัญหาอุปสรรค
ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

4. มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ บัณฑิต
วิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผล และคณะ
วิทยาลัย สถาบันที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-1 ถึง
1.5-2.2-3) และ (เอกสารหมายเลข 1.5-2.3)

ปรับปรุงหลักสูตร เดือนมกราคม
2560
เอกสารหมายเลข 1.5-2.3
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
หลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน และกํากับติดตามการดําเนินงานรวมทั้ง
สรุปปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.5-3.1)
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานรวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1.8 (หน้า 13) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
(เอกสารหมายเลข 1.5-3.2)
ครั้งที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานรวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1.3 (หน้า 12) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
(เอกสารหมายเลข 1.5-3.3)

เอกสารหมายเลข 1.5-3.1 วาระ
ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิต
ครั้งที่1/2560 วาระที่ แจ้งเพื่อ
ทราบ 1.2.3

มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยเสนอแนะให้มี
การติดตามการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรที่ครบ
วงรอบการปรับปรุงโดยให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน
รายงานสถานะหรือผลการดําเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ โดยในปี
การศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยจัดทําบันทึก
ข้อความแจ้งคณะ วิทยาลัย สถาบัน ที่มีหลักสูตร

เอกสารหมายเลข 1.5-4 รายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานและ
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ (เอกสารหน้า 11)

เอกสารหมายเลข 1.5-3.2
รายงานวาระประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิต ครั้ง
ที่ 2/2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1.8 (หน้า 13) เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารหมายเลข 1.5-3.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
5/2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1.3 (หน้า 12) เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2560
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ครบวงรอบการปรับปรุงให้รายงานผลการดําเนินงาน
ให้บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการกํากับติดตามและวางแผนการ
ดําเนินงานหลักสูตรในลําดับต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 1.5-4)
√

5. มีหลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําสถิติข้อมูล หลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 91 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จํานวน 57 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 34 หลักสูตร ในปีการศึกษา
2559 มีหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง จํานวน
28 หลักสูตร ได้แก่
1. ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการ
กีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
2. กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
3. ปร.ด. เคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
4. ปร.ด.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
5. วท.ม.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
6. วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
7. วท.ม.ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
8. ปร.ด. เกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
9. ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
10. วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
11. วท.ม.สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
12. ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
13. วท.ม.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
14. ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์

เอกสารหมายเลข 1.5-5 รายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานและ
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ (เอกสารหน้า 12)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
15. วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
16. วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
17.ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
18.ปร.ด. วิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
19.วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
20.ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
21.ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
22.ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
23.ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
24.วท.ม.วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
25.ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
26.วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
27.รป.ม. นโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2555)
28.ร.ม.การเมืองการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
จากข้อมูลหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่ดําเนินการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จจํานวน 28 หลักสูตร คิดเป็น
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานจํานวน ทั้งสิ้น 91 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข 1.5-5)

รายการหลักฐาน
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การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

1.5

6%

5 ข้อ

√

5 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5

0.30

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา
2558 โดย บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตรให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย งานหลักสูตร และคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยและเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและ
เป็นข้อมูลสารสนเทศต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักสูตร
2.2 คณะ/หน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศหลักสูตร
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. คณะควรมีการเร่งรัดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

โอกาสในการพัฒนา
-

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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จุดแข็ง
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. มีการตรวจสอบหลักสูตรร่วมกันหลายฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จุดอ่อน
1.คณะที่รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง มีการ
อ้างอิงและใช้ข้อบังคับหรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ไม่เป็นปัจจุบัน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีกร
เปลี่ยนแปลงไป
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
น้ําหนัก
6%
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ศิริจรรยา ใจการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีระบบกลไกหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2 มีการดําเนินงานตามระบบ และกลไกหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กําหนด
3 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
4 มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
5 มีผลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในระบบและกลไก มากกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินงาน
ได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน
ได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินงาน
ได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินงาน
ได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินงาน
ได้ 5 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 1.6)
ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2558

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน

√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
1. พัฒนาการรายงานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 1. ได้ระบบตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่
แต่ละคณะผ่าน เว็บไซต์สาระสนเทศบทนิพนธ์
ปรึกษาผ่านเว็บไซต์สารสนเทศบทนิพนธ์
(http://202.28.32.211/gsmis/student_9
(http://202.28.32.211/gsmis
.php?m=show) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้ง
/student_9.php?m=show)
นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
2. พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ MIS ให้
2. ได้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ MIS ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับใหม่
สอดคล้องกับเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับใหม่

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
√
1 มีระบบกลไก
มีระบบกลไกหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง
หรือหลักเกณฑ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการ
การพิจารณา
ดําเนินงานดังนี้
แต่งตั้งอาจารย์ที่
1.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุม
ปรึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข
วิทยานิพนธ์
1.6-1.1)
1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หมวด 10 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (คู่มือนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้า 2431) (เอกสารหมายเลข 1.6-1.2)
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก และนิสิต
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คู่มือนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้า 61-71)
(เอกสารหมายเลข 1.6-1.3)
1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (ข้อ 10-11 หน้า 4-9)
(เอกสารหมายเลข 1.6-1.4)
1.5 แผนการควบคุมภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 1.6-1.5)
√

2 มีการ
ดําเนินงานตาม
ระบบ และกลไก
หรือหลักเกณฑ์
การพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่
กําหนด

มีการดําเนินงานตามระบบ และกลไกหรือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่กําหนด
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานการควบคุม
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติดังนี้ (เอกสารหมายเลข
1.6-2-1 ถึง 1.6-2-8)
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่ง TS1
ได้แก่ แบบฟอร์ม TS1: ขออนุมัติชื่อเรื่องและ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ฉบับย่อ, คําสั่ง (เฉพาะ ป. เอก ต้อง

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.6-1.1
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารหมายเลข 1.6-1.2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 หมวด 10 อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา (คูม่ ือนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
หน้า 24-31)
เอกสารหมายเลข 1.6-1.3
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์.
(คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2558 หน้า 61-71)
เอกสารหมายเลข 1.6-1.4
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ข้อ 10-11 หน้า 4-9)
เอกสารหมายเลข 1.6-1.5
แผนการควบคุมภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เอกสารหมายเลข 1.6-2-1
ตัวอย่าง TS1 และคําสั่ง ที่นิสิตยื่นมาขอ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2
ตัวอย่างการลงทะเบียนส่ง TS1.doc
เอกสารหมายเลข 1.6-2-3
ตัวอย่างรายงานสรุปภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาของนิสิตแต่ละราย
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

√

3 มีการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน นําเสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สอบผ่าน QE ) กรณีที่จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมต่างคณะหรือต่างมหาวิทยาลัยจะต้องแนบ
GR5 หรือใบอนุญาตทางราชการจากต้นสังกัด/
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.6-2-1)
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการส่งงาน
Online (www.http://grad.msu.ac.th/archiv
e/) เจ้าหน้าที่ประสานงาน/นิสิตต้องส่ง TS1 ผ่าน
ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนยื่น
เอกสาร (เอกสารหมายเลข 1.6-2-2)
3. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทําการรับหนังสือ
เข้าสู่ระบบ, ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ, ทํารายงานสรุปภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละราย และเสนอให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (เอกสารหมายเลข
1.6-2-3)
4. ออกเลขคําสั่ง ลงข้อมูลในระบบ MIS และ
ขึ้นชั้นรอเจ้าหน้าที่/นิสิตมารับเอกสาร
คืน (เอกสารหมายเลข 1.6-2-4) ซึ่งเจ้าหน้าที่/
นิสิตสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารได้รับอนุมัติ
หรือไม่ โดยระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้จากระบบ
MIS (เอกสารหมายเลข 1.6-2-5) หรือในเว็บไซด์
(http://202.28.32.211/gsmis/index.php)
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-6) และส่วนของนิสติ /
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบได้จากเว็บไซด์
(http://202.28.32.211/gsmis/index.php)

เอกสารหมายเลข 1.6-2-4
ตัวอย่างการออกเลขคําสั่ง
และการลงระบบข้อมูลในระบบ MIS

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากดําเนินการแต่งตั้ง
อนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ ตั้งแต่วันที่
15 สิงหาคม 2559 ถึง 4 มิถุนายน 2560 นําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 วาระที่
1.2.1.3 หน้า 8-10 (เอกสารหมายเลข 1.6-3-1
ถึง 1.6-3-2)

เอกสารหมายเลข 1.6-3-1
สรุปรายงานผลการดําเนินงานวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน

เอกสารหมายเลข 1.6-2-5
คู่มือการใช้ระบบ MIS วิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เอกสารหมายเลข 1.6-2-6
ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เอกสารหมายเลข 1.6-3-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
6/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม
2560 วาระที่ 1.2.1.3
หน้า 8-10
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
√
4 มีการปรับปรุง มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
แก้ไขหรือพัฒนา ทีน่ ําเสนอในประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
ตามข้อเสนอแนะ วิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม
2560 วาระที่ 1.2.1.3 หน้า 8-10 (เอกสาร
หมายเลข 1.6-4-1) โดยมีการดําเนินการพัฒนา
ระบบการควบคุมอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ให้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่
เหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูล MIS: ระบบประมวลผล
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อบังคับและ
เกณฑ์หลักสูตรใหม่ และพัฒนาการรายงานภาระ
งานอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาระสนเทศบท
นิพนธ์ (http://202.28.32.211/gsmis/
student9.php?m=show) และมีการจัด
โครงการประชุมปฏิบัติการ : อบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศ: ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และระบบฐานข้อมูลบทนิพนธ์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เพื่อ
สร้างความเข้าใจและแนะนําระบบสารสนเทศฯ
ที่พัฒนาขึ้น ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข 1.6-4-2)
√

5 มีผลการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดในระบบ
และกลไก
มากกว่าร้อยละ
80

มีผลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา ที่กําหนดในระบบและกลไก มากกว่า
ร้อยละ 80
มีการรายงานการดําเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในระบบและ
กลไก ร้อยละ 96.12 (ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80)
(เอกสารหมายเลข 1.6-5)

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.6-4-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
6/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม
2560 วาระที่ 1.2.1.3
หน้า 8-10
เอกสารหมายเลข 1.6-4-2 รายงาน
โครงการประชุมปฏิบัติการ : อบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศ: ระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลบทนิพนธ์ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

เอกสารหมายเลข 1.6-5
รายงานการดําเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
1.6

6%

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

5 ข้อ

√

5 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5
0.30

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.6 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan
ปีการศึกษา 2558 โดยได้พัฒนาระบบการตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาระสนเทศบทนิพนธ์
(http://202.28.32.211/gsmis/student_9.php?m=show) และพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ MIS ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับใหม่
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
โอกาสในการพัฒนา -

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดแข็ง
1. มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
(MIS) ช่วยในการปะกอบการตัดสินใจการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับใหม่
2. มีระบบการจองอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยทําให้การควบคุมภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทางคณะ/อาจารย์ สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าสามารถรับนิสิตได้หรือไม่
3. มีการควบคุมมาตรฐานการเพิ่มภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณา
จากผลงานวิจัยที่ได้การตีพิมพ์ในวารสารย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 2 เรื่อง
จุดอ่อน
-

-

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
-
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1
[1]
ตัวบ่งชี้

[2]
น้ําหนัก

1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย

10%

1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
1.3 ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
1.4 ระดับความสําเร็จในการรับนิสิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

6%

1.6 ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

[3]

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์ ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
4

0.40

5

0.30

6%

4
(ค่าเฉลี่ย 3.97)
5
(ค่าเฉลี่ย 4.40)
ร้อยละ 100

5

0.30

6%

3

3

0.18

6%

5
(ร้อยละ 100/
91 หลักสูตร )
5
(ร้อยละ 96.12)

5

0.30

5

0.30

27
4.50
ดีมาก

1.78
1.78
ดีมาก

6%
40

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
1. มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) ช่วยในการปะกอบ
สารสนเทศช่วยในการ
การตัดสินใจการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการพัฒนาระบบอย่าง
ตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS)
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับใหม่
อย่างต่อเนื่องทุกปี และ
2. มีระบบการจองอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยทําให้การควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษามี
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทางคณะ/อาจารย์ สามารถตรวจสอบได้ว่าสามารถรับนิสิตได้
ประสิทธิภาพ
หรือไม่
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
รวบรวมข้อมูลหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง อาจารย์ประจํา
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้ในการกํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. มีการนําระบบสารสนเทศ i-thesis มาใช้ในการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ เอกลักษณ์ หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
น้ําหนัก
5%
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อรไท สีหาบุญมี
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีระบบและกลไกการจัดเก็บ และรายงานผลงานตีพิมพ์หรือหรือเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2 (2.1) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก และมีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสารสากล รวบรวม
รายชื่อวารสาร แหล่งเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการรับรอง จาก สมศ. บทความวิจัย และฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่นิสิตและบุคลากร
ทั่วไปมี
(2.2) มีระบบสารสนเทศผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3.1) มีการจัดทํารายงานผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาทุกเดือน
(3.2) มีการจัดทํารายงานผลร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบ
4 มีการจัดทํารายงานภาพรวมผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ครั้ง
5 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 2.1)
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน

√
5 ข้อ/5คะแนน
√
5 ข้อ/5คะแนน
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จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (ถ้ามี)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา มีระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
1. ด้านการจัดเก็บและจัดทํารายงาน
ระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับ
ผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จ
และระบบสารสนเทศผลงานบท
การศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการ บัณฑิตศึกษา ในกระบวนการส่งหลักฐานผลงานของ นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ file ผ่านระบบ ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บเอกสาร มหาสารคาม คณะ หลักสูตร และ
นานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จ
และเป็นสารสนเทศให้คณะ/หน่วยงานสามารถนําไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํา
การศึกษา :
1.1 การจัดเก็บผลงานนิสิตระดับ อ้างอิงตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
บัณฑิตศึกษา เนื่องจาก ปัจจุบันมีการ ระบบปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้ โดยมี ประกอบการประเมินตามระบบฯ
จัดเก็บผลงานนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา การกําหนดให้นิสิตที่มาส่งผลงานวิจยั หรือผลงาน
ได้ ดังนี้
สร้างสรรค์ (แบบส่งบทความวิจยั TS6/IS6) ผ่านระบบ 1. รายงานข้อมูลผลงานตีพิมพ์
ในรูปแบบเอกสารการส่งตาม
แบบฟอร์ม TS6/IS6 ประกอบการ สารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ เผยแพร่ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ประกัน
สถานที่ของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับ
คุณภาพการศึกษา และเกณฑ์
มีจํากัด ทําให้พบปัญหาสถานที่การ บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 จนถึง
ปัจจุบัน
ระบบปฏิบัติราชการระดับ
จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัย และคณะ/
1.2 คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน (กพร.)
การรายงานผลงานบทนิพนธ์ของนิสิต
2. เป็นคลังข้อมูลการเก็บข้อมูล/
ระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการ
เอกสารผลงานตีพิมพ์ของนิสิตใน
ด้านเอกสารผลงานของนิสิตเพื่อ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
ปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปัจจุบันคณะ/หน่วยงานต้อง
มารับเอกสารกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
จัดทําสําเนาเอกสารทําให้เกิดความ
สิ้นเปลืองด้านงบประมาณในการ
สําเนาเอกสารและสถานที่จัดเก็บ
เอกสารของคณะ
นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมี
2. ข้อค้นพบในการจัดทํารายงานฯ การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
ช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
พบว่า
เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.1 นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่สําเร็จการศึกษาโดยเงื่อนไขตอบรับ 1. จัดทําเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยและผลงานผลงานวิจัย
ให้ตีพิมพ์นอกวงรอบการประเมิน เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ และ
และผลงานสร้างสรรค์ และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปี กระบวนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและระดับ กระบวนการสืบค้นฐานข้อมูล
การศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา นานาชาติ เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ ระดับชาติและระดับ

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
2559 ไม่สามารถนํามานับผลงาน และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ นานาชาติ เผยแพร่ผ่านระบบ
ความเข้าใจให้กับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเกี่ยวกับ สารสนเทศวิทยานิพนธ์และ
ได้ ทําให้ค่าคะแนนลดลง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.2 นิสิตปริญญาเอกที่สําเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่มีผลงานเผยแพร่ และกระบวนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและระดับ
ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม นานาชาติ
2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหนังสั้นเผยแพร่ความรู้
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย เกี่ยวกับ Beall's
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง List และ Hijacked Journal และ โปรแกรม
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน "Turnitin" เผยแพร่ผ่าน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ไม่สามารถ http://www.grad.msu.ac.th/grad-vdo/ และ สื่อ
นํามานับผลงานได้ ทําให้ค่าคะแนน แนะนําการใช้โปรแกรมจัดบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ Mendeley เผยแพร่ผ่าน
ลดลง
http://www.grad.msu.ac.th/grad-vdo/
3. บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาสื่อแนะนําการสืบค้น
วารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI, วารสารระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูลสากล เช่น ISI, SCOPUS ผ่าน
ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ URL :
http://202.28.32.211/gsmis/index.php?x=2
4. เนื่องจากสารบบ Jeffrey Beall's List ที่เผยแพร่
ผ่าน URL : https://scholarlyoa.com/individualjournals/ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดังนั้น
เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบวารสารและ
สํานักพิมพ์ได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึง จัดทําเว็บไซต์ในการ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์
และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน
Jeffrey Beall’s List เผยแพร่ในเว็บไซต์บัฑณิต
วิทยาลัย URL
: http://www.grad.msu.ac.th/th/accountjournal.php และแจ้งไปยังคณะ นิสิต อาจารย์
บุคลากรได้รับทราบตามหนังสือที่ ศธ 0530.21/ว656
วันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อ
วารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสารที่เป็น
Hijacked Journal ที่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey
Beall’s List นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถ
นํามาใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษาได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
✓ 1. มีระบบ
และกลไกการ
จัดเก็บ และ
รายงาน
ผลงานตีพิมพ์
หรือหรือ
เผยแพร่
ผลงานใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติของ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

มีระบบและกลไกการจัดเก็บ และรายงานผลงาน
ตีพิมพ์หรือหรือเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือ
นานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารหมายเลข 2.1-1.1
ระบบและกลไกการจัดเก็บและ
รายงานผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานตีพิมพ์หรือหรือเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
มอบหมายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลาง
รวบรวมข้อมูลตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา
2559 ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชี้ที่
2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และระบบปฏิบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด 2.2.3 ร้อยละ
คุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
ตัวชี้วัด 2.2.4 ร้อยละคุณภาพของผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้กําหนด
ระบบและกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงาน
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์หรือหรือ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดระบบ
และกลไกการจัดเก็บและรายงานผลงานตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และแนวปฏิบัติใน
การเก็บรวบรวมผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาส่งไปยังศูนย์พัฒนาแลประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในปี
การศึกษา 2559 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-1

เอกสารหมายเลข 2.1-1.2
แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมผลงาน
ตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.1-1.3
หนังสือที่ ศธ 0530.21/2303 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ส่ง
ระบบและกลไกการจัดเก็บและ
รายงานผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จ
การศึกษาใน ระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
(ตัวบ่งชี้ 2.2 ปริญญาโท และปริญญา
เอก) และแนวปฏิบัติในการเก็บ
รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ถึง เอกสารหมายเลข 2.1-3)
✓ 2 (2.1) มีการ
ดําเนินงาน
ตามระบบ
และ
กลไก และมี
การเผยแพร่
เกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล
วารสารสากล
รวบรวม
รายชื่อ
วารสาร แหล่ง
เผยแพร่
ผลงานที่ได้รับ
การรับรอง
จาก
สมศ.
บทความวิจัย
และฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์ให้แก่
นิสิตและ
บุคลากรทั่วไป
(2.2) มีระบบ
สารสนเทศ
ผลงานตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ผลงานของ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

