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ค าน า 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีต่อไปของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาจารย์ผู้เข้าร่วมพิธี บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวมถึงญาติบัณฑิตที่มา
ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และนิสิตจากกองกิจการนิสิตที่ช่วยเก็บแบบสอบถาม ดังกล่าว 

 หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ในรายงานฉบับนี้ โปรดกรุณาแจ้งทางฝ่ายประเมินผล 
ศูนย์ พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนทั้งหมด ๗,๕๑๗ คน  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
คือระดับบัณฑิต จ านวน ๖,๘๓๖ คน  ระดับมหาบัณฑิต จ านวน ๕๑๗ คน  และระดับดุษฎีบัณฑิต 
จ านวน ๑๖๔ คน  
 คณะกรรมฝ่ายประเมินผล ด าเนินการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของการจัดงานฯ 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม  คือ  ๑) บุคลากรศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๘ คน  และ  
๒) นิสิตช่วยงาน จ านวน ๗๑ คน  ซึ่งได้เก็บแบบประเมินรวม ๒ วัน คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วัน
ซ้ อ ม รั บ จ ริ ง )   แ ล ะ วั น ที่  ๑ ๔  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙  ( วั น รั บ จ ริ ง )   แ ล ะ เ ก็ บ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
รวมทั้งหมด ๕,๐๒๘ คน   โดยจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน ดังนี้  ๑) กลุ่มผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวน ๓,๔๐๔ คน   ๒) กลุ่มอาจารย์ จ านวน ๔๕ คน  ๓) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๒๙๙ 
คน  และ ๔) กลุ่มญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จ านวน ๑,๒๘๐ คน  ทั้งนี้ โดยสามารถสรุป 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามกลุ่ม  ดังนี้ 
 

 ๑. กลุ่มผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒,๑๘๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๕  มีอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓  เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๙ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงเรียนเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๖  และมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๖๗ x )  ทั้งนี้  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ล าดับ คือ  ๑) โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้   ๒) ความเหมาะสม
ของนิสิตต้นแบบ และ ๓) ความพร้อมของการรับลงทะเบียน อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยสุด ๓ ล าดับ  คือ  ๑) ความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ ๒) ความเหมาะสม/
ความสะอาดของสถานทีใ่นการจัดงาน  และ ๓) การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  ๒. กลุ่มญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๔,  อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๔,   ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๖,  มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ อยู่ในระดับปานกลาง  ( ๒.๓๓ x )  คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๖๐  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ๓ ล าดับ  คือ  ๑) ความสะอาดสวยงามร่มรื่นของ
มหาวิทยาลัย  ๒) การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลงานพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ในระดับดี/เหมาะสม  
และ ๓) โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้  อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
๓ ล าดับ  คือ  ๑) ที่จอดรถส าหรับบัณฑิตและญาติ ๒) จุดบริการห้องน้ า  และ ๓) การจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย  
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  ๓. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๘  สถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๘  มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  อยู่ใน 
ระดับมาก ( ๔.๑๘ x )  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูง ๓ ล าดับคือ  ๑) ความชัดเจนของค าสั่ง
ระบุหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย ๒) ความเหมาะสมของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย และ ๓) ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย  อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ๓ ล าดับ  คือ 
๑) ระยะเวลาในการเตรียมงานต่างๆ ๒) วัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ในการด าเนินงาน และ   
๓) การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น 
  ๔. กลุ่มอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ปฏิบัติหน้าที่ในภาคเช้า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๘  มีความ 
พึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
อยู่ ในระดับดี/เหมาะสม  ( ๒.๖๖ x )  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ๓ ล าดับ คือ  
๑) โดยภาพรวมความพอใจของท่านที่มีต่องานนี้  ๒) การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  
และ ๓) การบรรเลงเพลงและดนตรีประกอบพิธี อยู่ ในระดับดี/เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยสุด ๓ ล าดับ  คือ  ๑) สถานที่จอดรถ ๒) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลของฝ่าย
ต่างๆ และ ๓) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 
 ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากด้านต่างๆ  มีดังนี้ 
  ๑)  สิ่งท่ีประทับใจในงาน    

๑.๑) เจ้ าหน้ าที่ ทุ กคนทุกฝ่ ายให้ การสนับสนุนความร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจ 
ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นอย่างดี 
(ความถ่ี ๒๐) 

๑.๒) โดยรวมเหมาะสมดี (ความถ่ี ๑๔) 
๑.๓) มีความภูมิใจได้ปฏิบัติหน้าที่และการมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯอย่าง