2.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบ เอกสารหมายเลข 2.1-2.1.1 รายงาน
และกลไก (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-2.1.1) การประชุมอนุกรรมการบริหารและ
มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลวารสาร ดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
สากล รวบรวมรายชื่อวารสารแหล่งเผยแพร่ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ
ผลงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้แก่นิสิต ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย RN-207
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
และบุคลากรทั่วไปผ่าน
http://202.28.32.211/gsmis/index.php (อ้า มหาสารคาม
งอิงเอกสารหมายเลข 2.1-2.1.2) และมีการ
เผยแพร่ เกี่ยวกับฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ ขั้นตอนการ เอกสารหมายเลข 2.1-2.1.2 ระบบ
สารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษา
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (อ้างอิง
ค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสาร
เอกสารหมายเลข 2.1-2.1.3)
สากล รวบรวมรายชื่อวารสาร แหล่ง
2.2 มีระบบสารสนเทศผลงานตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการรับรอง จาก
เผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สมศ.
(TOR60 ระดับ 3 (4))
เอกสารหมายเลข 2.1-2.1.3ระบบ
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ สารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับ ค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
บัณฑิตศึกษาในระบบ MIS ประมวลผลบทนิพนธ์ ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
และเผยแพร่ผ่านสารสนเทศวิทยานิพนธ์และ สิทธิบัตร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
http://202.28.32.211/gsmis/index.php และ เอกสารหมายเลข 2.1-2.2.1 ระบบ
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผลงานตีพิมพ์หรือ สารสนเทศผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
http://202.28.32.211/gsmis/journal_9.php
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-2.2.1 ถึง เอกสาร เอกสารหมายเลข 2.1-2.2.2การรับ-ส่ง
ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
หมายเลข 2.1-2.2.2)
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และ
ระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
✓ 3.1 มีการ
จัดทํารายงาน
ผลงานของ
นิสิตระดับ
ปริญญาโทเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เสนอต่อ
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาการ
สําเร็จ
การศึกษาทุก
เดือน
3.2 มีการ
จัดทํารายงาน
ผลร้อยละของ
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตามระบบ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทํารายงานผลงานของ เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.1 ระเบียบ
นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ เสนอต่อ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
(คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
ประกอบการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาทุก
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.2 ระเบียบ
เดือน และเผยแพร่ในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (วาระ วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
4.1)
http://www.grad.msu.ac.th/th/Meeting.ph (คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
p (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-3.1.1 ถึง
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.3 ระเบียบ
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.12)
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
3.2 มีการจัดทํารายงานผลร้อยละของผู้สําเร็จ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
(คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบ
มีการจัดทํารายงานผลร้อยละของผู้สําเร็จ เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.4 ระเบียบ
การศึกษา ป.โท – ป. เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
(คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์พร้อมหลักฐานอ้างอิง ตามหลักเกณฑ์
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.5 หนังสือที่
และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด (อ้างอิง
ศธ 0530.21/ว 2227 ลว. 13 ธันวาคม
เอกสารหมายเลข 2.1-3.2.1 ถึง เอกสาร
2559 เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมครั้งที่
หมายเลข 2.1-3.2.3)
12/2559 และพิจารณาอนุมัติรับรองผล
การสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําเดือน ธันวาคม
2559
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.6 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
(คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.7 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(คลิกดูรายละเอียดวาระ 4.1)
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.8 หนังสือที่
ศธ 0530.21/ว516 ลงวันที่ 21 มีนาคม
2560 เรื่อง ขอยกเลิกการประชุม ครั้งที่
3/2560 และพิจารณาอนุมัติรับรองผล
การสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําเดือน มีนาคม
2560
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.9 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 (คลิกดู
รายละเอียดวาระ 4.1)
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.10 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 (คลิกดู
รายละเอียดวาระ 4.1)
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.11 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 (คลิกดู
รายละเอียดวาระ 4.1)
เอกสารหมายเลข 2.1-3.1.12 ระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 (คลิกดู
รายละเอียดวาระ 4.1)
เอกสารหมายเลข 2.1-3.2.1 การ
รายงานตัวชี้วัด 2.2.3 และ 2.2.4
ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สาํ เร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีการศึกษา รอบ 12 เดือน (สิงหาคม
2559 - กรกฎาคม 2560)
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1-3.2.2 รายงาน
ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร-คณะ
ปีการศึกษา 2559 ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละ
คุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา
รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2559 กรกฎาคม 2560)

เอกสารหมายเลข 2.1-3.2.3 รายงาน
ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร-คณะ
ปีการศึกษา 2559 ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละ
คุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา
รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2559 กรกฎาคม 2560)
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานต่อ เอกสารหมายเลข 2.1-4.1 รายงานสรุป
✓ 4. มีการจัดทํา
รายงานภาพรวมผล ผู้บังคับบัญชา ดังนี้
ข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับ
การดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 2.2.3 และ 2.2.4)
1.
ส่
ง
รายงานสรุ
ป
ข้
อ
มู
ล
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
่
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
รายงานต่อ
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดต่อ
ระดั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
(ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
2.2.3
และ
2.2.4)
ผู้บังคับบัญชา อย่าง
อธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)
ตามแบบฟอร์
ม
ที
่
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
กํ
า
หนดต่
อ
น้อยปีละ 1 ครั้ง
อธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) (อ้างอิงเอกสาร เอกสารหมายเลข 2.1-4.2.1 หนังสือที่
ศธ 0530.21/314รายงานข้อมูลตัวบ่งชี้
หมายเลข 2.1-4.1)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ส่งรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร-คณะ(ตัวบ่งชี้ปริมาณ) ปี
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร-คณะ(ตัวบ่งชี้ การศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งาน
ปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้ ทําหรือผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ต่อ
งานทําหรือผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ต่อ มหาวิทยาลัย ในส่วนตัวบ่งขี้ 2.2 (ผลงาน
มหาวิทยาลัย ในส่วนตัวบ่งขี้ 2.2 (ผลงานตีพิมพ์ ตีพิมพ์นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก)
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก) ตามหนังสือที่
ศธ 0530.21/314 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารหมายเลข 2.1-4.2.2 รายงาน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมติดตามการ สรุปการประชุมติดตามการดําเนินงาน
ดําเนินงาน (เฉพาะตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-4.2.1)
หลักสูตร-คณะ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
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รวมถึงการรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการ
ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 21
ดําเนินงานและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ใน กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1-4.2.2)
3. รายงานผลการดําเนินงาน QA59 ตัวชี้วัด 2.1 เอกสารหมายเลข 2.1-4.3.1 รายงาน
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละ การประชุมอนุกรรมการบริหารและ
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ ดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วาระ
4.4 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย RNนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาต่อที่
207 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์
ประชุมอนุกรรมการบริหารและดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มิถุนายน 2560 วาระ 4.4 ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย RN-207 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ เอกสารหมายเลข 2.1-4.3.2 รายงาน
การประชุมอนุกรรมการบริหารและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ้างอิงเอกสาร
ดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
หมายเลข 2.1-4.3.1) และได้รายงานการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม 3/2560 วาระ 1.2.4 วันที่
21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม
อนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 ต่อที่ประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย RN-207 ชั้น 2 อาคาร
อนุกรรมการบริหารและดําเนินการบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1-4.3.2)
เอกสารหมายเลข 2.1-5.1 หนังสือที่ ศธ
✓ 5. มีการปรับปรุง/ บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุง/พัฒนา
0530.21/2303 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผลการประเมิน
เรื่อง ส่งระบบและกลไกการจัดเก็บและ
จากผลการประเมิน
5.1 มีการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดเก็บ รายงานผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จ
และรายงานผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกและ
การศึกษาใน ระดับปริญญาเอกและปริญญาที่ ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ 2.2 ปริญญาโท (ตัวบ่งชี้ 2.2 ปริญญาโท และปริญญา
และปริญญาเอก) และแนวปฏิบัติในการเก็บ เอก) และแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม
รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และแจ้งไปยังศูนย์พัฒนา
บัณฑิตศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิงเอกสาร
เอกสารหมายเลข 2.1-5.2.1 ตัวอย่าง
หมายเลข 2.1-5.1)
การติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย
ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
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5.2 บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและสืบค้นผลงาน เอกสารหมายเลข 2.1-5.2.2 หนังสือที่
ศธ 0530.21/1328 วันที่ 21 กรกฎาคม
ตีพิมพ์ของนิสิต กรณี สําเร็จการศึกษาด้วย
เงื่อนไขตอบรับให้ตีพิมพ์ในวงรอบการตีพิมพ์ในปี 2559 เรื่อง ติดตามผลงานตีพิมพ์
การศึกษา 2559 ผ่านระบบวารสารออนไลน์ เพื่อ บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปี
นํามาจัดทําข้อมูล โดย
การศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
5.2.1 แจ้งให้คณะติดตามผลงานของนิสิต
เพิ่มเติมในรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้การประกัน
เอกสารหมายเลข 2.1-5.2.3 การ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร-คณะ ติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของ
(ตัวบ่งชี้ปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.2 นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สําเร็จ
การได้งานทําหรือผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา การศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ ปี
ต่อ มหาวิทยาลัย ในส่วนตัวบ่งขี้ 2.2 (ผลงาน การศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
ตีพิมพ์นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก) (ตัวอย่าง วิทยาลัย
http://www.grad.msu.ac.th/th/New
อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-5.2.1)
s-Detail.php?id=MTEz
5.2.2 จัดทําหนังสือที่ ศธ 0530.21/1328 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อ ติดตามผลงาน เอกสารหมายเลข 2.1-5.3.1 คู่มือ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยหรือผลงาน
ปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปี
สร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 กรณี (แบบฟอร์ม TS6/IS6 แบบส่งบทความ
สําเร็จการศึกษาด้วยแบบตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยมี วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์)ผ่านระบบสาร
วงรอบการตีพมิ พ์ในปีการศึกษา 2559 (อ้างอิง บรรณบัณฑิตวิทยาลัย และระบบ
เอกสารหมายเลข 2.1-5.2.2) และติดตามผ่าน สารสนเทศผลงานบทนิพนธ์ระดับ
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
URL: http://www.grad.msu.ac.th/th/Newsเอกสารหมายเลข 2.1-5.3.2 เอกสาร
Detail.php?id=MTEz (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1-5.2.3) เพื่อติดตามบทความที่ นําเสนอระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ และนําผลงานที่ได้รับ : การรับ – ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
การตีพิมพ์ในวงรอบ ปีการศึกษา 2559 มา
นับเป็นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับ มหาสารคาม ไปแลกเปลี่ยนความรู้ใน
กิจกรรม “KM STISWB 2017 ประเด็น
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
ความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท” ใน
5.3 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พัฒนาระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิต การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา ในกระบวนการส่งหลักฐาน “The 9th International Conference
ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ on Sciences, Technology and
file ผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็น Innovation for Sustainable Wellการจัดเก็บเอกสาร และเป็นสารสนเทศให้คณะ/ Being (STISWB 2017)” ในระหว่างวันที่
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หน่วยงานสามารถนําไปอ้างอิงตามระบบการ 24 – 28 มิถุนายน 2560 ณ นครคุนหมิง
ประกันคุณภาพการศึกษา และระบบปฏิบัติตาม สาธารณรัฐประชาชนจีน
คํารับรองการปฏิบัติราชการได้ โดยมีการ
กําหนดให้นิสิตที่มาส่งผลงานวิจัยหรือผลงาน เอกสารหมายเลข 2.1-5.4 สื่อแนะนํา
สร้างสรรค์ (แบบส่งบทความวิจยั TS6/IS6) ผ่าน การตรวจสอบและสืบค้นวารสาร
ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และบันทึก ระดับชาติและระดับนานาชาติ เผยแพร่
ข้อมูลในระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิต ในเว็บไซต์ : สารสนเทศวิทยานิพนธ์และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 การศึกษาค้นคว้าอิสระ URL:
จนถึงปัจจุบัน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1- http://202.28.32.211/gsmis/index.p
5.3.1) และมีการนําเสนอระบบสารบรรณบัณฑิต hp?x=2
วิทยาลัย : การรับ – ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารหมายเลข 2.1-5.5.1 เว็บไซต์
ไปแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรม “KM STISWB ในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
2017 ประเด็นความรู้ นักศึกษาระดับปริญญา วารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสาร
โท” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน
Jeffrey Beall’s List เผยแพร่ในเว็บไซต์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The
th
9 International Conference on Sciences, บัฑณิตวิทยาลัย URL :
http://www.grad.msu.ac.th/th/acc
Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2017)” ใน ount-journal.php
ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2560 ณ นคร
เอกสารหมายเลข 2.1-5.5.2 หนังสือที่
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ้างอิง
ศธ 0530.21/ว656 วันที่ 10 เมษายน
เอกสารหมายเลข 2.1-5.3.2)
2560 เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อ
5.4 บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาและปรับปรุงสื่อ วารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสาร
ที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏในสา
แนะนําการตรวจสอบและสืบค้นวารสาร
รบบของ Jeffrey Beall’s List นิสิต
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ : สารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถนํามาใช้
ประกอบการสําเร็จการศึกษาได้
ค้นคว้าอิสระ URL:
http://202.28.32.211/gsmis/index.php?x=
เอกสารหมายเลข 2.1-5.6.1 หนังสือที่
2 ประกอบด้วย (อ้างอิงเอกสารหมายเลข
ศธ 0530.21/ว1716 ลงวันที่ 29
2.1-5.4)
กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งประกาศผล
1) ขั้นตอนสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI
ก.พ.อ. ยอมรับ
2) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับชาติ และ
เอกสารหมายเลข 2.1-5.6.2 เว็บไซต์
ตรวจสอบการ Citation ในฐานข้อมูล TCI
3) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ใน การเผยแพร่การประเมินฯ ปรับเลื่อน
กลุ่มของ TCI เผยแพร่ในเว็บไซต์บัณฑิต
ฐานข้อมูล ISI
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4) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ใน วิทยาลัยผ่าน URL :
ฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR
http://202.28.32.211/gsmis/index.p
hp?x=4
5) ขั้นตอนการตรวจสอบวารสารและ
สํานักพิมพ์ระดับนานาชาติในสารบบ Jeffrey เอกสารหมายเลข 2.1-5.7 สื่อแนะนํา
การใช้โปรแกรมจัดบรรณานุกรมBeall's List และ Hijacked Journal
เอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ Mendeley
6) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับ เผยแพร่ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย URL
: http://www.grad.msu.ac.th/gradบัณฑิตศึกษา
vdo/mendelery.php
5.5 เนื่องจากสารบบ Jeffrey Beall's List ที่
เอกสารหมายเลข 2.1-5.8.1 อบรมการ
เผยแพร่ผ่าน URL :
ใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทํา
https://scholarlyoa.com/individualjournals/ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ วันที่ 21,
24, 26, 29 พฤศจิกายน 2559 และวันที่
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบ
วารสารและสํานักพิมพ์ได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึง 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30
น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410
จัดทําเว็บไซต์ในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
วารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสารที่เป็น ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey Beall’s มหาสารคาม
List เผยแพร่ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย URL
: http://www.grad.msu.ac.th/th/account- เอกสารหมายเลข 2.1-5.8.2.1 รายงาน
journal.php (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1- อบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
5.5.1) และแจ้งไปยังคณะ นิสิต อาจารย์
บุคลากรได้รับทราบตามหนังสือที่ ศธ 0530.21/ ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มี
ว656 วันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งบัญชี คุณภาพ วันที่ 21 และ 24 มีนาคม 2560
รายชื่อวารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสาร ณ ห้อง SC1-200 ชั้น 2 คณะ
ที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏในสารบบ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของ Jeffrey Beall’s List นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่สามารถนํามาใช้ประกอบการ เอกสารหมายเลข 2.1-5.8.2.2 รายงาน
สําเร็จการศึกษาได้ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1-5.5.2)
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
5.6 ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ STISWB 2017
TCI) มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม
สําหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการ
ประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 และได้ประกาศผล
การประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่ม
ฯ ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 เมื่อ วันที่ 13
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ก.ย. 59 จํานวนทั้งหมด 166 วารสาร ซึ่งแบ่งได้
2 กลุ่ม (1) กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่
กลุ่มเดิม และ (2) กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้
เลื่อนกลุ่ม บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทําหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะ/หน่วยงานได้รับทราบตามหนังสือที่
ศธ 0530.21/ว1716 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
เรื่อง แจ้งประกาศผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.1-5.6.1) โดยแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบวารสารผ่าน URL
: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html
/Evaluation/25592/Announced/News.html และนําเว็บไซต์
การเผยแพร่การประเมินฯ ของ TCI มาเผยแพร่
ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยผ่าน URL : http:
//202.28.32.211/gsmis/index.php?x=4
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-5.6.2)
5.7 บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาสื่อแนะนําการใช้
โปรแกรมจัดบรรณานุกรม-เอกสารอ้างอิง
อัตโนมัติ Mendeley เผยแพร่ในเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย URL : http://www.grad.
msu.ac.th/grad-do/mendelery.php
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-5.7)
5.8 จัดอบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ โดยมีการจัด
โครงการฯ/กิจกรรม 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
5.8.1 อบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อ
จัดทําอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ วันที่ 21,
24, 26, 29 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 ชั้น 4
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-5.8.1)
5.8.2 อบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ วันที่ 21 และ
24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200 ชั้น 2
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.15.8.2.1) โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องคือคัดเลือกนิสิตที่
เข้าร่วมอบรมไปนําเสนอผลงานผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The
9th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being” (STISWB
IX 2017) ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน
2560 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีนิสิตระดับปริญญาเอกผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับทุนนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน 4 คน ได้แก่
1) นายสังคม สัพโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2)
นางสุรพรรณ วีระสอน คณะศึกษาศาสตร์ 3)
นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช คณะศึกษาศาสตร์ และ
4) นางสุภาวดี ปกครอง คณะ
ศึกษาศาสตร์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.15.8.2.2)
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

2.1

10%

5 ข้อ

✓

5 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.50

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ 2.1 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา 2558 โดย
มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สําหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯ ใน
ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 เมื่อ วันที่ 13 ก.ย. 59 จํานวนทั้งหมด 166 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม (1) กลุ่มวารสารที่ประเมิน
แล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม และ (2) กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทําข้อมูลปรับค่าน้ําหนัก
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ตามฐานข้อมูล TCI ที่ปรับเลื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อีกครั้ง
2. เนื่องจากสารบบ Jeffrey Beall's List ที่เผยแพร่ผ่าน URL : https://scholarlyoa.com/individual-journals/ ไม่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบวารสารและสํานักพิมพ์ได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึง จัดทํา
เว็บไซต์ในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey
Beall’s List เผยแพร่ในเว็บไซต์บัฑณิตวิทยาลัย URL : http://www.grad.msu.ac.th/th/account-journal.php และแจ้ง
ไปยังคณะ นิสิต อาจารย์ บุคลากรได้รับทราบตามหนังสือที่ ศธ 0530.21/ว656 วันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งบัญชี
รายชื่อวารสารวิชาการ, สํานักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey Beall’s List นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถนํามาใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษาได้
3.บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระบบสาร
บรรณบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อใช้เป็นกระบวนการส่งหลักฐานผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บเอกสาร และเป็นสารสนเทศให้คณะ/หน่วยงานสามารถนําไปอ้างอิงตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้ โดยมีการกําหนดให้นิสิตที่มาส่งผลงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ (แบบส่งบทความวิจัยTS6/IS6) ผ่านระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และมีการนําเสนอระบบสาร
บรรณบัณฑิตวิทยาลัย : การรับ – ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ในกิจกรรม “KM STISWB 2017 ประเด็นความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท” ในการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)” ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2560 ณ นครคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 การนําระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้ในการรับ – ส่ง
ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อเป็นการบริหารจัดการระบบการรับ-ส่งผลงานตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ (TS6/IS6), การจัดเก็บ และ
รายงานผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และระบบปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน (กพร.)
2.2 จัดอบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ โดยมีการจัดโครงการฯ/กิจกรรม 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 อบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทําอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ วันที่ 21, 24, 26, 29 พฤศจิกายน
2559 และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 ชั้น 4
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2.2 อบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ วันที่ 21 และ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในกระบวนการส่งหลักฐาน
ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ file ผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บเอกสาร และเป็น
สารสนเทศให้คณะ/หน่วยงานสามารถนําไปอ้างอิงตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการได้ โดยมีการกําหนดให้นิสิตที่มาส่งผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ (แบบส่งบทความวิจัยTS6/IS6) ผ่านระบบ
สารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม
2559 จนถึงปัจจุบัน
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3.2 พัฒนาและปรับปรุงสื่อในการตรวจสอบและสืบค้นวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เผยแพร่ในเว็บไซต์ :
สารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ URL: http://202.28.32.211/gsmis/index.php?x=2 ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ยอมรับ
2) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับชาติ และตรวจสอบการ Citation ในฐานข้อมูล TCI
3) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI
4) ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR
5) ขั้นตอนการตรวจสอบวารสารและสํานักพิมพ์ระดับนานาชาติในสารบบ Jeffrey Beall's List และ Hijacked Journal
6) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
3.3 บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาสื่อแนะนําการใช้โปรแกรมจัดบรรณานุกรม-เอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ Mendeley เผยแพร่ในเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย URL : http://www.grad.msu.ac.th/grad-vdo/mendelery.php
3.4 มีคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหนังสั้น หรือสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Beall's
List และ Hijacked Journal และ โปแกรม "Turnitin" และ สื่อแนะนําการใช้โปรแกรมจัดบรรณานุกรม-เอกสารอ้างอิง
อัตโนมัติ Mendeley เผยแพร่ผ่านhttp://www.grad.msu.ac.th/grad-vdo/
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
การจัดทําข้อมูลผลงานของนิสิตปริญญาโท และ
1. บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและสืบค้นผลงานตีพิมพ์ของนิสิต กรณี สําเร็จ
ปริญญาเอก พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
การศึกษาด้วยเงื่อนไขตอบรับให้ตีพิมพ์ในวงรอบการตีพิมพ์ในปีการศึกษา
2559 ผ่านระบบวารสารออนไลน์ เพื่อนํามาจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
1. มีผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
2. แจ้งให้คณะ/หลักสูตร ดําเนินการสํารวจข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
การศึกษาในวงรอบ แต่ได้รับการตอบรับให้
ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงรอบ
ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์นอกวงรอบ ทําให้ไม่สามารถ
เพื่อนํามาใช้ประกอบการประเมิน และส่งผลงานวิจัยมายังบัณฑิตวิทยาลัย
นํามารับการประเมินในปีการศึกษา 2559 ได้
เพื่อจัดทําข้อมูลประกอบการประเมินต่อไป
2. มีผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
3. - กรณี วารสารยังไม่เผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบการตีพิมพ์ บัณฑิต
ตีพิมพ์และครบรอบการตีพิมพ์ในวงรอบ แต่เมื่อ
วิทยาลัยจัดทําข้อมูลแจ้งให้คณะ/หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาฯ/นิสิต
ตรวจสอบยังไม่พบการเผยแพร่ ซึ่งมีข้อค้นพบ 2
ดําเนินการติดตามการเผยแพร่ผลงานของนิสิต และแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็น คือ
- กรณี วารสารมีการเผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบการตีพิมพ์แล้ว แต่ไม่
2.1 วารสารยังไม่เผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบ
พบผลงานของนิสิตเผยแพร่ในฉบับที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ บัณฑิต
การตีพิมพ์
วิทยาลัยจัดทําข้อมูลแจ้งให้คณะ/หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาฯ/นิสิต ติดตาม
2.2 วารสารมีการเผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบ
การเผยแพร่ผลงานกับนิสิต และให้นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ทําหนังสือชี้แจง
การตีพิมพ์แล้ว แต่ไม่พบผลงานของนิสิตเผยแพร่
สาเหตุที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มายังบัณฑิตวิทยาลัย
ในฉบับที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
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โอกาสในการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระบบ
สารบรรณบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบกระบวนการส่งหลักฐานผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บเอกสาร และเป็นสารสนเทศให้คณะ/หน่วยงานสามารถ
นําไปอ้างอิงตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศผลงานบทนิพนธ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระบบสารบรรณบัณฑิต
ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย
2. มีสื่อแนะนําการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร และการ
และระดับนานาชาติ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้คณะ/หน่วยงานสามารถนําไป
3. มีคลังความรูบ้ ัณฑิตวิทยาลัย เป็นหนังสั้น หรือสื่อเผยแพร่
อ้างอิงตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
ความรู้เกี่ยวกับ Beall's List และ Hijacked Journal
ปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
และ โปแกรม "Turnitin" และ สื่อแนะนําการใช้โปรแกรมจัด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม-เอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ Mendeley เผยแพร่ผ่าน 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อแนะนําการสืบค้นวารสาร
http://www.grad.msu.ac.th/grad-vdo/
ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น
3. มีการพัฒนาสื่อเผยแพร่ในคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ด้านการจัดทํารายงาน
1. ด้านการจัดทํารายงาน
1.1 การติดตามผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 1.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
โดยเงื่อนไขตอบรับให้ตีพิมพ์ กรณี ไม่พบการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ ของนิสิตผ่านวารสารออนไลน์ และมีการแจ้งให้คณะ/
ครบวงรอบให้ตีพิมพ์ ทําให้ไม่สามารถนําผลงานมาจัดทํารายงาน หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาฯ/นิสิต ดําเนินการติดตามการ
และนับค่าคะแนนในการประเมินในวงรอบได้ ซึ่งมีข้อค้นพบ 2 เผยแพร่ผลงานของนิสิต และแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ประเด็น คือ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
1.1.1 วารสารยังไม่เผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบการตีพิมพ์ พิจารณาต่อไป
1.1.2 วารสารมีการเผยแพร่ ปี(ฉบับ) ที่ครบรอบการตีพิมพ์
1.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการตรวจสอบวารสารใน
แล้ว แต่ไม่พบผลงานของนิสิตเผยแพร่ในฉบับที่ได้รับการตอบรับให้ ฐานข้อมูลระดับชาติและฐานข้อมูลสากลอย่างต่อเนื่อง
ตีพมิ พ์
และมีการติดตามการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อ
1.2 การเปลี่ยนแปลงของวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ ปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI ผ่านเว็บไซต์
ฐานข้อมูลสากล ตัวอย่างเช่น การประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมา URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Eval
เพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง uation/2559-2/Announced/News.html และเมื่อพบ
วารสารไทย (ศูนย์ TCI) มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับ การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
กลุ่ม สําหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ ทราบต่อไป
3 พ.ศ. 2558 และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่ง
มาเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 เมื่อ วันที่ 13 ก.ย. 2. ด้านการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับ
59 จํานวนทั้งหมด 166 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม (1) กลุ่มวารสาร บัณฑิตศึกษา
ที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม และ (2) กลุ่มวารสารที่ประเมิน
2.1 สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมหรือโครงการ
แล้วได้เลื่อนกลุ่ม ส่งผลให้การจัดทํารายงานต้องจัดทําข้อมูลปรับ
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ค่าน้ําหนัก ตามฐานข้อมูล TCI ที่ปรับเลื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์การ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิต และอาจารย์เช่น
2.1.1 อบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อ
ประเมินของ สกอ. อีกครั้ง ซึ่งทําให้เกิดความสับสนในการประเมิน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นานาชาติที่มีคุณภาพ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ด้านการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. นิสิตบางส่วน ยังไม่มีความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย มหาสารคาม และเทคนิคการนําเสนอต่อสาธารณชน
2.1.2 พัฒนาสื่อแนะนําการตรวจสอบวารสารใน
การตรวจสอบวารสาร ฐานข้อมูลวารสาร และการส่งผลงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับ ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือฐานข้อมูลสากล
นานาชาติ
2.2 สําหรับคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับ
2. มีนิสิตบางส่วนนําผลงานบทความวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ บัณฑิตศึกษา ควรจัดจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ไปเผยแพร่ในประชุมวิชาการหรือวารสารที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตและอาจารย์ เช่น
2.2.1 อบรมการเทคนิคเขียนบทความวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
2.1 เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน Beall’s List หรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามประกาศ
Hijacked Journal
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 นิสิตนําผลงานบทความวิจัยไปเผยแพร่ในสํานักพิมพ์
2.2.2 กิจกรรมแนะนําการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารที่ปรากฏใน Beall’s List
2.3 การระบุสถานะผู้เขียนบทความของนิสิตให้ระบุสาขาวิชา ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ภาควิชา(ถ้ามี) คณะ และมหาวิทยาลัยของนิสิต แต่พบว่านิสิตระบุ มหาสารคาม สําหรับอาจารย์และนิสติ
ตําแหน่งหน้าที่การงานที่นิสิตสังกัดซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ
2.2.3 จัดหาแหล่งเผยแพร่ผลงานที่เป็นไปตาม
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแนะนํานิสิตไป
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เผยแพร่
(เฉพาะกรณีนิสิตที่เช้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปจะต้องมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมปรากฏในชื่อผู้เขียนบทความ)
ด้านปัจจัยภายนอก
1. การปิดหรือยกเลิกการตีพิมพ์ของวารสารที่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไปตีพิมพ์
2. การจัดลําดับและรับรองคุณภาพของวารสารมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารตามยุทธศาสตร์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
น้ําหนัก
5%
ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกฤษณ์ บุญสีลา
คําอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ หมายถึง ระบบรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. ระบบสมัครสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ หมายถึง ระบบที่ช่วยในการสมัครสอบภาษา ผ่าน
เว็บไซต์ในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบภาษา
3. ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง ระบบที่รวบร่วมเรื่องที่เจ้าหน้าหรือนิสิตที่จะมาติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะช่วยให้นิสิตหรือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเอกสาร
4. ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งในส่วนของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบเค้าโครงฯ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจํา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง คลังที่ให้ความรู้โดยจัดทําเป็นหนังสั้น โดย ประเภทหนังสั่น
จะให้ความวิธีตรวจสอบวารสาร วิธีการการใช้งาน Turnitin และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะ
สามารถดูผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ได้เลย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
1 ฐานข้อมูล

คะแนน 2
2 ฐานข้อมูล

คะแนน 3
3 ฐานข้อมูล

คะแนน 4
4 ฐานข้อมูล

คะแนน 5
5 ฐานข้อมูล

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 2.2)
จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนา
เพื่อรองรับการบริหารตามยุทธศาสตร์
ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
5 ฐานข้อมูล/5 คะแนน
√
5 ฐานข้อมูล/5 คะแนน

√
5 ฐานข้อมูล/5 คะแนน
√
5 ฐานข้อมูล/5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 86
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (ถ้ามี)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ความทันสมัยและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง กองทะเบียน กองวิจัย งาน
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์
ตนเอง
มาตรฐาน
√
1 ฐานข้อมูล

√

2 ฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการในการดําเนินงาน เพื่อเอื้อใน
การดําเนินงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้
กําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ระบบ ดังนี้
1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ออนไลน์ (ใช้ในสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)
link http://www.grad.msu.ac.th/admission/in
dex.php (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-1-1 และ 2.2-1-2)
1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ออนไลน์ (ใช้ในสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)
link http://www.grad.msu.ac.th/admission/in
dex.php (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-1-1 และ 2.2-1-2)
2. ระบบสมัครสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ใช้งานการสมัครเข้ารอบรมและจัดสอบนิสิต
ที่เข้ามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) link
: http://www.grad.msu.ac.th/exam_eng/
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-2-1 และ 2.2-2-2)

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่นิสิต
อาจารย์ และผู้บริหารให้เข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

รายการหลักฐาน
2.2-1-1 link ระบบสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-1-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์

2.2-1-1 link ระบบสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-1-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-2-1 link ระบบสมัครสอบ
ภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-2-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ประเมิน
เกณฑ์
ตนเอง
มาตรฐาน
√
3 ฐานข้อมูล

√

4 ฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงาน
1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
(ใช้ในสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา)
link http://www.grad.msu.ac.th/admission/in
dex.php (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-1-1 และ 2.2-1-2)
2. ระบบสมัครสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ใช้งานการสมัครเข้ารอบรมและจัดสอบนิสิต
ที่เข้ามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) link
: http://www.grad.msu.ac.th/exam_eng/
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-2-1 และ 2.2-2-2)
3. ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย (ระบบใช้
สําหรับเก็บเอกสารนิสิตหรือเจ้าหน้าที่ ที่มาติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย)
link : http://grad.msu.ac.th/archive/)
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-3-1 และ 2.2-3-2)

1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
(ใช้ในสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา)
link http://www.grad.msu.ac.th/admission/in
dex.php (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-1-1 และ 2.2-1-2)
2. ระบบสมัคสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ใช้งานการสมัครเข้ารอบรมและจัดสอบนิสิตที่เข้ามา
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) link
: http://www.grad.msu.ac.th/exam_eng/
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-2-1 และ 2.2-2-2)
3. ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย (ระบบใช้
สําหรับเก็บเอกสารนิสิตหรือเจ้าหน้าที่ ที่มาติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย)
link : http://grad.msu.ac.th/archive/)
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-3-1 และ 2.2-3-2)
4. ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ link
: http://202.28.32.211/gsmis/index.php

รายการหลักฐาน
2.2-1-1 link ระบบสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-1-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-2-1 link ระบบสมัครสอบ
ภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-2-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-3-1 link ระบบคลังเอกสาร
รับเข้า-ส่งออกภายในบัณฑิต
วิทยาลัย
2.2-3-2 คู่มือการใช้งานระบบคลัง
เอกสารรับเข้า-ส่งออกภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
2.2-1-1 link ระบบสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-1-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-2-1 link ระบบสมัครสอบ
ภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-2-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-3-1 link ระบบคลังเอกสาร
รับเข้า-ส่งออกภายในบัณฑิต
วิทยาลัย
2.2-3-2 คู่มือการใช้งานระบบคลัง
เอกสารรับเข้า-ส่งออกภายในบัณฑิต
วิทยาลัย
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-4-1 และ 2.2-4-2)

√

5 ฐานข้อมูล

การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
2.2

8%

1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ออนไลน์ (ใช้ในสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)
link http://www.grad.msu.ac.th/admission/in
dex.php (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-1-1 และ 2.2-1-2)
2. ระบบสมัครอบรม/สอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ใช้งานการสมัครเข้ารอบรมและจัดสอบนิสิตที่เข้ามา
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) link
: http://www.grad.msu.ac.th/exam_eng/
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-2-1 และ 2.2-2-2)
3. ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย (ระบบใช้
สําหรับเก็บเอกสารนิสิตหรือเจ้าหน้าที่ ที่มาติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย)
link : http://grad.msu.ac.th/archive/)
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-3-1 และ 2.2-3-2)
4. ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ link
: http://202.28.32.211/gsmis/index.php
(เอกสารหมายเลขที่ 2.2-4-1 และ 2.2-4-2)
5. ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ระบบที่ให้
ความรู้เกี่ยวการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา การใช้งาน
โปรแกรม Turntin และการตรวจสอบวารสาร
งานวิจัย ) link : http://www.grad.msu.ac.th
/grad-vdo/ (เอกสารหมายเลขที่ 2.2-5-1 และ
2.2-5-2)

[2]
เป้าหมาย
5 ฐานข้อมูล

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย
√

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน
5.00

2.2-4-1 link ระบบสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.2-4-2 คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
2.2-1-1 link ระบบสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-1-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อออนไลน์
2.2-2-1 link ระบบสมัครสอบ
ภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-2-2 คู่มือการใช้งานระบบสมัคร
สอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2-3-1 link ระบบคลังเอกสาร
รับเข้า-ส่งออกภายในบัณฑิต
วิทยาลัย
2.2-3-2 คู่มือการใช้งานระบบคลัง
เอกสารรับเข้า-ส่งออกภายในบัณฑิต
วิทยาลัย
2.2-4-1 link ระบบสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.2-4-2 คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
2.2-5-1 link ระบบคลังความรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
2.2-5-2 คู่มือการใช้งานระบบคลัง
ความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

[5]

[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน ถ่วงน้ําหนัก
5.00
0.40
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 2.2 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
กองทะเบียน กองวิจัย งานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจากเดิมไม่มีความเขื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบและใช้ข้อมูลร่วมกัน
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 การวางแผนในการดําเนินงานพัฒนาระบบที่ชัดเจน
2.2 การนําข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
-

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
-

โอกาสในการพัฒนา
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ระบบบางระบบยังไม่รองรับการแสดงผลผ่าน SmartPhon

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาระบบให้รองรับ SmartPhone
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. พัฒนาระบบให้รองรับ SmartPhone
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการด้านการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
น้ําหนัก
5%
ผู้รับผิดชอบ
นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนํากระบวนการทางการวิจัยมาใช้ในการทํางานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการสร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจในการนํากระบวนการทางการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการทางการวิจัยสากล
กระบวนการด้านการวิจัย หมายถึง ความรู้ทางด้านเทคนิคการนําเสนองานวิจัยต่อหน้าสาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 1
น้อยกว่าร้อยละ 40

ระดับ 2
ร้อยละ 40-59

ระดับ 3
ร้อยละ 60-69

ระดับ 4
ร้อยละ 70-80

ระดับ 5
มากกว่าร้อยละ 80

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 2.3)
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการ
ด้านการวิจัย

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
ร้อยละ
88.84 / 5 คะแนน

√
ร้อยละ
88.84 / 5 คะแนน

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (ถ้ามี)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
-

1. จัดอบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ โดยมีการจัด
โครงการอบรมการเขียนบทความวิทยานิพนธ์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และ
คัดเลือกบทความของนิสิต
ที่มีคุณภาพ เพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการใน
การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ และ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเครือข่าย

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าปี 2558
(ปี 2558 มีผู้เข้าร่วม 98 คน ปี 2559
ผู้เข้าร่วม 129 คน)
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความ
วิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติได้ และสามารถไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ STISWB 2017 ณ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนุ หมิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้
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ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

บันทึกข้อมูล

ร้อยละความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากการอบรมด้านการวิจัย

88.20

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีการประเมินความสําเร็จของโครงการ ตามตัวชี้วัคความสําเร็จ
ของโครงการ ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ทางด้านเทคนิคการนําเสนองานวิจัยต่อหน้าสาธารชนหลังเข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมิน : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการนําเสนอบทความวิจัยหลังอบรมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20) ผลการประเมิน : บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีร้อยละความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากการอบรมด้านการวิจัย และรายงานโครงการฯดังกล่าวได้นําเสนอต่อการ
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารหมายเลข 2.3-1 รายงานการประชุม และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ
การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพ ครั้งที่ 1
การบรรลุเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 88.20 ได้ระดับ 5 คะแนน
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

2.3

6%

ร้อยละ 70.00

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย
/

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน
88.20

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน
ถ่วงน้ําหนัก
5.00
0.30

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 2.3 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา
2558 ดังนี้ 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าปี 2558 (ปี 2558 มีผู้เข้าร่วม 98 คน ปี 2559 ผู้เข้าร่วม 129 คน)
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได้ และสามารถไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ STISWB 2017 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
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2. ปัจจัยทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง และหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค, เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย และหนังสือเวียน
แจ้งไปยังคณะ/หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะ/หน่วยงานให้ความสนใจ
2.2 ผู้บริหารให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อเนื่องทุกปี
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้นําระบบ i-thesis มาใช้ในการบริการจัดการด้านการวิจัย
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ส่งผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. การจัดอบรมไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน
1.1 มีนิสิตเข้าร่วมอบรมน้อย
1.2 นิสิต/คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดอบรม
2. การจัดโครงการไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
2.1 ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ไม่เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาที่
กําหนด
2.2 ผู้อบรมไม่สามารถอยู่ร่วมอบรมได้ครบตามกําหนดการ

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. มีการจัดประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง
ทั้งนิสิต / คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําข้อมูล e-mail
นิสิต และอาจารย์ และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทาง e-mail โดยตรงในการ
ประชุมสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
3. มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วม
อบรม

โอกาสในการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย จะพัฒนานิสิตโดยการบรรจุแผนงบประมาณ โดยมุ่งเน้นโครงการอบรมให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้าน
การเขียนบทความ และฝึกปฏิบัติเขียนบทความฉบับภาษาไทยสู่การเขียนเป็นภาษาอังกฤษต่อไป
ข้อค้นพบ
นิสิตส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการเขียนบทความวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนําตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดทําสื่อแนะนําการสืบค้นวารสารหรือบทความวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.3-1 รายงานการประชุม และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ
การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 93
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
น้ําหนัก
5%
ผู้รับผิดชอบ นางศรินทร์ยา เกียงขวา
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
กระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย หมายถึง การนําโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(turnitin) มาใช้ร่วมในการตรวจสอบการคัดลอกบทนิพนธ์สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วัดจากร้อยละ (%) การลดลงของการคัดลอกผลงานวิชาการ (turnitin) เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ อิงเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การตรวจการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม turnitin สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558 (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 2.4)
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรม
กระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
ร้อยละ 40-41
5 คะแนน

√
ร้อยละ 40-41
5 คะแนน

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (ถ้ามี)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
จุดอ่อนหรือ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/แก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข
จากการประเมิน
เนื่องระบบ iThesis ยังไม่สามารถ
1. การนําโปรแกรม iThesis เพื่อร่วมบริหาร
นํามาใช้ในวงรอบปีการศึกษา
จัดการกลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์หรือ
2559 ได้ทันตามเวลาที่กําหนด
การทําวิจัยสําหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้การดําเนินงานและการทําผลงานทางวิชาการ
จึงได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรม
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทําให้เกิดการ
turnitin ของรอบปีการศึกษา
ยอมรับมีความเชื่อถือในทางวิชาการ สอดคล้องกับเกณฑ์
2559 ถึง 30 มีนาคม 2560
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
นโยบายการยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

บันทึกข้อมูล

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรมกระบวนการ
ด้านจริยธรรมการวิจัย

30-31

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ได้มีการดําเนินงานด้านการนําโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin เพื่อช่วยใน
ตรวจสอบบทนิพนธ์ของนิสิต ซึ่งนิสิตที่จะยื่นคําร้อง TS4 TS5 หรือ IS4 IS5 ต้องแนบใบรายงานผลการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานฯ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบ (ใบ Originality Report ที่พิมพ์จากระบบโปรแกรม Turnitin) และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) เพื่อประกอบกับการส่งเล่มบทนิพนธ์ (TS4, TS5 หรือ
IS4, IS5) โดยการใช้โปรแกรมตรวจสอบฯ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในบทนิพนธ์ ได้แก่ Abstract, Introduction, Literature
review, Methodology, Results and Discussion และ Conclusion และต้องแยกตรวจสอบในแต่ละบท
และมีการประเมินผลการอบรม ของรอบปีการศึกษา 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560 จากผลการรวบรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบคําร้อง TS5 การรายงานผลการตรวจสอบผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมป้องกันการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ ในการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีผู้ใช้โปรแกรมในการตรวจสอบรวม
จํานวน 461 คน โดยรวมพบว่า บทคัดย่อ บทที่ 2 และบทที่ 4 โดยรวมยอมรับมากที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 21-40 ส่วนบท
ที่ 1 และบทที่ 5 โดยรวมยอมรับมากที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 1-20 ส่วนบทที่ 3 โดยรวมร้อยละ 41-60 เมื่อพิจารณาผลโดยรวม
ทุกบท พบว่า ค่าที่อาจารย์ที่ปรึกษายอมรับได้โดยรวมทั้งอยู่ที่ระหว่าง 30-31 ซึ่งลดลงจากในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ
10 (ค่าคะแนนปี 2558 โดยรวมร้อยละ 40-41) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1-2 ดังนี้
ตาราง 1 ผู้ใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ ตาม TS5 (การส่งฉบับแก้ไขหลังจากสอบจบ)
ประเภทคําร้อง

TS5

ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

392

69

461
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ตาราง 2 ค่าความถี่สูงสุดตามค่าเปอร์เซ็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ ตามแบบคําร้องปรากฏ TS5 รวมทั้งหมด
การกําหนดไฟล์ส่งเข้าตรวจ

ค่าที่ยอมรับได้สูงสุด
(อยู่ที่ร้อยละ)

ค่าที่ยอมรับได้สูงสุดรองลงมา
(อยู่ที่ร้อยละ)

บทคัดย่อ

21-40

41-60

บทที่ 1

1-20

41-20

บทที่ 2

21-40

1-20

บทที่ 3

41-60

1-20

บทที่ 4

21-40

41-60

บทที่ 5

1-20

21-40

โดยรวม

30-31

(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏดังเอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4-1 ผลการตรวจสอบการคัดลอกจากการยอมรับของแต่ละคณะ/
สาขา ตามบทต่าง ๆ จากการตรวจสอบ ด้วยโปรแกรม turnitin) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ที่ เอกสารหมายเลข
2.4-2 ถึง 2.4-5
การบรรลุเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
(ดําเนินการได้ร้อยละ 30-31) เท่ากับ 5 คะแนน
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

[1]
น้ําหนัก

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

2.4

5%

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60

√

30-31

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.30
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..................บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดย ดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้ 1.1 ตามแผนพัฒนา
คุณภาพ Improvement Plan ปีการศึกษา 2559 โดย มีการดําเนินการดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
ประกาศเกณฑ์แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม turnitin
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2559
นโยบายมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินการด้านบทนิพนธ์สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัยตั้งแต่งบประมาณปี
2560
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศเกณฑ์แนวปฏิบัติเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
ด้านงบประมาณการเช่าระบบที่ต้องมีราคา
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
นําระบบอื่นที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงร่วมในการบริหารจัดการ
แทน คือ ระบบ iThesis ใช้แทน

โอกาสในการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย จะนําระบบ iThesis มาใช้ในการบริหารจัดการด้านบทนิพนธ์สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
พิจารณาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการด้านจริยธรรม
การวิจัย ตั้งแต่งบประมาณปี 2560
รายการเอกสารอ้างอิง
2.4-1 ผลการตรวจสอบการคัดลอกจากการยอมรับของแต่ละคณะ/สาขา ตามบทต่างๆ จากการตรวจสอบ ด้วย
โปรแกรม Turnitin
2.4-2 ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
2.4-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อด้านกระบวนการจริยธรรมการวิจัย
2.4-4 หนังสือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผ่านเว็บ
2.4-5 คู่มือการใช้ระบบการตรวจสอบการคัดเลือก สําหรับกลุ่มอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2
[1]

[2]

[3]

ตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

2.1 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา
2.2 จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนา
เพื่อรองรับการบริหารตามยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย
2.3 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลังจากการอบรมกระบวนการด้านการวิจัย
2.4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลังจากการอบรมกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

10%

5

8%

5 ฐาน

5

0.40

6%

88.20

5

0.30

6%

30-31

5

0.30

20
5.00
มากที่สุด

1.50
1.50

30

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5
0.50

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
มีระบบฐานข้อมูลที่สนองตอบความต้องการของอาจารย์และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

-
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องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
4.5%
ผู้รับผิดชอบ : นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และอธิการบดี
2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ
4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557

2558

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลประเมินตนเอง
(ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ร่วม)
√
การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน และ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
√
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผลประเมินกรรมการ
√

√
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จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ในการจัดทําแผนที่ดี
-

2. กํากับติดตามกิจกรรมให้ตรงตาม
ที่ระบุเวลาดําเนินการ

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทําแผนที่ดี
2. ได้แผนการดําเนินงานที่แล้ว
เสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
√ 1. มีการจัดทําแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มีกระบวนการ
กลยุทธ์จากการ จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ ที่แตกต่าง จากปีงบประมาณ พ.ศ.
วิเคราะห์ SWOT 2559 คือ บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแบบบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรใน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559-2560
หน่วยงาน และ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
เชื่อมโยงกับ
2558-2559 วิเคราะห์งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร รวมทั้ง
วิสัยทัศน์ของ
วิเคราะห์กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน่วยงานและ
ราชการฯ (TOR) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ (QA) บรรลุตาม
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และลดความเสี่ยงของการ
วิสัยทัศน์ของ
ดําเนินงาน โดยการบรูณาการกับงานประจําเพื่อลดความซ้ําซ้อน
หน่วยงาน สถาบัน ในการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
รวมทั้งสอดคล้องกับ กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กลุ่มสถาบันของ กําหนด เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยหรือ โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี
แต่ยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
เอกลักษณ์หรือ
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
จุดเน้น/จุดเด่นของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ โดย ของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ต้องได้รับความ ประจําปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-1)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ์
เห็นชอบจาก
ตามคําสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 2560-2564 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และอธิการบดี
(ที่ 1267/2559) โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2)

รายการหลักฐาน
3.2-1-1 ตารางวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2560
3.1-1-2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ ปี 25602564 และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ที่ 1267/2559)
3.1-1-3 รายงาน
การประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ
2560-2564 และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3.1-1-4 แผนกลยุทธ์ของ
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา/ทบทวนแผน
บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2560กลยุทธ์ จํานวน 1 ครั้ง คือ มีการจัดประชุมทบทวน
2564 ผลการวิเคราะห์จุด
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
แข็งจุดอ่อน SWOT (หน้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
7-8) และ strategic map
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(หน้า 16-18)
โดยได้นําเอาผลการประเมินแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย มาประกอบการพิจารณาจัดทํา/ทบทวน รวมทั้งมีการ 3.1-1-5 รายงาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ตามสภาพปัจจุบนั ซึ่งได้มีการ การประชุมกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจํา
เชิญ บุคลากรทุกคนมาร่วมระดมสมองในการจัดทําแผน
ครั้งที่ 1/2560 วันที่
ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-3)
17 มกราคม 2560
4. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ strategic map โดยมีความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย คือ “การจัดการศึกษา (วาระที่ 4.12 หน้า 22-23)
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นสากล มีระบบ
การบริหารจัดการที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีตัวบ่งชี้ 3.1-1-6 บันทึกข้อความ
ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ คือ 1) ร้อยละความสําเร็จของการ จากกองแผน เรื่อง การ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อย อนุมัติแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
กว่าร้อยละ 80 และ 2) ร้อยละคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฉบับอธิการบดีเห็นชอบ
กว่าร้อยละ 70 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-4)
5. มีการนําเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 และ
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา ครั้งที่ 1/2560
ในวาระที่ 4.12 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมวันที่ 17 มกราคม
2560 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและรับรองแผนกลยุทธ์
ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-5)
6. นําเสนอแผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจํา เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
เสนอต่ออธิการบดี และอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-6)
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฉบับที่
√ 2. มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา/คณะอนุกรรมการบริหาร
บุคลากรภายใน และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบ โดยการประชุมถ่ายทอด
ตัวชี้วัดเพื่อมอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่ชัดเจนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
บุคลากรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวน 19 คน จากจํานวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95 ของบุคลากรทั้งหมด
√ 3. มีการพัฒนาหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผน
การแปลงแผนกล ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
การประจําปีครบทุก พ.ศ. 2560 ให้ครบทุกพันธกิจ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
พันธกิจ
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) และมีการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด
เพื่อมอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น
และมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
4 พันธกิจ คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การ
บริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแผนฯ คือ 1) ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ 2) ร้อยละคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-3)

รายการหลักฐาน
3.1-2-1 รายงานการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560

3.1-3-1 รายงานการ
ประชุมทบทวนแผน
กลยุทธ์ ปี 25602564 และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559
3.1-3-2 รายงานการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560
3.1-3-3 แผนกลยุทธ์
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2560-2564 (หน้า 8)
3.1-3-4 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 102
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ตนเอง
√ 4. มีการดําเนินงาน บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 3.1-4-1 รายงานผลการ
ตามแผนปฏิบัติการ ครบทุกพันธกิจ โดยกําหนดให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายการ
ดําเนินงานระบบบริหาร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผลการ ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
ประจําปีครบ
ดําเนินงานทุกเดือนผ่านระบบบริหารยุทธ์ (ระบบ KPI) ทุกรอบ
ทุกพันธกิจ
รายเดือน รอบเดือน
เดือน (ตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2560) จํานวน 7 ครั้ง
มกราคม 2560
(ดังเอกสารหมายเลข 3.1-4-1 ถึง 3.1-4-7)
และมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณโดยผ่านเวทีการประชุมคณะอนุกรรมการ 3.1-4-2 รายงานผลการ
บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 3 ครั้ง ดังนี้
ดําเนินงานระบบบริหาร
ครั้งที่ 1 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 28
รายเดือน รอบเดือน
กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ 2560
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.2 พิจารณารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ บัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 4 เดือน (1ตุลาคม 58 – 31 3.1-4-3 รายงานผลการ
มกราคม 2560) และกํากับติดตามการดําเนินงานรอบ 5 เดือน ดําเนินงานระบบบริหาร
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปรังปรุง
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-8)
รายเดือน รอบเดือน
ครั้งที่ 2 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
มีนาคม 2560
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน
2560 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระ 4.2 พิจารณารายงาน
ผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ บัณฑิต 3.1-4-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานระบบบริหาร
วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 7 เดือน
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
(1 ตุลาคม 59 - 31 พฤษภาคม 2560) และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรอบ 8 เดือน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ รายเดือน รอบเดือน
แก้ไขปรังปรุง และวารที่ 4.3 พิจารณารายงานการกํากับติดตาม เมษายน 2560
และสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบ 8 เดือน) (เอกสาร
3.1-4-5 รายงานผลการ
หมายเลข 3.1-4-9)
ดําเนินงานระบบบริหาร
ครั้งที่ 3 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 21
รายเดือน รอบเดือน
กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.2
พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติ พฤษภาคม 2560
ราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 59 – 30 มิถุนายน 2560) และวาระที่ 4.3 3.1-4-6 รายงานผลการ
ดําเนินงานระบบบริหาร
พิจารณารายงานการกํากับติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2560 (รอบ 9 เดือน) (เอกสารหมายเลข 3.1-4-10)

รายการหลักฐาน
รายเดือน รอบเดือน
มิถุนายน 2560
3.1-4-7 รายงานผลการ
ดําเนินงานระบบบริหาร
ยุทธ์ (KPI) เปรียบเทียบ
รายเดือน รอบเดือน
กรกฎาคม 2560
3.1-4-8 รายงาน
การประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
และดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 28
กุมภาพันธ์ เวลา 13.30
น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย วาระที่ 4 เรื่อง
เพื่อพิจารณา วาระที่ 4.2
3.1-4-9 การประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
และดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
พิจารณา วาระ 4.2
3.1-4-10 การประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
และดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม
2560 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
พิจารณา วาระที่ 4.2
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√ 5. มีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี
อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
3.1-5-1 รายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 และจัดทํา
การกํากับติดตามการ
รายงานเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดําเนินงานรอบ 6-9 เดือน
รอบ 6-9 เดือน ในวันที่ 10 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข
ในวันที่ 10 เมษายน 2560
3.1-5-1)
และมีการกํากับติดตามผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริการ
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียด
3.1-5-2-1 รายงานการ
ดังนี้
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ครั้งที่ 1 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน บริหารและดําเนินงาน
2560 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วารที่ 4.3 พิจารณารายงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน
การกํากับติดตามและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
2560 วาระที่ 4 เรื่อง
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบ 8 เดือน)
เพื่อพิจารณา วาระ 4.3
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-2-1 และ 3.1-5-2-2)
3.1-5-2-2 เอกสารสรุป
การประชุมการสรุปผล
ครั้งที่ 2 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
ติดตามการดําเนินงาน
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 21
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3
ประจําปี พ.ศ. 2560
พิจารณารายงานการกํากับติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2560 (รอบ 9 เดือน) (เอกสารหมายเลข 3.1-5-3)
3.1-5-3 รายงานการ
ตาราง สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะอนุกรรมการ
การประชุม
ตัวบ่งชี้ของแผน
การบรรลุ บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
X
1) ร้อยละความสําเร็จของ
ครั้งที่ 1
รายงานผลการ การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.96) 3/2560 วันศุกร์ที่ 21
กรกฎาคม 2560
กํากับติดตามการ ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วาระที่ 4 เรื่อง
ดําเนินงานรอบ วิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
เพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3
80
6-9 เดือน
(ร้อยละ - )
2) ร้อยละคุณภาพการ
10 เมษายน
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
2560
หรืองานสร้างสรรค์ของนิสิต
ครั้งที่ 2

ระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1) ร้อยละความสําเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

X
(ร้อยละ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต 27.27)
การประชุม
คณะอนุกรรมการ วิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
/
80
บริหารและ
2) ร้อยละคุณภาพการ
ดําเนินงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ร้อยละ.
บัณฑิตวิทยาลัย หรืองานสร้างสรรค์ของนิสิต 72.39)
ครั้งที่ 2/2560 ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 30
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มิถุนายน 2560
วาระที่ 4 เรื่อง
เพื่อพิจารณา
วาระ 4.3
/
1) ร้อยละความสําเร็จของ
ครั้งที่ 3
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (ร้อยละ 80)
21 ก.ค.60
ในการประชุม ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
อนุกรรมการ วิทยาลัย
บริหารและ
/
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ดําเนินงาน
(ร้อยละ
2) ร้อยละคุณภาพการ
บัณฑิตวิทยาลัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
71.64)
ครั้งที่ 3/2560 หรืองานสร้างสรรค์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จากผลการพิจารณาผลการดําเนินงาน มีทั้งหมด 10 กิจกรรม/
โครงการ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80 (8 โครงการ) อีก 1 โครงการอยู่
ระหว่างการดําเนินงาน (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และอีก 1 โครงการ
ยังไม่ดําเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการอบรมการเขียน
รูปแบบบทนิพนธ์ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาดําเนินการ คาดว่าจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2560

รายการหลักฐาน
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
√ 6. มีการสรุปผลการ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
ดําเนินงานตาม แผนกลยุทธ์เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและ
ตัวบ่งชี้ของแผน ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในคราวประชุม
กลยุทธ์ อย่างน้อย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4.3
ปีละ 1 ครั้ง และ (เอกสารหมายเลข 3.1-6-1)
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ
การประชุม
ตัวบ่งชี้
การบรรลุ
ประจําหน่วยงาน
ของแผน
เพื่อพิจารณา
1) ร้อยละ
/
ครั้งที่ 1
ความสําเร็จของ
(ร้อยละ 80)
วันที่
21 กรกฎาคม การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนกล
2560 การ
ยุทธ์ของบัณฑิต
ประชุม
อนุกรรมการ วิทยาลัย
บริหารและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
/
ดําเนินงาน
80
บัณฑิตวิทยาลัย 2) ร้อยละคุณภาพ (ร้อยละ 71.64)
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
จากผลการพิจารณาผลการดําเนินงาน มีทั้งหมด 10 กิจกรรม/
โครงการ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80 (8 โครงการ) อีก 1 โครงการอยู่
ระหว่างการดําเนินงาน (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และอีก 1 โครงการ
ยังไม่ดําเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการอบรมการเขียน
รูปแบบบทนิพนธ์ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาดําเนินการ คาดว่าจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2560

รายการหลักฐาน
3.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
2/2560 วันที่ 21
กรกฎาคม 2560
(วาระที่ 4.3)
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ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย นําข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของ 3.1-7-1 รายงานการ
√ 7. มีการนําประเด็น
ประชุมอนุกรรมการบริหาร
ข้อคิดเห็นและ/หรือ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมอนุกรรม
ข้อเสนอแนะของ การบริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ และดําเนินงานบัณฑิต
21 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-7-1) จากผลการ วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน พิจารณาผลการดําเนินงาน มีทั้งหมด 10 กิจกรรม/โครงการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
(ข้อ 6) เพื่อนําไป บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ปรับปรุงหรือ
10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80 (8 โครงการ) อีก 1 โครงการอยู่
3.1-7-2 สรุปแผน
ทบทวนหรือจัดทํา ระหว่างการดําเนินงาน (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการประเมิน โครงการ/กิจกรรม
แผนกลยุทธ์และ ประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะ ประจําปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ
ดําเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และอีก 1 โครงการ 2560 ตามมติที่ประชุม
ประจําปีในปีต่อไป ยังไม่ดําเนินการ (คิดเป็นร้อยละ 10) คือ โครงการอบรมการเขียน ครั้งที่ 3/2560 วันที่
รูปแบบบทนิพนธ์ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจะนําระบบ iThesis 21 กรกฎาคม 2560
มาใช้ในการบริหารจัดการงานมาตรฐานบทนิพนธ์ ทําให้ช่วงเวลา
เกิดการคลาดเคลื่อนเนื่องจากระบบ iThesis อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงของ สกอ. จึงไม่สามารถดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนด
คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2560
มติที่ประชุมเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ผู้เกี่ยวข้องปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2560 โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
2. การกําหนดตัวชี้วัดควรให้ตรงกับภารกิจหน่วยงาน
3. การจัดกิจกรรม/โครงการ ควรดําเนินงานตามที่กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการและบัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดแนวทางในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดให้ตรงกับภารกิจของหน่วยงาน และให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. จัดให้มีปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีอย่างชัดเจน
3. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม/โครงการ
6. เพิ่มมาตรการในการกํากับติดตามการดําเนินงานจัด
กิจกรรม/โครงการ
7. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏิบัติราชการมาให้ความรู้แก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย จะนําข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมไป
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2561 ต่อไป
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
3.1

4.5%

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการดําเนินงาน

7 ข้อ

√

7 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.225

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
.......บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559-2560 และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2558-2559 วิเคราะห์งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งวิเคราะห์กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (TOR) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ (QA) รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน บรรลุตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยการบรูณาการกับงานประจําเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 นโยบายที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้
2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
2.3 การสื่อสารสองทาง
2.4 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.5 การกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 การเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติราชการฯ สู่การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.
แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น 1) ระบบสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ 2) ระบบสมัครสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ 3) ระบบคลังเอกสารบัณฑิต
วิทยาลัย คือ ระบบที่รวบรวมเรื่องที่เจ้าหน้าหรือนิสิตที่จะมาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะช่วยให้นิสิตหรือเจ้าหน้าที่ในการ
ติดตามเอกสาร 4) ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ 5) ระบบคลังความรูบ้ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย หมายถึง
คลังที่ให้ความรู้โดยจัดทําเป็นหนังสั้น โดย ประเภทหนังสั้นจะให้ความรู้วิธีตรวจสอบวารสาร วิธีการการใช้งาน และอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสามารถดูผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ได้เลย
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4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
จัดการโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดการ บริหารจัดการของหน่วยงาน
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม/โครงการ แบบบูรณาการ
เพื่อตอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (TOR) และตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ (QA) เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่กําหนด
โอกาสในการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดทําแผนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับงาน
ประจํา
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์งานประจําเพื่อ เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ให้มีการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดทั่วทั้งองค์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
4.5%
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาภัทร บุตรไทย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานรวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอยางน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน
3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง
6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา
ผลประเมินตนเอง ผลประเมินกรรมการ
(ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ร่วม)
2557
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
√
√
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
2558
√
√
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การบริหารความเสี่ยง
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. นําผลการดําเนินงานหรือ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางาน
ต่อไป
2. แผนปฏิบัติราชการ และแผนกล
ยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงาน
ครบทุกประเด็น ส่งผลให้การดําเนินงานดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนแบบ
บูรณาการ โดยการกําหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมาก
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การบริหารความเสี่ยง
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
มีวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ยังไม่
ชัดเจน
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในแก่บุคลากรภายในบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน
ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
√
2. มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงที่
เป็นปัจจัยภายใน/
ภายนอก และปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
ยิ่งขึ้น
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในสายงาน ส่งผลให้บุคลากรได้รับฝึกทักษะ
ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการประกอบไปด้วย รอง
คณบดี และบุคากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1294/2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3.2-1.1 คําสั่งบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่
1294/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31
ต.ค. 2559

บัณฑิตวิทยาลัยมีการสํารวจสภาพงาน เพื่อนํามาวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
ERM1 รวมทั้งมีการมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2559 โดยได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่
เป็นปัจจัยภายใน/ภายนอก และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งสามารถระบุ
ความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. จํานวนรับนิสิตเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
ซึ่งเป็นปัจจัย << ภายนอก>>
2. หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ซึ่งเป็นเกิดจากปัจจัยภายใน ที่ไม่สามารถควบคุมได้

3.2-2.1 หนังสือสํารวจ
สภาพงานวิเคราะห์
3.2-2.2 หนังสือ
ทบทวนภาระงาน
3.2-2.4 ERM1
3.2-2.3 การวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3
ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน (ERM1)
3.2-2-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ประเมิน
ตนเอง

√

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

3. ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของ
การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเป็น <<ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้>>
4. ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของ
การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็น
<<ปัจจัยภายใน>>
5. ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสําเร็จ
ในการตรวจรูปเล่มบทนิพนธ์ ซึ่งเป็น <<ปัจจัยภายนอก>>
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ได้มี
3. มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ การประชุม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อประเมินโอกาส
ของความเสี่ยง และ และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จัดลําดับความเสี่ยงที่ จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ของบัณฑิตวิทยาลัย จากปัจจัย
ได้จากการวิเคราะห์ เสี่ยงมากไปหาน้อย ดังนี้
ในข้อ 2
ความเสี่ยงสูงลําดับ 1 จํานวนรับนิสิตเข้าศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผน
ด้านกลยุทธ์
กลยุทธ์การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงานไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/แผนกลยุทธ์ใน
ระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่คณะ/
หน่วยงานกําหนดไว้
ด้านเหตุการณ์ภายนอก
1. คณะที่จะเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งข้อมูลผลการ
คัดเลือกไม่ตรงกับจํานวนที่ประกาศรับ
2. บางคณะที่ขอเปิดรับสมัครเอง เพื่อความสะดวกในการ
เปิดรับสมัครของคณะนั้นๆ ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนในการ
ปฎิบัติงาน มีการเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานหลายครั้ง
3. คณะขอเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
หรือขอขยายระยะเวลา นอกเหนือจากแผนที่กําหนด ทํา
ให้มีประกาศรับสมัครหลายครั้งทําให้ผู้ที่สนใจสมัครเกิด
ความสับสน และก่อทําให้การจัดทํารายงานผลล่าช้า

รายการหลักฐาน
บริหารความเสี่ยง
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่
6 ธันวาคม 2559

3.2-3.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 6
ธ.ค. 2559
3.2-3.2 การประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ ERM2
3.2-3.3 แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM3)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ความเสี่ยงสูงลําดับ 2 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ด้านกลยุทธ์ : ขาดการกําหนดระบบและกลไก/แผน/
กิจกรรมตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการ
ปฏิบัติงาน : ขาดการขับเคลื่อนหรือดําเนินการตามเกณฑ์
การประเมินที่กําหนด
ความเสี่ยงสูงลําดับ 3 ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์
ด้านกลยุทธ์ :
ขาดการกําหนดระบบและกลไก/แผน/กิจกรรมตามเกณฑ์
ประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ด้านการด้านการปฏิบัติงาน (O)ปฏิบัติงาน :
1. บางคณะ/หลักสูตรที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิต
2. นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางส่วน ยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธ์ และการนับจํานวนภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา
3. นิสิตเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม
โดยยังมิได้อนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจํา/พิเศษ
ความเสี่ยงสูงลําดับ 4
ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการ
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

รายการหลักฐาน
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ด้านกลยุทธ์ : ขาดการกําหนดระบบและกลไก/แผน/
กิจกรรมตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการ
ปฏิบัติงาน : ขาดการขับเคลื่อนหรือดําเนินการตามเกณฑ์
การประเมินที่กําหนด
ความเสี่ยงสูงลําดับ 5

√

4. มีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
ปัจจัยภายใน/
ภายนอก และปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตาม
พันธกิจของ
หน่วยงาน และ
ดําเนินการตามแผน
ให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง

ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จ
ในการตรวจรูปเล่มบทนิพนธ์
ด้านกลยุทธ์ :
ขาดการกําหนดระบบและกลไก/แผน/กิจกรรมตามเกณฑ์
ประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ด้านการปฏิบัติงาน :
1. นิสิตไม่จัดรูปแบบก่อนนํามาส่งตรวจ
2. เอกสารอ้างอิงไม่พบในบรรณานุกรม
3. นิสิตจัดรูปแบบผิด และไม่ได้จัดรูปแบบด้วยตัวเอง
(มีการจ้างจัดรูปแบบ)
4. ไม่สามารถตรวจรูปแบบเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไว้
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 3.2-2.1-3.2-2.3)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ได้มี
การประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา ร่าง
แผนบริหารความเสี่ยง และหลังจากนั้นได้นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสียง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงบัณฑิต
วิทยาลัย พบว่า ระดับความเสี่ยง<<ลดลง/ไม่ลดลง>>
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเสี่ยงสูงลําดับ 1
ความเสี่ยงสูงลําดับ 1
จํานวนรับนิสิตเข้า
ศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผน

ปัจจัย
เสี่ยง
ปัจจัย
ภายนอก

ระดับก่อน

ระดับหลัง

17
สูง
(โอกาส 2,
ผลกระทบ 5)

8
ปานกลาง
(โอกาส 2,
ผลกระทบ 3)

3.2-4-1 จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
3.2-4.2 รายงานผล
การดําเนินงาน
ERM1-ERM3
3.2-4.3 ERM3
3.2-4.4 รายงานการ
ประชุมและดําเนินการ
ตามแผน/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 28 มี.ค. 2560
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ความเสี่ยงสูงลําดับ 2
หลักสูตรไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558

ปัจจัย
ภายใน.

15
สูง
(โอกาส 3,
ผลกระทบ 4)

7
ปานกลาง
(โอกาส 3,
ผลกระทบ 2)

ความเสี่ยงสูงลําดับ 3
ไม่ผ่านการประเมิน
ตัวชี้วัด ระดับ
ความสําเร็จของการ
พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

ปัจจัย
ภายใน

13
สูง
(โอกาส 3,
ผลกระทบ 3)

7
ปานกลาง
(โอกาส 2,
ผลกระทบ 3)

ความเสี่ยงสูงลําดับ 4

ปัจจัย
ภายนอก

13
สูง
(โอกาส 3,
ผลกระทบ 3)

13
สูง
(โอกาส 3,
ผลกระทบ 3)

ปัจจัย
ภายนอก

12
สูง
(โอกาส 4,
ผลกระทบ 2)

7
ปานกลาง
(โอกาส 3
,ผลกระทบ 2)

ไม่ผ่านการประเมิน
ตัวชี้วัด ระดับ
ความสําเร็จของการ
พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ความเสี่ยงสูงลําดับ 5
ไม่ผ่านการประเมิน
ตัวชี้วัด ระดับ
ความสําเร็จในการ
ตรวจรูปเล่มบทนิพนธ์

(รายละเอียดปรากฏดัง เอกสารหมายเลข 3.2-4.3)
√

5. มีการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาในที่ประชุม จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ในวารที่ 4.1
และที่ประชุมมีมติ คือ เท่าเดิมทุกประเด็นความเสี่ยง
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3.2-5.1)

3.2-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
คราวประชุมวันที่ 28
มีนาคม 2560
3.2-5.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
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ประเมิน
ตนเอง

√

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ในวารที่ 4.1 และที่
ประชุมมีมติ คือ ลดลง 5 ประเด็นความเสี่ยง เท่าเดิม 1
ประเด็นความเสี่ยง (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข
3.2-5.2)
และมีการจัดทํารายงานงานความก้าวหน้าตามแผน
บริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1) รายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 6 เดือน (ดังเอกสารหมายเลข 3.2-5.3)
2) รายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 9 เดือน เสนอต่อ 3.2-5.4 (ดังเอกสารหมายเลข 3.25.4)
บัณฑิตวิทยาลัย นําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
6. มีการนําผลการ
ประเมิน และ
ตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559
ข้อเสนอแนะจาก
เมื่อวันที่ 30 พ.ย 2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจํา
ความเสี่ยง ในคราวประชุมวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ได้นําเรื่อง
หน่วยงาน และ/หรือ
แจ้งเพื่อทราบแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสํานักตรวจสอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผน ภายใน ปี 2559 มาทบทวนเพื่อแก้ไขและได้กาํ หนด
หรือวิเคราะห์ความ แนวทางในการปรับแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เสี่ยงในรอบปีถัดไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ประเด็นความเสี่ยงสูง ในรอบถัดไปให้เร่ง
ดําเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อลดความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน ให้งานที่พบข้อบกพร่อง
นําไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป (รายละเอียดอังเอกสาร
3.2-6.1 -3.2-6.2 ) รายงานการติดตามและรายงานการ
ประชุมและได้จัดทํารายงานผลการปรับปรุงผลการ
ตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในปี 2559 เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสาร 3.2-6.3)
เมื่อการประเมินสิ้นสุดรอบ 12 เดือน บัณฑิต
วิทยาลัยจะจัดทําเป็น (ร่าง) แผนการยกระดับคุณภาพการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อไป

รายการหลักฐาน
คราวประชุมวันที่ 5 มิ.ย.
2560
3.2-5.3 รายงาน
ความก้าวหน้าตามแผน
บริหารความเสี่ยง รอบ 6
เดือน
3.2-5.4 รายงาน
ความก้าวหน้าตามแผน
บริหารความเสี่ยง รอบ 9
เดือน
3.2-6.1 รายงานผลการ
ตรวจสอบจากสํานัก
ตรวจสอบภายใน ปี
2559
3.2-6.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
คราวประชุมวันที่ 5 มิ.ย.
2560
3.2-6.3 รายงานผลการ
ปรับปรุงผลตรวจสอบ
จากสํานักตรวจสอบ
ภายใน
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้

3.2

น้ําหนัก

4.5%

[2]

[3]

[4]

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

6 ข้อ

✓

6 ข้อ

[5]

[6]=[5]x[1]

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
การประเมิน

ถ่วงน้ําหนัก

5

0.225

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย ได้นําข้อเสนอแนะจากสํานักตรวจสอบภายในมาปรับปรุงแก้ไข และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ครบถ้วนทุกประเด็น
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
2.1 การมีส่วนรวมทั่วทั้งองค์กร
2.2 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในครบถ้วนทุกประเด็น
2.3 บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพิ่มขึ้น
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
-ไม่มี4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศไม่ 1. พัฒนาความรู้ ทักษะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้
และทักษะความเชี่ยวชาญ และชํานาญการเพิ่มมากขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการในองค์กร การบริหารจัดการคนใน
2. หน่วยงานควรวิเคราะห์ภาระงานให้ตรงตามตําแหน่งที่
องค์กร การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบไม่ตรงตามตําแหน่ง ได้รับมอบหมาย
โอกาสในการพัฒนา
-ไม่มี-
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
4.5%
ผู้รับผิดชอบ : นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักประสิทธิผล
2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักประสิทธิภาพ
3 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักการตอบสนอง
4 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักภาระรับผิดชอบ
5 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักความโปร่งใส
6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักการมีส่วนร่วม
7 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักการกระจายอํานาจ
8 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักนิติธรรม
9 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักความเสมอภาค
10 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
เกณฑ์มาตรฐานที่ ผู้บริหารดําเนินงานตาม
1
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ไม่ครบทั้ง 10 ข้อ

คะแนน 2
-

คะแนน 3
-

เกณฑ์มาตรฐานที่ 1
ผู้บริหารรายงานผลการประเมินตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ข้อ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
2) หลักประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง
4) หลักภาระรับผิดชอบ
5) หลักความโปร่งใส
6) หลักการมีส่วนร่วม
7) หลักการกระจายอํานาจ
8) หลักนิติธรรม
9) หลักความเสมอภาค
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

คะแนน 4
-

คะแนน 5
ผู้บริหารดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ครบ
ทั้ง 10 ข้อ
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา
ผลประเมินตนเอง
(ตัวบ่งชี้ 3.3 ตัวบ่งชี้ร่วม)
2557
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
√
ทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอย่าง
2558
√
ชัดเจน

ผลประเมินกรรมการ
√
√

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : หลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะจากการ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. บัณฑิตวิทยาลัย หาวิธีการ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ที่จะให้มีรูปแบบด้านการวิจัย ปรึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ได้เชิญ
เป็นของมหาวิทยาลัย และให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี ในการนําเสนอทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน มหาสารคาม เพื่อให้การจัดทําวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง
ประชุม PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่
10 ตุลาคม 2559

2. หามาตรการในการสร้าง
วินัยให้กับนิสิต เช่น การแจ้ง
เตือนกรณีนิสิตไม่ส่งงานวิจัย
การปรับกรณีนิสิตส่งงานวิจัย
ช้าเป็นต้น

3. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น
ข้อมูลการรับนิสิตในแต่ละปี
การศึกษา ข้อมูลอัตราการ
สําเร็จการศึกษาของนิสิต

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. อาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์/
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับทราบทิศทางการทําวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับทราบการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยการถ่ายทอด
จากอาจารย์ที่ปรึกษาบท
นิพนธ์ และอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
หากนิสิตได้ปฏิบัติตาม
บัณฑิตได้จัดทําแบบฟอร์มเพื่อกํากับติดตามให้
แบบฟอร์มหรือปฏิทิน
นิสิตได้ส่งงานวิจยั ตามกําหนด
ซึ่งในแบบฟอร์มการส่งงานจะมีกําหนดเวลาในการ การศึกษา ดังที่กําหนดแล้ว
ส่ง โดย บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดแบบฟอร์มจาก นิสิตจะสําเร็จการศึกษาตาม
TS1-TS6 คือ การขึ้นตอนในการทําบทนิพนธ์จาก กรอบเวลาที่หลักสูตรได้
เริ่มต้นจนถึงการส่งบทความทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดไว้
ยังมีปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ได้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจัด
การศึกษาของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามและกํากับ
นิสิตได้
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์การสมัครและรับ 1) การวิเคราะห์การสมัครและ
รับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงปี
การศึกษา 2555-2558 และได้จัดทําสถิติผู้ที่
บัณฑิตศึกษาในช่วงปี
สําเร็จการศึกษา และมีผลการตีพิมพ์ระดับชาติ
การศึกษา 2555-2558
และนานาชาติ ช่วงปีการศึกษา 2555-2557
2) สถิติผู้ที่สําเร็จการศึกษา
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : หลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะจากการ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
ระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูล
คุณภาพการตีพิมพ์ของแต่ละ
หลักสูตร และคณะ เพื่อเป็น
ข้อมูลสะท้อนศักยภาพการจัด
การศึกษาของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้คณะได้
นําไปวางแผนปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน และมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนใน
อนาคต
4. ควรเร่งหารือกับคณะใน
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะที่มี
การดําเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรครบวงรอบในการปรับปรุง มีการ
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษตอนสอบเข้าศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และได้มีประกาศเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานของ
พ.ศ. 2558
นิสิต และได้ดําเนินการจัดทําข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดรับกับ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2558
5. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และแนวทางการจัด
การศึกษา พงศ. 2558 เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ออกบังคับ
ใช้

บัณฑิตวิทยาลัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สอดรับกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2560

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
และมีผลการตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ ช่วงปีการศึกษา
2555-2557

1.คณะได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร
ตามวงรอบ และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการปี
การศึกษา 2558
2.คณะมีนิสิตที่มีคุณภาพใน
การเข้าศึกษา
3.มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตที่
คุณภาพ
1.มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่เป็น
ปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และแนวทางการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2558
2.มีแนวปฏิบัติที่รัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น
3.มีการกํากับติดตามนิสิตให้
สําเร็จการศึกษาตามกรอบ
เวลา
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : หลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะจากการ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการส่งเสริม และ
6. ควรช่วยคณะในการหา
แนวทางหรือมาตรการในการ สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีงาน
ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญา ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ดังนี้
โทและปริญญาเอก มีผลงาน 1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้ เขียนบทความวิจัยเพื่อเสนอที่ประชุมวิชาการ
2. โครงการ การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.โครงการอบรมตรวจสอบคัดลอกงาน
วิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1.นิสิตสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบเวลา
2.นิสิตมีความรู้และทักษะใน
การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
เสนอที

7. ควรช่วยคณะหาแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ค้างสําเร็จการศึกษาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําประกาศการตีพิมพ์
บทความเพื่อสนับสนุนให้นิสิตตั้งแต่ รหัสนิสิต 49
ถึง 55 สําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข

นิสิตที่ตกค้างสําเร็จการศึกษา

8. ควรสร้างความโดดเด่นของ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน และช่วย
สนับสนุนภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1) บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําโปรแกรมงานสารบรรณ
ขึ้นมาเพื่อรองรับการยื่นเอกสารแบบฟอร์มต่าง
จากนิสิตทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกในการ
ให้บริการและป้องกันเอกสารสูญหาย
2) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําคลังความรู้ด้าน
การศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตีพิมพ์
วารสาร

1.เพิ่มช่องทางการให้บริการ
กับนิสิต
2.นิสิตสามารถศึกษาการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
3.นิสิตสามารถศึกษาการเป็น
นิสิตระดับปริญญาเอกได้
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ผลการดําเนินงาน
กรณีเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 และ 2
ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รายการหลักฐาน
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย <คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีม>> มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10 ข้อ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้กํากับติดตามการปฎิบัติงานของ 3.3-1-1 รายงานสรุปผลการพัฒนาบัณฑิต
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรองคณบดีทั้งสาม และหัวหน้าสํานักงาน รวมทั้ง วิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ถึงบุคลากรโดยตรง ทําให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากผลการ หน้า 5 ข้อ 6 ผลการดําเนินงานโดยรวม
ประเมินประกันคุณภาพภายในปี 2557 มีคะแนนเท่ากับ 4.19 และ ผลการ
หน้า 6 ข้อ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการ
ประเมินประกันคุณภาพภายในปี 2558 ได้คะแนนเท่ากับ 4.78 ตามลําดับ
บริหารงานตามคํารับรองการปฎิบัติ
คะแนนประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 คะแนน ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เท่ากับ 4.8288 ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเท่ากับ 4.8040 ปีงบประมาณ
หน้า 7
2559 ได้คะแนนเท่ากับ 4.9420 นอกจากนี้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และ
ผลงาน ของนิสิติระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 3.3-1-2 ) รายงานสรุปการประเมินผลการ
บัณฑิตวิทยาลัยที่เรียกว่า “โฮมโพด” เพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแพร่บทนิพนธ์
บริหารงานของคณบดี ผู้อํานวยการ
ดีเด่น และผลงานวิจัยของนิสิตรวมถึงผลงานของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะ
จะเผยแพร่ ทั้งนี้ยังได้จัดทําคลังความรู้ไว้รวมหนังสั้นเพื่อให้นิสิตได้ศึกษา เช่น
เทียบเท่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
การตรวจสอบ วารสารที่อยู่ใน Beall’s List วารสารที่เป็น Hijacked Journal
2559 (บัณฑิตวิทยาลัย)
การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ “Turnitin” และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นต้น ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
เช่น ระบบ สารสนเทศการรับสมัครเข้าศึกษา ระบบสารสนเทศการรับสมัครสอบ
ภาษา ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศคลังเอกสารให้บุคลากร
นําภาระงานขึ้นในระบบเพื่อป้องกันเอกสารหาย และเพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละวงรอบ
2) หลักประสิทธิภาพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้บริหารจัดการการดําเนินงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ด้านการเงิน ได้จัดการบริหารงบประมาณที่ได้รับ
ได้อย่างเหมาะสมเน้นการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามความจําเป็น รวมทั้งได้กํากับ
ติดตามให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดสถานที่รองรับการ
ให้บริการสําหรับผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม และสะดวกในการมารับบริการ
โดยมีช่องทางให้บริการทั่งทางอิเล็กทรอนิคส์ ติดต่อกับบุคลากรโดยตรง

3.3-2-1 รายงานสรุปผลการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 5
ข้อ 6.3 ผลการตรวจสอบประจําปี โดย
สํานักตรวจสอบภายใน
หน้า 6 ข้อ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3) หลักการตอบสนอง ...คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการบริหารตามพันธกิจ
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้ส่งเสริมในการจัดพิพิธภัณฑ์เพื่อไว้นําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการนิสิต
และบุคคลทั่วไปที่มารับบริการ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบการสมัครสอบ
ภาษา สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครประมวลความรู้ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3.3-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
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ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4) หลักภาระรับผิดชอบ ..คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงาน ตระหนักต่อหน้าที่ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทุกปัญหา
และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารงาน

รายการหลักฐาน
3.3-4-1 รายงานสรุปผลการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้า 1
ข้อ 1.4 นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนา
หน่วยงาน
3.3-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

5) หลักความโปร่งใส .คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ยึดหลักการบริหารแบบธรร
มาภิบาล หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทําให้การดําเนินงานสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสด้านการเงิน
พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งมีประกาศที่ชัดเจนในการประเมินบุคลากรใน
การเลื่อนขั้นเงินเงินเดือน

3.3-5-1 รายงานสรุปผลการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 5
ข้อ 5 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6 ผลการ
ดําเนินงานโดยรวม
3.3-5-2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและ
เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคามสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6) หลักการมีส่วนร่วม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ 3.3-6-1 แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2560-2564
3.3-6-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี
บริหารหน่วยงาน เช่น การจัดทําแผนกลยุทธ์ การทําแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจําปี การประชุมประจําเดือนของบุคลากรหน่วยงาน การจัดทํากิจกรรม/
โครงการต่างๆ เน้นให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
7) หลักการกระจายอํานาจ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้หลักการกระจาย
อํานาจโดย แต่งตั้งรองคณบดี จํานวน 3 ท่าน คือ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อกระจายอํานาจ
ในการบริหารภายในบัณฑิตวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิด
ประโยชน์ต่อบริหารราชการอย่างสูงสุด

3.3-7-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
556/2558 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
159/2559 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

8) หลักนิติธรรม .คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการปรับปรุงจัดทําข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา
และได้จัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2558

3.3-8-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
3.3-8-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9) หลักความเสมอภาค .คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใช้หลัก
ธรรมมาภิบาลในการบริหาร มีความเสมอภาคกับทุกๆ คนใน
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดในหลักเหตุและผล และคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากรเน้นในการบริการด้วยความยุติธรรม มีความชัดเจนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ความสําคัญทุกๆ คณะ ที่มาปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
การจัดทําวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสร้างแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรในหน่วยงานที่ชัดเจน เช่น แนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

รายการหลักฐาน
3.3-9-1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและ
เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคามสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3-10-1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและ
เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคามสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3-10-2 ) รายงานสรุปการประเมินผล
การบริหารงานของคณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (บัณฑิตวิทยาลัย)

การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้

3.3

น้ําหนัก

4.5%

[2]

[3]

[4]

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงา
น

ตามเกณฑ์การประเมิน

ถ่วงน้ําหนัก

10 ข้อ

5

0.225

10 ข้อ

√

[5]

[6]=[5]x[1]

คะแนนประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 125
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
1.มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.มีการเข้มงวดในการเบิกจ่าย โดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัย
3.มีการจัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
เนื่องจากการให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีนโยบายที่ชัดเจนจากคณะผู้บริหาร
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในหน่วยงาน
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ยุบรวมกิจกรร/โครงการ โดยให้การจัดกิจกรรม/
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อตอบ
ตัวชี้วัดมีไม่เพียงพอ ทําให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตาม โครงการหนึ่งโครงการให้ตอบตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว
วัตถุประสงค์
2. บุคลากรขาดการชํานาญในวิชาชีพ เช่น ด้านการเงิน
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ด้านการเงิน พัสดุ
ด้านพัสดุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย
ให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาสในการพัฒนา
ผู้บริหารได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบสาสนเทศที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง หากมีงบประมาณ
สนับสนุนก็จะเป็นการดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก 5%
ผู้รับผิดชอบ : นางจตุพร ศุภนิทัศนาภร
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีการกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในข้อ 1
3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา
ผลประเมินตนเอง
(ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ร่วม)
√
2557
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
(5 คะแนน)
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
2558
√
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การจัดการความรู้
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา
R2R ให้กับบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลประเมินกรรมการ
√
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
(5 คะแนน)
√
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
(5 คะแนน)

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
บุคลากรได้เริ่มนําความรู้ ไปใช้ในการวางแผนเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งบุคลากร จํานวน 3
คน เข้าร่วมโครงการ “อบรบปฏิบัติการการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและงานวิจัยจากงานประจํา”จัดโดยกองส่งเสริม
การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การจัดการความรู้
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกในการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ของคณะ
และบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
1. มีการกําหนด
ประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้ที่
สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจหลัก

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
มีการจัดการความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย Cop_Grad_MSU ระหว่างคณะหน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคําสั่ง
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 1712/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
(เอกสารหมายเลข 3..4-1-1) อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้ เพื่อกําหนดประเด็นความรู้ และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26
กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข 3.4-1-2) โดยมีประเด็น
ความรู้ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 3.4-1-3)

3.4-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้
เลขที่ 1712/2559
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ที่
1

2

3

4

ประเด็น
ความรู้
ระบบตรวจ
รูปแบบ
วิทยานิพนธ์
สืบค้น
ฐานข้อมูล
วารสาร
สําหรับการ
ตีพิมพ์
การทําวิจัย
จากงาน
ประจํา R2R
การพัฒนา
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ของคณะ และบัณฑิต
วิทยาลัย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สืบค้นฐานข้อมูล วารสาร สําหรับการ
ตีพิมพ์ สําหรับอาจารย์นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจําคณะ
เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็น
ผลงานในการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และ
สําหรับผูร้ ับบริการเพื่อใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เป็นเวทีในการถ่ายทอด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน และการรับบริการ
เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเวที
ในการปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็น
ผลงานในการขอตําแหน่งที่สูงขึ้น

3.4-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้
วันที่ 26 กันยายน 2559
3.4-1-3 ประเด็นความรู้
ในปีการศึกษา 2559
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
2. กําหนด
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้
และทักษะอย่าง
ชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
(เอกสารหมายเลข 3.4-2-1) และได้ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้ เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กันยายน
2559 (เอกสารหมายเลข 3.4-2-2) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
(เอกสารหมายเลข 3.4-3-3)

3.4-2-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้
เลขที่ 1712/2559 ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 2559

ที่
1
2

3
4

√

3. มีการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะ
ของผู้มี
ประสบการณ์
ตรง (tacit
knowledge)
เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด

ประเด็นความรู้
ระบบตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์
สืบค้นฐานข้อมูล
วารสาร สําหรับการ
ตีพิมพ์
การทําวิจัยจากงาน
ประจํา R2R
การพัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นิสติ และ
เจ้าหน้าที่ประจําคณะ
อาจารย์ นิสติ และ
เจ้าหน้าที่ประจําคณะ

3.4-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้
วันที่ 26 กันยายน
2559

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-2-3 ประเด็นความรู้
ปีการศึกษา 2559

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.1 บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
5 ประเด็น โดยแบ่งเป็นตามประเด็นความรู้ ที่กําหนดไว้
จํานวน 3 ประเด็น และประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาที่พบ
ในการปฏิบัตงิ าน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นความรู้ ที่กําหนดไว้ จํานวน 3 ประเด็น
3.1.1 ระบบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ มีการจัดการอบรมให้
ความรู้โปรแกรมวิทยานิพนธ์ และวิจัย IThesis ในวันที่ 15-16
พฤษภาคม 2560 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข
3.4-3.1.1-1) และมีการจัดการความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 3.4-3.1.1-2)
3.1.2. การสืบค้นฐานข้อมูล วารสาร สําหรับการตีพิมพ์
มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีต่อจากการที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้
พัฒนาระบบงานบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
ได้มีการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ในวันที่
18 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3.4-3.1.2-1)
3.1.3. การทําวิจัยจากงานประจํา R2R และการเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทําวิจัย R2R
และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม

3.4-3.1.1-1 รายงานการ
อบรม iThisis
3.4-3.1.1-2 รายงานการ
จัดการความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU
3.4-3.1.2-1
รายงานการจัดการ
ความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU
3.4-3.3.1-1 รายงานการ
ประชุมจัดการความรู้
R2R และการเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน
3.4-3.3.1-2 สรุป
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ R2R และการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วม 16 คน (เอกสารหมายเลข
3.4-3.1.3-1) (เอกสารหมายเลข 3.4-3.1.3-2)
ประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
2 ประเด็น ดังนี้
3.1.4 มีการจัดการความรู้ด้านการพัสดุ เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 12 คน (เอกสารหมายเลข
3.4-3.1.4-1 ถึง 3.4-3.1.4-2)
3.1.5 มีการจัดการความรู้ด้านการเงิน เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วม 15 คน (เอกสารหมายเลข
3.4-3.1.5-1 ถึง 3.4-3.1.5-2)
3.2 มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นที่กําหนด และ
ถอดบทเรียนภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวปฏิบัติ
ที่ดีดังนี้
3.2.1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทําวิจัย R2R และการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.1)
3.2.2 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัสดุ
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.2)
3.2.3) แนวปฏิบัติท่ดี ีด้านการเงิน
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.3)
3.2.4 แนวปฏิบัติทีดีด้านบุคลิกภาพ
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.4)
3.2.5 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการตีพิมพ์
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.5)
3.2.6 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับเข้านิสิต
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.2.6)
3.3 บัณฑิตวิทยาลัยเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี สู่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 เครือข่าย COP-Grad MSU โดยการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ และทําหนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะต่าง ๆ
http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php
และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงาน
(เอกสารลําดับที่ 3.4-3.3-1) และเผยแพร่โดย
https://www.facebook.com/groups/100882934914963
3/?fref=ts บนเว็บไซด์ http://www.grad.msu.ac.th/th/
COP_GRAD_MSU.php (เอกสารหมายเลข 3.4-3.3-2)

เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
3.4-3.1.4-1 รายงานการ
ประชุมจัดการความรู้
ด้านการพัสดุ
3.4-3.1.4-2 สรุป
กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านพัสดุ
3.4-3.1.5-1 รายงานการ
ประชุมจัดการความรู้
ด้านการเงิน
3.4-3.1.5-2 สรุป
กิจกรรมจัดการความรู้
ด้านการเงิน
3.4-3-3.2.1 แนวปฏิบัติ
ด้านการทําวิจัยR2R และ
การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
3.4-3.2.2 แนวปฏิบัติ
ด้านการพัสดุ
3.4-3.2.3 แนวปฏิบัติท่ดี ี
ด้านการเงิน
3.4-3.2.4 แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพ
3.4-3.2.5 How to การ
ให้บริการแนะนําการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
3.4-3.2.6 แนวปฏิบัติที่ดี
ในการรับเข้านิสิต
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนทางอีเมล์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php
(เอกสารหมายเลข 3.4-3.3-3 ถึง 3.4-3.3-4)

√

4. มีการรวบรวม
ความรูตาม
ประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่
ดี มาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดย
เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit
knowledge)

รายการหลักฐาน

3.4-3.3-1 แจ้เวียนแนว
ปฏิบัติที่ดีไปยังคณะหน่วยงาน
3.4-3.3-2 ลิงค์แนว
ปฏิบัติที่ดีที่เผยแพร่
3.4-3.3-3 ลิงค์แนว
ปฏิบัติที่ดีที่เผยแพร่
3.4-3.3-4 แจ้งเวียนแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รวบรวมความรู้ และถอดบทเรียนเป็น
3.4-4.1-1 สรุปกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี ใน 4 ประเด็น คือ
จัดการความรู้ R2R และ
4.1 ด้านการทําวิจัย R2R และการเขียนคู่มอื การปฏิบัติงาน การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข 3.4-4.1-1 ถึง 3.4-4.1-2)
3.4-4.1-2 แนวปฏิบัติที่
4.2. ด้านการเงิน (เอกสารหมายเลข 3.4-4.2-1 ถึง
ดีด้านการทําวิจัย R2R
3.4-4.2-2)
และคู่มือการปฏิบัติงาน
4.3 ด้านพัสดุ (เอกสารหมายเลข 3.4-4.3-1 ถึง 3.4-4.3-2)
4.4 ระบบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการสืบค้น
3.4-4.2-1 สรุปกิจกรรม
ฐานข้อมูล วารสาร สําหรับการตีพิมพ์ ได้ถอดบทเรียนมาเป็น จัดการความรู้ ด้าน
แนวปฏิบัติที่ดี How to การให้บริการแนะนําการตีพิมพ์
การเงิน
(เอกสารหมายเลข 3.4-4.4.-1)
3.4-4.2-2 แนวปฏิบัติที่ดี
จากผลการจัดการความรู้ของเครือข่าย COP_GRAD_MSU
ด้านการเงิน
ยังได้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพ (เอกสารหมายเลข 3..4-4.3-1 สรุปกิจกรรม
3.4-4.4-2) และการรับเข้านิสิต (เอกสารหมายเลข 3.4-4.4-3) จัดการความรู้ ด้านการ
โดยได้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรสู่สาธารณบนเว็บไซต์ของ
พัสดุ
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.4-4.4-4)
3.4-4.3-2 แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการพัสดุ
ข้อค้นพบ
3.4-4.4-1 How to การ
มีการรวบรวมความรู้ทั้งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ให้บริการแนะนําการ
จากแหล่งอื่นในประเด็นที่กําหนด และถอดบทเรียน เผยแพร่
3.4-4.4-2 แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นที่กําหนดและได้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งด้าน ด้านบุคลิกภาพ
ประเด็นหลักที่กําหนด และด้านอื่น ๆ ดังนี้
3.4-4.4-3 แนวปฏิบัติที่ดี
- แนวปฏิบัติทีดีในการทําวิจยั R2R และการเขียนคู่มือ
ในการรับเข้านิสิต
3.4-4.4-4 ลิงค์แนว
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติที่ดีที่เผยแพร่
- แนวปฏิบัติทีดีด้านการเงิน
บนเว็บไซต์
- แนวปฏิบัติทีดีด้านการพัสดุ
3.4-4.4-5 แจ้งเวียนแนว
- How to การให้บริการแนะนําการตีพิมพ์
ปฏิบัติที่ดีต่อ
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านบุคลิกภาพ
- แนวปฏิบัติที่ดีในการรับเข้านิสิต
กลุ่มเป้าหมาย
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5. มีการนํา
ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการ
ความรู้ในปี
การศึกษา
ปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่าน
มา
ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit
knowledge)
และจากความรู้
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์
ตรง (tacit
knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
จริง จนส่งผลให้
พันธกิจของ
หน่วยงานมีผล
การดําเนินงานที่
แสดง
ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นอย่างเห็นเป็น
รูปธรรมเชิง
ประจักษ์

ผลการดําเนินงาน
ซึ่งได้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์
http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php
(เอกสารหมายเลข 3.4-4.4-5 ถึง 3.4-4.4-6)
บัณฑิตวิทยาลัยได้นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
มาถอดบทเรียน เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
http://www.grad.msu.ac.th/th/COP_GRAD_MSU.php
และมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง จนส่งผลให้พันธกิจของ
หน่วยงานมีผลการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ดังนี้
5.1 จากประเด็นการทําวิจัย R2R และการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ทําให้บุคลากรเริ่มทําวิจัยเพื่อสะสมผลงานไว้ขอ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ไว้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถทํางานแทนตนได้
(เอกสารหมายเลข 3.4-5.1-1 ถึง 3.4-5.1-4 )
5.2 ประเด็นระบบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการสืบค้น
ฐานข้อมูล วารสาร สําหรับการตีพิมพ์ (เอกสารหมายเลข
3.4-5.2-1 ถึง 3.4-5.2-3 )
5.3 ประเด็นด้านการเงิน ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากรมีความเข้าใจในข้อระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเบิก
จ่ายเงินมากขึ้น ทําให้มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง และ
สามารถลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน และยืมเงินทดรองจ่าย
ได้ (เอกสารหมายเลข 3.4.5.3-1 ถึง 3.4-5.3-4)
5.4 ด้านพัสดุ ซึ่งจัดการความรู้อันเกิดจากการพบปัญหาใน
การปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยพบว่า ภายหลังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยได้พบแนวทางในการรับครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
ทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์จริงไม่ตรงกับทะเบียนครุภัณฑ์ได้
(เอกสารหมายเลข 3.4-5.4-1)
ข้อค้นพบ
1. การทําวิจัย R2R และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมผลงานเพื่อสร้างความก้าวหน้า
แต่ผลจากการทําวิจัย R2R จะนําสู่การแก้ไขปัญหาในการ
ทํางานผลจากการทําคู่มือการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การทํางานสู่บุคลากรอื่นที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยมีปัจจัย
แห่งความสําเร็จ คือความมุ่งมั่น แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่พบ
คือเรื่องของเวลา

รายการหลักฐาน
3.4-4.4-6 เอกสารแจ้ง
เวียนแนวปฏิบัติที่ดี
3.4-5.1-1 งานวิจัย R2R
บุคลากร
3.4-5.1-2 คู่มือการ
จัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้
3.4-5.1-3 คู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี
3.4-5.1-4 ข้อมูล
บุคลากรที่มีการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานและ
R2R
3.4-5.2-1 How to การ
ให้บริการแนะจําการ
ตีพิมพ์
3.4-5.2-2 แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพ
3.4-5.2-3 แนวปฏิบัติที่ดี
ในการรับเข้า
3.4-5.3-1 ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงินก่อนการ KM
3.4-5.3-2 ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงินก่อนการ KM
3.4-5.3-3 ขั้นตอนการ
ยืมเงินทดรองจ่ายก่อน
KM
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้

3.4

น้ําหนัก

4.5%

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

2 ด้านการเงิน การปฏิบัติงานด้านการเงิน ไม่เพียงแต่จะใช้
ระเบียบของกระทรวงการคลัง หากแต่จะต้องใช้ระเบียบเงิน
รายได้มาถือปฏิบัติร่วมด้วย เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จึงต้องยึดระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยมา
ประกอบ และทําให้ทราบว่านอกจากการเบิกจ่ายเงินแล้ว
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเก็บสําเนาเอกสารทางการเงินให้ตรงกับ
หมวดเงินที่เบิกจ่าย เพื่อนนําสู่การบันทึกบัญชีและจัดทํางบ
การเงินส่งมหาวิทยาลัย
3. ด้านการพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงใช้ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่ยังต้องนําระเบียบ
หลายด้านมาใช้พิจารณาประกอบให้รอบคอบเช่น หลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่าย หลักเกณฑ์การรับบริจาคของ
กระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องค้นคว้าจากแหล่งอื่น และศึกษาเพื่อเติมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3.4-5.3-4 ขั้นตอนการ
ยืมเงินทดรองจ่าย
ภายหลังการ KM
3.4-5.4-1 การรับบริจาค
พัสดุ

[2]

[3]

[4]

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

5 ข้อ

√

5 ข้อ

[5]

[6]=[5]x[1]

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน

ถ่วงน้ําหนัก

5

0.225

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
ในปีการศึกษา 2559 เน้นการจัดการความรู้ในประเด็นตามพันธกิจหลัก แต่ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยได้
มองถึงความก้าวหน้าของบุคลากร และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงจัดให้มีการจัดการความรู้ ในประเด็นของ
การทําวิจัย R2R และการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ด้วยหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบ่อย
ประกอบกับหน่วยงานประสบปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน จึงมีการเพิ่มประเด็นการจัดการความรู้ด้านงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้และประสบการณ์
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2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
การจัดการความรู้ด้านงานสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้
การดําเนินงานตามพันธกิจหลัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน จะช่วย
ให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของการใช้จ่ายเงินผิดกฎระเบียบ
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการความรู้ตามประเด็นที่กําหนด มีการรวมรวมแนวปฏิบัติที่ดีและได้จัดทําออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทําวิจัย R2R และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
2. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน
3. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัสดุ
4. แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการตรวจสอบรูปแบบบทนิพนธ์ และระบบสืบค้นฐานข้อมูล
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. เรื่องเวลาในการทําวิจัย R2R ของบุคลากรมีน้อย

โอกาสในการพัฒนา
-

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. การกระตุ้น และแรงจูงใจเพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าสายอาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
4.5%
ผู้รับผิดชอบ : นางกนกนวล นรินยา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความต้องการพัฒนาตนเอง และข้อมูลป้อนกลับ
ในประเด็นต่างๆ เป็นต้น เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่กําหนด
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร มีการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้ง การสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
6. มีผลการดําเนินงานขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ที่เป็นปัจจัยส่งผลจากการดําเนินงานของ
บุคลากรที่เห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 – 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557
2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 3.5 ตัวบ่งชี้ร่วม)
การกํากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
(5คะแนน)
√
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
(5คะแนน)

√
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
(5คะแนน)
√
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
(5คะแนน)
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จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การบริหารและพัฒนาบุคลากร
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข

-

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะสายงาน และ
โครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีขึ้น

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตาม
สมรรถนะสายงาน ครบ 100 %

-

2. กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในการ
จัดทําความก้าวหน้าในการขอกําหนดระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการขอกําหนดตําแหน่งที่
สูงขึ้น สามารถนําไปสู่การปฏิบัตอิ ย่าง
ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง
√

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

1. มีการสํารวจ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เช่น
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง
และข้อมูล
ป้อนกลับใน
ประเด็นต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อนําไปใช้ใน
การจัดทําแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย มีการสํารวจความต้องการพัฒนาของ
บุคลากร ดังนี้
1. สํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560
ผลการสํารวจพบว่า บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความต้องการ
พัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตนเอง
และองค์กร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัย และด้านความก้าวหน้า
โดยมีความต้องกรพัฒนาตนเองในลําดับที่ 1 ของแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาทักษะ บุคลากรมีความต้องการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และใช้ในชีวิตประจําวัน ความถี่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมีความต้องการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ อบรมด้านการใช้เทคโนโลยี (IT)
ความถี่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20

รายการหลักฐาน
3.5-1-1 แบบสํารวจ
ความต้องการพัฒนา
บุคลากรฯ ประจําปี
งบประมาณ 2560
3.5-1-2 รายงานผลการ
สํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากร
ฯ ประจําปีงบประมาณ
2560
3.5-1-3 แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล
บุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2559/
ปีงบประมาณ 2560
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3. ด้านการวิจัย บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัย / ระเบียบวิธีวิจัย
/ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ความถี่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90
4. ด้านความก้าวหน้า บุคลากรมีความต้องการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงาน
ความถี่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90
(เอกสารหมายเลข 3.5-1-1 ถึง 3.5-1-2)
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล บุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560
(เอกสารหมายเลข 3.5-1-3)
√

2. มีการจัดทํา
แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากร และมี
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรที่กําหนด

บัณฑิตวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.5-2-1)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 3.5-2-2) เพื่อ
กํากับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ให้บรรลุ
เป้าหมายตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.5-2-3)
ในการจัดทําแผนตามแนวทางของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประจําปี
งบประมาณ 2560-2564) (เอกสารหมายเลข 3.5-2-4)
ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ได้มีการจัดทําการสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 และนํา
ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มา
ประกอบการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560
(เอกสารหมายเลข 3.5-2-5)

3.5-.2-1 คําสั่งแต่งตั้ง
อนุคณะกรรมการบริหาร
และดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย
3.5-2-2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.5-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
3.5-2-4 แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ประจําปีงบประมาณ
2560-2564)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มีการกําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
ดังนี้
ที่
1

วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิ่ม มาก
ขึ้น
3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับบุคลากร
ในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการ
ยื่นขอกําหนดตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
4. เพื่อให้บุคลากรมี
แรงจูงใจ มีขวัญกําลัง
เกิดความมั่นคงในชีวิต
5. เพื่อนําความรู้ที่ได้
จากการอบรมมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
เหมาะสม
และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผน
1. ร้อยละความสําเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ซึ่งพบว่า
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ที่มี
การดําเนินงานแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งพบว่า
ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ดําเนินงานแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ร้อยละ 100

รายการหลักฐาน
3.5-2-5 แผนพัฒนา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา
2559/ปีงบประมาณ
2560
3.5-2-6 รายงาน
โครงการทบทวนพัฒนา
แผนกลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 25602564 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี การ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
3.5-2-7 รายงาน
โครงการอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูลอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลบทนิพนธ์ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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บัณฑิตวิทยาลัย มีการสํารวจความต้องการพัฒนา
บุคลากร และได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1) โครงการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี
พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 3.5-2-6)
2) โครงการประชุมปฏิบัติการ : อบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศ : ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระบบฐานข้อมูลบทนิพนธ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 3.5-2-7)
3) โครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการทําวิจัยผลงานทาง
วิชาการ และการให้ความรู้ด้านการใช้ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 3.5-2-8)
4) โครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการ
จัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 3.5-2-9)
5) กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการทําวิจัย R2R และ
การเขียนคู่มือปฏิบัติการ
6) กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการพัสดุ
7) กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเงิน
8) กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายหลังเลิกงาน
9) กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10) กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปีของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.5-2-8 รายงาน
โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกระบวนการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้
ในการวิจัยสําหรับการทํา
วิจัยผลงานทางวิชาการ
และการให้ความรู้ด้าน
การใช้ระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.5-2-9 โครงการประชุม
ปฏิบัติการ : การ
บริหารงานด้านการ
จัดการความรู้เครือข่าย
COP_GRAD_MSU
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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3. มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากร มีการจัด
สวัสดิการและการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดี รวมทั้ง การ
สร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
บุคลากร การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการ
สร้างขวัญกําลังใจ ดังนี้
1. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1.1 ทางตรงโดยการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรใน
คราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.5-3-1)
1.2 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย โดยการแขวนความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 3.5-3-2)
1.3 หนังสือแจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข
3.5-3-3)
2. มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
มีการจัดสวัสดิการตามระบบการบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสังคม ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุคลากร บ้านพัก
ในมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. สหกรณ์ออมทรัพย์
มมส เป็นต้น
3. มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ดังนี้
3.1 ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
หลังเลิกงาน (เอกสารหมายเลข 3.5-3-4)
3.2 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทันตกรรมกับ
หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (เอกสารหมายเลข
3.5-3-5)
4. มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ดังนี้
4.1 ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ (เอกสารหมายเลข
3.5-3-6)

3.5-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
3.5-3-2 เอกสารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย แผ่นพับ
3.5-3-3 หนังสือแจ้งเวียน
เผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ
จรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน
3.5-3-4 ภาพประกอบ
กิจกรรมการออกกําลัง
กายหลังเลิกงาน
3.5-3-5 ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ
ทันตกรรมกับหน่วย
แพทย์พระราชทานฯ
3.5-3-6 ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง
ผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
และพนักงาน
3.5-3-7 รายงานการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
“The 9th
International
Conference on
Sciences, Technology
and Innovation for
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ประเมิน
ตนเอง

√

√

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ามีส่วนร่วมการ
ในศึกษาดูงานและนําเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
(เอกสารหมายเลข 3.5-3-7)
4.3 การพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วัน
สงกรานต์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร (เอกสารหมายเลข 3.5-3-8)

Sustainable
Well-Being (STISWB
IX 2017)”
3.5-3-8 ภาพกิจกรรม
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ในโอกาสต่างๆ

4. มีการติดตาม
การนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการ
ไปพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดังนี้
1. มีระบบการติดตามโดยทุก 3 เดือน ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบแนว
ปฏิบัติสําหรับบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง เช่น การ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลังจากการเข้ารับการพัฒนา
ตนเองแล้วต้องจัดทํารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามแบบรายงานการเข้าประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหารภายใน 7 วัน ใน
คราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.5-4-1 ถึง 3.5-4-2)
2. มีการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3.5-4-3)

3.5-4-1 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
3.5-4-2 แบบรายงาน
การเข้ารับการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน
3.5-4-3 เอกสารการ
ติดตามให้บุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้ที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

5. มีการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร และมี
การนําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย มีการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ผลปรากฏดังนี้

3.5-5-1 รายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ที่ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ผลการดําเนินงาน
1 ร้อยละความสําเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 100

3.5-5-2 ร่างแผนพัฒนา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2560
/ ปีงบประมาณ 2561
3.5-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
2 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ที่มีการ
ดําเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ดําเนินงานแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ร้อยละ 100

รายการหลักฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย

(เอกสารหมายเลข 3.5-5-1)
และได้นําผลการประเมินมาจัดทําแผนการยกระดับ
คุณภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1. ยกร่างแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข
3.5-5-2)
2. นําร่างแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ 2561 เข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 3.5-5-3)
√

6. มีผลการ
ดําเนินงานของ
องค์กรที่แสดงให้
เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ที่เป็นปัจจัยส่งผล
จากการดําเนินงาน
ของบุคลากรที่เห็น
เป็นรูปธรรมเชิง
ประจักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย มีการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้
มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนางาน
และพัฒนาคน ทําให้การพัฒนาบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นที่เห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. มีบุคลากรได้ยื่นขอกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 1 คน
และอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ
2. มีบุคลากร จํานวน 2 คน อยู่ระหว่างยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
3. มีบุคลากรบางส่วนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
ด้านคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
(เอกสารหมายเลข 3.5-6-1)

3.5-6-1 ข้อมูลบุคลากร
ที่มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าในขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้

3.5

น้ําหนัก

4.5%

[2]

[3]

[4]

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

6 ข้อ

✓

6 ข้อ

[5]

[6]=[5]x[1]

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมิน

ถ่วงน้ําหนัก

5

0.225

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[✓] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
2. มีบุคลากรที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย 1 คน
3. มีบุคลากรที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย 2 คน
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
บุคลากรตระหนักถึงความก้าวหน้าในสายงาน และมุ่งเน้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะสายงาน และโครงการต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีขึ้น
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. มีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรโดยคิดเป็น
สัดส่วนงบประมาณต่อบุคลากรรายคนเพื่อให้เพียงพอสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

2. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากรในการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

โอกาสในการพัฒนา
1. บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ โดยหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะสายงาน และโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีขึ้น
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2. มีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
มีผู้นําองค์กรที่เข้มแข็ง
บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
บุคลากรมีความมุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
บุคลากรมีจิตสํานึกในการให้บริการ
บุคลากรมีความมุ่งมั่นให้องค์กรมีความเป็นเอกภาพ
บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม

1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดทําเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกิดความเป็นธรรม
2. หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ทั้งด้านงบประมาณ
และเวลา

จุดอ่อน

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ภาระงานของแต่ละบุคคลยังไม่มีความเหมาะสม
2. การกระจายภาระงานไม่เหมาะสม

1. ควรพิจารณาการมอบหมายภาระงานกับตําแหน่ง
ระดับ และคุณวุฒิ ที่เหมาะสม
2. ควรมีการกระจายภาระงานความรับผิดชอบ
ให้มีความเหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
4.5%
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสายฝน ทัพขวา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
6 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
7 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ/หรือหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีกจิ กรรมร่วมกัน
8 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้
3.6) ไม่ต่ํากว่า 4.51
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557

2558

เกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ร่วม)
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน
ที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมินกรรมการ

√
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
(5 คะแนน)
√
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
(5 คะแนน)

√
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
(5 คะแนน)
√
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
(5 คะแนน)

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 145
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดอ่อนหรือ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/แก้ไข
จากการประเมิน
1.พัฒนาตัวชี้วัด (KPI) ความสําเร็จของงานประจํา และงาน
เชิงกลยุทธ์ แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
-

2.1 พัฒนาระบบ “การบริการ” เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา
2560-2565
2.2 พัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และตรงตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินอย่างต่อเนื่อง
2.3 การจัดทําแผนพัฒนา (Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2557-2558 แบบบูรณาการจากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557-2558 ผล
การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง (TOR/กพร)
ประจําปีงบประมาณ 2558-2559 และผลการประเมินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 2558-2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย
2.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในบัณฑิต
วิทยาลัย ตามนโยบายการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยใช้วงจรคุณภาพ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตั้งแต่ กระบวนการจัดทําแผน
การดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมิน ปรับปรุง
เป็นต้น

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ได้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
2557-2559 โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และเป็นที่
ยอมรับร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
2. มีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย
อยู่ในระดับดี-ดีมาก
อย่างต่อเนื่องทุกปี
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง มาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดระบบและกลไกการ
√ 1. มีระบบ
และกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมและสอด
คลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และ
ประกัน
ดําเนินการตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
คุณภาพ
การศึกษา การศึกษาภายในที่กําหนด โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน
ภายในที่
เหมาะสมและ (DO) การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงการ
สอดคลองกับ ดําเนินการอย่างเหมาะสม (Act) โดยระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
พันธกิจ
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
และ
พัฒนาการ การศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560
ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.6-1-1 ถึง 3.6-1-2) รวมทั้งบัณฑิต
วิทยาลัย มีการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
และ
ดําเนินการ ภายในบัณฑิตวิทยาลัย (Flow Chart) บรรจุไว้ในคู่มือ
ตาม
ประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559 หน้า 7-19
ระบบที่
(ดังเอกสารหมายเลข 3.6-1-3) และจัดทําแผนการ
กําหนด
ดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2559 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560
(ดังเอกสารหมายเลข 3.6-1-4) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ตามคําสั่งที่
1562/2559 (ดังเอกสารหมายเลข 3.6-1-5) และ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ดําเนินงานตามระบบและ
กลไก และแผนการดําเนินงาน และการติดตามการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (1 สิงหาคม 59 - 31 กรกฎาคม 60)
(ดังเอกสารหมายเลข 3.6-1-6)
บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทําประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
√ 2. มีการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการประกัน
กําหนด
นโยบายและ คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 จํานวน 6 ข้อ
ให้ความสําคัญ เผยแพร่แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และสาธารณชน โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย และจัดทําเป็น
เรื่องการ
หนังสือเวียนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ประกัน

รายการหลักฐาน
3.6-1-1 วาระการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2560
3.6-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครั้งที่ 1/2560
3.6-1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 (หน้า 7-19)
3.6-1.4 แผนการดําเนินงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา
2559
3.6-1.5 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2559 คําสั่งที่ 1562/2559
3.6-1-6 แผนการดําเนินงานและการติดตามการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 สิงหาคม 5931 กรกฎาคม 60)

3.6-2-1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559
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และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสร้างความตระหนัก 3.6-2-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษา ให้บุคลากรได้เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพตาม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (หน้า 6-7)
นโยบาย บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดนโยบายการประกัน (นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิต
โดย
คณะกรรมการ คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 จํานวน 6 ข้อ บรรจุ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา
ประจํา
ไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิต
2559)
หน่วยงาน วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 หน้า 6-7
และ/หรือ
(ดังเอกสารหมายเลข 3.6-2-1 ถึง 3.6-2-2)
ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบ่งชี้การประกัน
3.6-3-1 กรอบการประเมินประกันคุณภาพภายใน
√ 3. มีการ
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กําหนด
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านมติที่ประชุม คณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2559 (หน้า 5)
ตัวบ่งชี้
ครอบคลุม อํานวยการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2560
พันธกิจของ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ดังนี้
3.6-3-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน
ที่
พันธกิจ
ตัวบ่งชี้ประกันฯ
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (หน้า 50-66)
1 งานประจํา (พันธกิจ)
6 ตัวบ่งชี้
2 งานเชิงกลยุทธ์
5 ตัวบ่งชี้
และได้จัดทําตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน (ดังเอกสารหมายเลข 3.6-3-1 ถึง 3.6-3-2)
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานด้านการประกัน
√ 4. มีการ
ดําเนินงาน คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดังนี้
ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษา ประกอบด้วย
3.6-4.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ภายในที่
4.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ครบถ้วน
ประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 คําสั่งที่ 1562/2559
ประกอบด้วย 2559 (เอกสารหมายเลข 3.6-4.1)
การควบคุม
4.2 มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ติดตามการ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2559 3.6-4.2 ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวงรอบ
ดําเนินงาน บรรจุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
และประเมิน วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 3.6-4.2)
คุณภาพ
4.3 จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3.6-4.3 จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 3.6-4.3)
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4.4 แผนการดําเนินงานและการติดตามการดําเนินงาน 3.6-4.4 แผนการดําเนินงานและการติดตามการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 3.6-4.4)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 สิงหาคม 59 31 กรกฎาคม 60)
4.5 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement 3.6-4.5 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
Plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน วงรอบ วงรอบการประเมินปี การศึกษา 2558
การประเมินปีการศึกษา2558 (เอกสารหมายเลข 3.6-4.5)
การติดตามคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย
4.6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามวาระเร่งด่วน
ทุกเดือน โดยในปีการศึกษา 2559 มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้
4.6.1) ครั้งที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินภายในปีการศึกษา 2558 โดยครั้งที่ 1/2559
ประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.64.6.1-1 ถึง -3.6-4.6.1-2) และนําเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 วาระ 4.1
หน้า 4 (เอกสารหมายเลข 3.6-4.6.1-3)

3.6-4.6.1-1 วาระการประชุมจัดทําทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2558
3.6-4.6.1-2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2559
3.6-4.6.1-3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559
วาระ 4.1 (หน้า 4)
3.6-4.6.2-1 วาระประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9
มกราคม 2560

3.6-4.6.2-2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.6.2) ครั้งที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อํานวยการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 วาระที่ 4 เพื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2560
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 3.6-4.6.2-1 ถึง 3.6-4.6.2-2)
ประกอบด้วย วาระที่ 4.1-4.4 ดังนี้
วาระที่ 4.1 พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
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วาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนการดําเนินงาน
และกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน คุณภาพภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
วาระที่ 4.3 พิจารณา (ร่าง) แผนการดําเนินงานและ
การติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ์ ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค.5931 ก.ค. 60) บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2559
วาระที่ 4.4 พิจารณา (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.6.3) ครั้งที่ 3 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน 3.6-4.6.3 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
รอบ 6 เดือน ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวาระที่ 4.1 (หน้า 7) วาระที่ 4.1 (หน้า 7)
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2560)
รอบ 6 เดือน (ดังเอกสารหมายเลข 3.6-4.6.3)
4.6.4) ครั้งที่ 4 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน 3.6-4.6.4 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
รอบ 9 เดือน ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.1
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(หน้า 8-9)
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวาระที่ 4.1 (หน้า 8-9)
(ดังเอกสารหมายเลข 3.6-4.6.4)
4.6.5) ครั้งที่ 5 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน 3.6-4.6.5 สรุปรายงานโครงการประชุมปฏิบัติการ
รอบ 11 เดือน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างเดือน 3-4 กรกฎาคม 2560 ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างเดือน
(รอบ 11 เดือน) (ดังเอกสารหมายเลข 3.6-4.6.5)
3-4 กรกฎาคม 2560
4.6.6) ครั้งที่ 6 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 3.6-4.6.6 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในวาระที่ 4.1 (หน้า 8)
3/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในวาระที่ 4.1
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน (หน้า 8)
ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน (ดังเอกสารหมายเลข
3.6-4.6.6)
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4.7 มีการกํากับติดตามและรายงานผ่านระบบ e-qa 3.6-4.7 ตารางสรุปผลการรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
3.6-4-7)
ในระบบ e-qa
4.8 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข
3.6-4-8)

3.6-4.8 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน

3.6-4.9-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
4.9 มีการติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน
3.6-4.9-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
9 เดือน และ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข
คุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2558
3.6-4-9-1 ถึง 3.6-4-9-3)
รอบ 9 เดือน
3.6-4.9-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2558
รอบ 12 เดือน
การประเมินคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย
3.6-4.10 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.10 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
คุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ 2728/2560
ประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559 บัณฑิต
วิทยาลัย ที่ 2728/2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-4-10)
4.11 จัดทําโครงการ ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 3.6-4.11 โครงการประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษา 2558 และรับการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2559 และรับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 (เอกสารหมายเลข คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560
3.6-4-11)
4.12 จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
3.6-4.12 จัดทํารายงานผลการตรวจ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) บัณฑิตวิทยาลัย
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559)
ปีการศึกษา 2559 (ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการประเมิน) (ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการประเมิน)
(เอกสารหมายเลข 3.6-4-12)
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ประเมิน เกณฑ์
ตนเอง มาตรฐาน
√ 5. มีการนํา
ผลการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในมา
ปรับปรุง
การทํางาน

√

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จากที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิต 3.6-5-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จในวันที่ 30-31
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
สิงหาคม 2559 และจัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข 3.6-5-1) บัณฑิต
3.6-5-2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ภายใน ปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2559
มหาสารคาม มาพิจารณาทบทวน และจัดประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 3.6-5-3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
Plan) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 (เอกสาร บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
หมายเลข 3.6-5-2) และมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 4/2559 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 วาระ 4.1
หน้า 4
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558และนําเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารและ 3.6-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 26-27 จากผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
ตุลาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 3.6-5-3) และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 3.6-5-5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
2558 มติที่ประชุม (เอกสารหมายเลข 3.6-5-4) และ คุณภาพ รอบ 6 เดือน
ดําเนินงานตามแผน และกํากับติดตามการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 3.6-5-6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
รอบ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 3.6-5-5) และรายงาน คุณภาพ รอบ 9 เดือน
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 9 เดือน
(เอกสารหมายเลข 3.6-5-6) และรายงานการดําเนินงาน 3.6-5-7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
รอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร คุณภาพ รอบ 12 เดือน
และดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่
21 กรกฎาคม 2560 ในวาระที่ 5.2 (เอกสารหมายเลข
3.6-5-7)
6. มีส่วนร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.6-6-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ส่วนเสียใน บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
การประกัน
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ข้อมูล
คุณภาพ
การศึกษา ย้อนกลับ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
โดยเฉพาะ ในวงรอบถัดไป โดยการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย และนําข้อเสนแนะที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา
ตามพันธกิจ อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 3.6-5-6-1)
ของ
หน่วยงาน
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ประเมิน เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง มาตรฐาน
√ 7. มีเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัย มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การ
การศึกษา ดังนี้
แลกเปลี่ยน
7.1 เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
เรียนรู้ด้าน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
การประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการเวทีการจัดการความรู้
คุณภาพ
การศึกษา (KM) บุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข
3.6-7.1-1 ถึง 3.6-7.1-3)
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายในและ/
7.2 เครือข่าย Cop_Grad_Msu ซึ่งเป็นเครือข่าย
หรือหน่วยงาน ผู้ประสานงานระหว่างคณะ โดยจัดโครงการประชุม
ภายนอก
ปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการ จัดการความรู้
มหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรม เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคาม
ร่วมกัน
(เอกสารหมายเลข 3.6-7.2)

รายการหลักฐาน
3.6-7.1-1 รายงานการประชุมเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน
การประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1
3.6-7.1-2 รายงานการประชุมเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน
การประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2
3.6-7.1-3 รายงานการประชุมเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน
การประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4
3.6-7-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุม
ปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการ จัดการความรู้
เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคาม

7.3 เครือข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
3.6-7.3-1 รายงานการประชุมหารือการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
โครงการ การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการ
งบประมาณปี 2560 เพื่อจัดทําโครงการการเข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง
โครงการ “การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนําเสนอ วันที่ 25-28 มิถุนายน 2560
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติเพื่อนํานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษานําผลงานวิจัยนําเสนอ ร่วมกับภาคี 3.6-7.3-2 บทความนําเสนอกิจกรรมการ
เครือข่ายโครงการ การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ในการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ในระหว่างวันที่ เข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม
25-28 มิถุนายน 2560 และมีกิจกรรมการจัดการความรู้ วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(KM) ด้านนิสิต และบุคลากร (เอกสารหมายเลข
ระหว่าง วันที่ 25-28 มิถุนายน 2560
3.6-7.3-1 ถึง 3.6-7.3-2)
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ประเมิน เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ตนเอง มาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 3.6-8-1 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองปี
√ 8. ผลการ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559 เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 การศึกษา 2559
ประเมิน
ประกัน
ทุกตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 3.6) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.78
คุณภาพ
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
3.6-8-2 รายงานการประเมินโดยคณะกรรมการ
การศึกษา
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559
ภายใน ปี
(30 สิงหาคม 2560)
การศึกษา
2559 มี
คะแนนเฉลี่ย
จากทุกตัว
บ่งชี้ (ยกเว้น
ตัวบ่งชี้ 3.6)
ไม่ต่ํากว่า
4.51
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
3.6

4.5%

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการดําเนินงาน

8 ข้อ

/

8 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.225

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2559 มีการดําเนินงานแบบบูรณาโดยบูรณาการตัวบ่งชี้งานประจําและงานเชิงกลยุทธ์ ใช้ใน
ระบบ การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติการ (TOR) ใช้เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (JD)
และใช้เป็นกรอบการประเมินประกันคุณภาพใน (QA) องค์ประกอบ 1 และองค์ประกอบ 2
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร
2. การทํางานเป็นทีม
3. นโยบายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
4. KPI ที่ตรงตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
5. การสื่อสารสองทาง
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
....แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร……
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ทัศคติต่อการทํางาน
1. ปรับทัศนคติต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
2. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
2. ควรสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

โอกาสในการพัฒนา
จากผลการประเมินประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัยที่ผ่านมา พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี-ดีมาก
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลจากนโยบายด้านการประกันคุณภาพแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี
จนสามารถบูรณาการกับงานประจําได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้บุคลากรสามารถบูรณาการระบบคุณภาพกับงานประจําได้อย่างยั่งยืน โดย
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1. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ครบทุกถ้วนตามแผนการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้บุคลากรนําระบบคุณภาพไปบูรณาการกับ
งานประจําได้โดยกําหนดให้บุคลากรพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินทั้งงานประจําและงานเชิงกลยุทธ์ และเชื่อมโยงผล
การประเมินประกันคุณภาพสู่การประเมินบุคลากรสอคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแสวงหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและข้อค้นพบ
1. ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (e-qa) ยังไม่สามารถกําหนดรูปแบบ “การ
รายงานผลการดําเนินงาน” สําหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงานกําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลการดําเนินงาน ไม่สามารถรายงานได้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ เช่น แบบฟอร์ม
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง นั้น ส่งผลเกิดการทํางานเดิม ซ้ําๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงาน ส่งผลให้การจัดทํารายงาน
เกิดมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด
2. ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ส่งผลให้การรายงานผลการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นไป
ช่วงเวลาที่กําหนด ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด
3. บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพเท่าที่ควร
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก
3%
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสายฝน ทัพขวา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1 ผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดและกําหนดให้ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2 มีการกําหนดหรือจําแนกกลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอย่างชัดเจน
3 มีการสํารวจหรือเก็บข้อมูลเพื่อตอบข้อคําถาม ในบทนํา (โครงร่างองค์กร) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน
4 มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ส่วนที่ 1 บทนํา ในลักษณะโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
5 มีการนําข้อมูลสารสนเทศที่ยังขัดแย้งกันเอง มีน้อยหรือไม่มีเลย ในโครงร่างองค์กรของหน่วยงานไปวางแผนพัฒนา
เพื่อให้โครงร่างองค์กรมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา
ผลประเมินตนเอง
(ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ร่วม)
2557
ไม่มีเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปี
n/a
การศึกษา 2559
2558
n/a

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลประเมินกรรมการ
n/a
n/a

จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
............ไม่มีเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2559……………
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง :
จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
-

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
√
1. ผู้บริหารของ
หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัด
และกําหนดให้
ผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

√

ผลการดําเนินงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ศูนย์
พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครงร่างองค์กร (Organization Profile
: OP) ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวนทั้งสิ้น 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ
5. นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
และเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทําโครงร่าง
องค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์ คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ในวันที่ 17ก.ค. 60
รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร หมายเลข 3.7-1-1 ถึง
3.7-1-3
บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีการกําหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย อย่างชัดเจน ไว้ในโครงร่าง โครงร่าง
หรือจําแนกกลุ่ม
ลูกค้า กลุ่มผู้รับริ องค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
การและผู้มีส่วนได้ เป็นเลิศของหน่วยงาน ดังนี้
ส่วนเสียของ
กลุ่ม
ประกอบด้วย
ที่
หน่วยงานอย่าง
ชัดเจน
1

ลูกค้า

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2

ผู้รับริการ

อาจารย์ และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย

รายการหลักฐาน
3.7-1-1 สรุปรายงานการ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครง
ร่างองค์กร (Organization
Profile : OP) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
3.7-1-2 ภาพประกอบการ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครง
ร่างองค์กร (OP) ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
3.7-1-3 ) สรุปรายงานการ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครง
ร่างองค์กร (Organization
Profile : OP) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
17 กรกฎาคม 2560
3.7-2-1 โครงร่างองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของ
หน่วยงาน
(หน้า 11)
3.7-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
1/2560 วาระที่ 4.3
(หน้า 5)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
3

ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

รายการหลักฐาน

อาจารย์/นิสิต

โดยผ่านมติที่ประชุมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 4.3 พิจารณารับรองโครงร่าง
องค์กร (OP) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 3.7-2-1 ถึง
3.7-2-2)
√

บัณฑิตวิทยาลัย มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
3. มีการสํารวจ
ส่วนเสียของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.7-3-1)
หรือเก็บข้อมูล
เพื่อตอบข้อคําถาม ซึง่ มีผลการเก็บข้อมูล ดังนี้
ในบทนํา
ที่
กลุ่ม
ประกอบด้วย
(โครงร่างองค์กร)
1 ลูกค้า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ
2 ผูร้ ับริการ
อาจารย์ และนิสิตระดับ
การศึกษาเพื่อการ
บัณฑิตศึกษา บุคลากรและ
ดําเนินการที่เป็น
ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
เลิศของหน่วยงาน
3 ผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสีย

อาจารย์/นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ประกอบ อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการ
1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
โครงการอบรม
โปรแกรมระบบ
วิทยานิพนธ์ และ
วิจัย (iThesis)
สําหรับอาจารย์
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผลการสํารวจความต้องการ
ความต้องการเพิม่ ในการจัดอบรม และ
ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป
1. จัดอบรมการใช้ระบบ iThesis และ
ทดลองใช้งานจริงอีกครั้ง
โดยแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมนําข้อมูล
วิทยานิพนธ์มาใช้กับระบบจริง
2. ควรมีการเตรียมระบบ login เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมได้ฝกึ ปฏิบัติจริง
3. จัดอบรมการใช้โปรแกรม
Mendeley
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
หมายเลข 3.7-3-2)

3.7-3-1 บทนําโครงร่าง
องค์กร ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของ
หน่วยงาน
3.7-3-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรม
โปรแกรมระบบ
วิทยานิพนธ์ และวิจัย
(iThesis) สําหรับอาจารย์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (หน้า 4)
3.7-3-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรม
ให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพ
(หน้า 5)
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
2. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
โครงการอบรมให้
ความรู้ และเพิ่ม
ทักษะการเขียน
บทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพ

√

4. มีการเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ส่วนที่ 1 บทนํา ใน
ลักษณะโครงร่าง
องค์กร ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ

รายการหลักฐาน

ความต้องการเพิม่ ในการจัดอบรมครัง้
ต่อไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ความต้องการเพิ่มในการจัดอบรม
และข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครัง้
ต่อไป
1.1 ควรมีการอบรมการเขียน
บทความวิจัยฉบับภาษาไทย
1.2 ฝึกปฏิบัติเขียนบทความฉบับ
ภาษาไทยสูก่ ารเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
1.3 ควรจัดอบรมในวันที่ 2
ต่อเนื่องกัน ไม่ควรเว้นวันอบรม
1.4 ควรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ดา้ น
อื่นๆ ที่สาํ คัญ เกี่ยวกับงานวิจัย
แหล่งข้อมูลวารสารต่างๆ แหล่งที่มา
และวิธีคิดวิธีเขียน
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
หมายเลข 3.7-3-3)

บัณฑิตวิทยาลัย มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 1 บทนํา ในลักษณะโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ และนําเข้าที่
ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560 วาระที่ 4.3 (เอกสารหมายเลข 3.7-4-1) และ
จัดทําโครงร่างองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560 (เอกสารหมายเลข 3.4-4-2) ส่งไปยังศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพ ส่งไปยังศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
เพื่อดําเนินการต่อไป
และในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการจัดทําโครงร่างองค์กร (Organization
Profile : OP) ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี

3.7-4-1 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
3.7-4-2 โครงร่างองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
(ฉบับ 1)
3.7-1-3 สรุปรายงานการ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครง
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ประเมิน
ตนเอง

√

เกณฑ์มาตรฐาน

5. มีการนําข้อมูล
สารสนเทศที่ยัง
ขัดแย้งกันเอง มี
น้อยหรือไม่มีเลย
ในโครงร่างองค์กร
ของหน่วยงานไป
วางแผนพัฒนา
เพื่อให้โครงร่าง
องค์กรมีความ
สมบูรณ์ในปีต่อไป

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 3.7-4-3)
เพื่อวิพากษ์โครงการ่างองค์กรรวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม
หลังจากเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงโครงการองค์กรจากมติที่ประชุม
วันที่ 5 เมษายน 2560 ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(เอกสารหมายเลข 3.7-4-4) และส่งไปยังศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการวิพากษ์โครงร่างองค์กร
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4
อาคารบรมราชกุมารี (เอกสารหมายเลข 3.7-4-5)

ร่างองค์กร (Organization
Profile : OP) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําโครงร่างองค์กร ซึ่งยังพบมี
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความขัดแย้ง แต่บัณฑิตวิทยาลัยจะ
มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อให้ได้โครงร่างองค์กรมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นในวงรอบปีถัดไป จึงได้นําเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการดําเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
และหารือในประเด็นที่ 5
ประเด็นในการนําเสนอ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence
: EdPEx) เกณฑ์ขอ้ 1-5 และหารือในประเด็นที่ 5
หน่วยงานมีข้อสารสนเทศที่ขัดแย้งกันหรือไม่
2. กรณีมีข้อขัดแย้งจะดําเนินการแผนพัฒนาคุณภาพ

3.7-4-4 โครงร่างองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
(ฉบับ 2)
3.7-4-5 สรุปรายงานการ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําโครง
ร่างองค์กร (Organization
Profile : OP) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ
17 กรกฎาคม 2560
3.7-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารและดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
3/2560 วาระที่ 5.2
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
(Improvement Plan) จากผลการประเมินตนเอง วงรอบ
ปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการตาม
แผนหรือไม่
ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ เกณฑ์ข้อ 5
ระบุว่า “มีการนําข้อมูลสารสนเทศที่ยังขัดแย้งกันเอง มีน้อย
หรือไม่มีเลย ในโครงร่างองค์กรของหน่วยงานไปวางแผน
พัฒนาเพื่อให้โครงร่างองค์กรมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป”
ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล คือ
1. ระบบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาออนไลน์
2. ระบบสมัครสอบภาษาระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์
3. ระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
4. ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
5. ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งเห็นว่า ฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงกัน และตอบสนอง
ความต้องการของอาจารย์ และนิสิตได้ จึงเห็นตรงกันว่า
ไม่มีข้อสนเทศที่ขัดแย้งกัน
ประเด็นที่ 2 ข้อสนเทศที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือ
มีข้อขัดแย้งภายในองค์กรที่ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่
สามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดได้นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย ได้นํามาวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และติดตามการดําเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล
ประเด็นที่ 2 ข้อสนเทศที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมี
ข้อขัดแย้งภายในองค์กรที่ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่
สามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดได้นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย ได้นํามาวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และติดตามการดําเนินงานในที่ประชุม

รายการหลักฐาน
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย
และให้ผู้เกี่ยวข้องสํารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) เพื่อนําข้อสนเทศที่ได้ไปวางแผน
พัฒนาให้โครงร่างองค์กรมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 3.7-5-1)

การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบ่งชี้ น้ําหนัก
3.7

3%

[2]
เป้าหมาย

[3]
การบรรลุ
เป้าหมาย

[4]
ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ

√

5 ข้อ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วงน้ําหนัก
การประเมิน
5.00
0.15

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ / ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
...............................ไม่มีเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ......................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
...............................ไม่มีเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ......................
1. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
...............................ไม่มีเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ......................
2. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระดับสถาบัน
ในเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
1. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจัง และมุ่งหวังที่จะพัฒนาปรับปรุงตาม
ดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
2. ขาดกลยุทธ์ในการนําไปสู่การ
2. ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์การนําองค์กร เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศที่มีเป้าหมาย
ปฏิบัติ อย่างได้ผล และชัดเจน ชัดเจน ว่าจะดําเนินการอย่างไร จะดําเนินการเมื่อไหร่ และควรมีการจัดสรร
3. ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
หรือหากต้องกําหนดกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ ควรกําหนดให้ชัดเจนว่า จะ
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(EdPEx) มีเกณฑ์เนื้อหาที่เข้าใจ
ยากและต้องมีการตีความหมา
ของเกณฑ์
บางข้อคําถามไม่สามารถนําไปใช้
ในการประเมินหน่วยงานได้
4. ขาดแนวปฏิบัติหรือตัวอย่างที่ดี
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน
5. ขาดบุคลากรหรือพี่เลี้ยงในการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ หรือที่ปรึกษา
เพื่อให้คําแนะนําที่ชัดเจน
6. ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจของเกณฑ์กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

นําไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร
3. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกลยุทธ์ในการนําไปสู่การปฏิบตั ิอย่างได้ผล
และชัดเจน
4. ควรจัดประชุมสัมมนา/จัดอบรมการเขียน (โครงร่างองค์กร) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้หน่วยงานนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงการองค์กร และบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับหน่วยงาน
1. หน่วยงานควรให้ความสําคัญ อย่างจริงจัง และมุ่งหวังที่จะพัฒนาปรับปรุง
ตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ในการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ โดยการเข้า
ร่วมอบรมให้ความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) อย่างต่อเนื่อง

โอกาสในการพัฒนา
ควรแสวงหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ทั้งในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงานย่อยว่าจะมีเป้าหมายของการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศได้อย่างไร มหาวิทยาลัยต้องการอะไร หน่วยงานควรทําอย่างไรเพื่อจะรองรับนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนในระดับสถาบันร่วมกัน
เพื่อให้ระดับคณะ/หน่วยงาน จะได้ทบทวน และกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอีก 5 ปีข้างหน้า
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 3
[1]
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

[2]
น้ําหนัก

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ์
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
3.4 ระดับความสําเร็จของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

8 ข้อ
6 ข้อ

4.5
4.5

8 ข้อ
6 ข้อ

5
5

0.225
0.225

10 ข้อ

4.5

10 ข้อ

5

0.225

5 ข้อ
6 ข้อ

4.5
4.5

5 ข้อ
6 ข้อ

5
5

0.225
0.225

8 ข้อ

4.5

7 ข้อ

5

0.225

4 ข้อ

3

5 ข้อ

5

0.15

35
5.00
ดีมาก

1.50

30

[3]

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการ
ตามเกณฑ์ ถ่วงน้ําหนัก
ดําเนินงาน การประเมิน

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านเวทีการประชุมภายในบัณฑิตวิทยาลัยทุกรอบเดือน
2. มีการพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามแผนที่กําหนด
3. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรทุกคนสามารถบูรณาการระบบประกันคุณภาพ
เข้ากับงานประจําได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางเสริม
1. ส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
แสวงหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 165
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[6]=
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[5]x[1]
ตัวบ่งชี้ที่
น้ําหนัก เป้าหมาย
ผลการ
การบรรลุ
คะแนนประเมินตนเอง
ดําเนินงาน
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
ถ่วง
(√= บรรลุ , การประเมิน
น้ําหนัก
×=ไม่บรรลุ)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ
(งานประจํา)
1.1 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย

40

4.50

1.90

10%

5.00

4
(ค่าเฉลี่ย 3.97)

×

4

0.40

1.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานสารบรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย

6%

5 ข้อ

5
(ค่าเฉลี่ย 4.40)

√

5

0.30

1.3 ร้อยละความสําเร็จของ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร
1.4 ระดับความสําเร็จในการ
รับนิสิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา

6%

ร้อยละ
100.00

ร้อยละ 100

√

5

0.30

6%

5 ข้อ

3

×

3

0.18

1.5 ระดับความสําเร็จของ
การกํากับติดตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

6%

5 ข้อ

5
(ร้อยละ 100/
91 หลักสูตร )

√

5

0.30

1.6 ระดับความสําเร็จของ
การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

6%

5 ข้อ

5
(ร้อยละ
96.12)

√

5

0.30

หมาย
เหตุ
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ตัวบ่งชี้ที่

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
เอกลักษณ์หรือจุดเน้นของ
หน่วยงาน
2.1 ระดับความสําเร็จของ
การรายงานผลร้อยละ
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอก ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา

[1]

[2]

[3]

[4]

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
(√= บรรลุ ,
×=ไม่บรรลุ)

30

[6]=
[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วง
การประเมิน
น้ําหนัก
[5]

5.00

1.50

10%

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

0.50

2.2 จํานวนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพื่อรองรับการ
บริหารตามยุทธศาสตร์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย

8%

5
ฐานข้อมูล

5
ฐานข้อมูล

√

5

0.40

2.3 ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหลังจากการ
อบรมกระบวนการด้านการ
วิจัย

6%

ร้อยละ
70.00

ร้อยละ
88.20

√

5

0.30

2.5 ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหลังจากการ
อบรมกระบวนการด้าน
จริยธรรมการวิจัย

6%

ร้อยละ
60.00

ร้อยละ
30-31

5

0.30

√

หมาย
เหตุ
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ตัวบ่งชี้ที่

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ร่วม
3.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาแผนกลยุทธ์
3.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล
3.4 ระดับความสําเร็จของ
การค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี
3.5 ระดับความสําเร็จของ
การกํากับติดตามการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
3.6 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
3.7 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (Education
Criteria for
Performance
Excellence : EdPEx)
รวม 17 ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ

[1]

[2]

[3]

[4]

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
(√= บรรลุ ,
×=ไม่บรรลุ)

30

[6]=
[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
ถ่วง
การประเมิน
น้ําหนัก
[5]

5.00

1.50

4.5%

8 ข้อ

8 ข้อ

√

5

0.225

4.5%

6 ข้อ

6 ข้อ

√

5

0.225

4.5%

10 ข้อ

10 ข้อ

√

5

0.225

4.5%

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

0.225

4.5%

7 ข้อ

6 ข้อ

√

5

0.225

4.5%

7 ข้อ

7 ข้อ

√

5

0.225

3%

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

0.15

82

4.78

4.82

4.78

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

100

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จํานวน
ตัวบ่งชี้

น้ํา
หนัก

1
2
3
รวม
เฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ

6
4
7
17

40
30
30
100

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมถ่วงน้ําหนักทุกตัวบ่งชี้/น้ําหนัก
ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ)
I
P
O
คะแนน
เฉลี่ย
1.08
0.70
1.78
0.50
1.00
1.50
1.50
1.50
3.07
1.70
4.78
ดีมาก

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
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

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด แยกเป็น ด้านปัจจัยนําเข้า (ไม่มีตัวบ่งชี้) ด้านกระบวนการ จํานวน 11 ตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 3.07 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลลัพธ์ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ
1.7 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
หมายเหตุ ที่มาของ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนรวมถ่วงน้ําหนักทุกตัวบ่งชี้/น้ําหนักทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ)
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จํานวน
ตัวบ่งชี้

น้ํา
หนัก
I

1

6

40

-

2

4

30

-

3

7

30

-

รวม
เฉลี่ย

17

100

…
…

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมถ่วงน้ําหนักทุกตัวบ่งชี้/น้ําหนัก
ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ)
P
O
คะแนน
เฉลี่ย
1.2+1.4+1.5+1.6
1.1+1.3
(5+3+5+5)
(4+5)
2.1
2.2+2.3+2.4
(5)
(5+5+5)
3.1-3.7
(5+5+5+5+5+5+5)
58/12
24/5
4.83
4.80

27/6
20/4
35/7
82/17
4.83

ระดับคุณภาพ
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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วิธีการคํานวณค่าคะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ดังตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย น้ําหนัก
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์การ ถ่วงน้ําหนัก
ประเมิน
1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัย

5

10%

1.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย

5

6%

1.3 ร้อยละความสําเร็จของการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร
1.4 ระดับความสําเร็จในการรับนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
1.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับ
ติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
1.6 ระดับความสําเร็จของการพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5

รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
2.1 ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ผลร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2.2 จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อรองรับการ
บริหารตามยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
2.3 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรม
กระบวนการด้านการวิจัย
2.4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากการอบรม
กระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)

6%

4
(ค่าเฉลี่ย 3.97)
5
(ค่าเฉลี่ย 4.40)
ร้อยละ 100

4

0.400

5

0.300

5

0.300

5

6%

3

3

0.180

5

6%

5
(ร้อยละ 100/
91 หลักสูตร)
5
(ร้อยละ 96.12)

5

0.300

5

6%

5

0.300
1.780
1.780
0.500

40
5

10%

5

27
4.50
5

5

8%

5 ฐาน

5

0.400

5

6%

88.2

5

0.300

5

6%

30-31

5

0.300

20
5.00

1.500
1.500

30
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

น้ําหนัก

คะแนนประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์การ ถ่วงน้ําหนัก
ประเมิน

3.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์
3.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.4 ระดับความสําเร็จของการค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี
3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับ
ติดตามการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากร
3.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3.7 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx)
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
สรุปผลคะแนนประเมินตนเองโดยรวม
ระดับคุณภาพ

8 ข้อ

4.5

8 ข้อ

5

0.225

6 ข้อ

4.5

6 ข้อ

5

0.225

10 ข้อ

4.5

10 ข้อ

5

0.225

5 ข้อ

4.5

5 ข้อ

5

0.225

6 ข้อ

4.5

6 ข้อ

5

0.225

8 ข้อ

4.5

7 ข้อ

5

0.225

4 ข้อ

3

5 ข้อ

5

0.150

35
5.00
4.82
ดีมาก

1.500
1.500
4.780
ดีมาก

30

หมายเหตุ วิธีการคํานวณค่าเฉลี่ยรายด้าน และค่าถ่วงน้ําหนัก
วิธีที่ 1 ผลรวมรายด้านคะแนนดิบ รายด้าน 3 ด้าน +กัน หาร 3 ด้าน
วิธีที่ 2 ผลรวมคะแนนดิบรายตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน (27+20+35)/17 ตัวบ่งชี้
หรือ ค่าถ่วงน้ําหนักรวม (ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักเฉลี่ย+กัน 3 ด้าน)