ใกล้ชิด (ความถ่ี ๔) 
๑.๔) การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส าคัญของมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยให้งาน

งานพระราชทานปริญญาบัตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคี (ความถ่ี ๓) 

๑.๕) นิสิตช่วยงานมีจิตอาสา ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบดีมาก (ความถ่ี ๒) 
๑.๖) มีโอกาสดูแลต้อนรับบริการเจ้าหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ (ความถ่ี ๒) 
๑.๗) มีอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการฟรี (ความถ่ี ๒) 
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  ๒)  ปัญหาที่พบในงาน 
๒.๑) ห้องน้ าไม่สะอาด ไม่เพียงพอ และจุดบริการห้องน้ าอยู่ไกล หาห้องน้ าไม่เจอ 

ห้องน้ าไม่สะอาด ห้องน้ าน้อยไป จุดบริการห้องน้ าอยู่ไกลในการใช้บริการ 
(ความถี่ ๑๕) 

๒.๒) ที่จอดรถไกลมาก ต้องเดินไกล ญาติที่สูงอายุค่อนข้างล าบาก (ความถี่ ๑๐) 
๒.๓) มหาวิทยาลัยแจ้งก าหนดการที่ชัดเจนล่าช้าเกินไป (ความถ่ี ๖) 
๒.๔) ไม่มีซุ้มส าหรับถ่ายรูปที่เพียงพอและสวยงาม (ความถี่ ๕) 
๒.๕) ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ก าหนดการไม่ชัดเจน (ความถ่ี ๓) 
๒.๖) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และรถจอดไม่เป็นระเบียบ (ความถี ่๖) 
๒.๗) การจราจรติดขัดเกินไป ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรช่วยอ านวยความสะดวก (ความถี่ ๕) 
๒.๘) สถานที่ถ่ายทอดสดไม่เพียงพอและการถ่ายถอดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง (ความถี่ ๓) 
๒.๙) ที่พักญาติไม่เพียงพอ ที่รองรับญาติไม่เพียงพอ (ความถี่ ๓) 
๒.๑๐) สถานที่และที่นั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนบัณฑิต (ความถี ่๓) 
๒.๑๑) ไฟและแสงสว่างไม่เพียงพอ (ความถี ่๓) 
๒.๑๒) ไม่มีการปิดกั้นสถานที่ตรวจเครื่องแต่งกาย ญาติกีดขวางทางเดินบริเวณตรวจ

เครื่องแต่งกายบัณฑิต (ความถี ่๓) 
๒.๑๓) ทรงผมที่แจ้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยไม่ตรงกับข้อก าหนดของส านัก

พระราชวัง ท าให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามล าดับ สีผมบัณฑิต หนวดเครา 
รูปแบบการแต่งกาย ทรงผมของบัณฑิตไม่ค่อยชัดแจนแน่นอน (ความถี ่๓) 

๒.๑๔) การติดต่อประสานงานกับฝ่ายๆ ไม่สะดวก ไม่มีผู้รับอาหารตามจุดนัดหมาย ทั้งให้
จัดส่งไม่ตรงจุด ติดต่อผู้ประสานงานไม่ได้ และท าให้เสียเวลา (ความถี ่๓) 

๒.๑๕) การเก็บรักษาเข็มรางวัลพระธาตุนาดูนไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่อรับมาแล้ว 
ไม่มีตู้นิรภัยในการเก็บรักษาเข็มพระธาตุนาดูน (ความถี ่๓) 

๒.๑๖) สถานที่การเตรียมอาหารไฟฟ้าไม่พอจ่าย ไฟฟ้าดับ เกิดไฟฟ้าขัดข้องระหว่างการ
ท าอาหารการปรุงอาหารของผู้รับจ้างไม่สะดวก (ความถี ่๒) 

๒.๑๗) ปลั๊กไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการขอยืมอุปกรณ์ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดนขโมยสายไฟ(ปลั๊กพ่วง) (ความถี ่๒) 

๒.๑๘) อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอ (ความถี ่๒) 
๒.๑๙) ค าสั่ง/การเปลี่ยนแปลงเวลาท าให้ค าสั่งไม่ชัดเจน ขาดความชัดเจนของแผนและ

ตารางปฏิบัติหน้าที่ (ความถี ่๒) 
๒.๒๐) เอกสารประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน การส่งสัญญายืมเงินเร่งด่วน (ความถี ่๒) 
๒.๒๑) รายชื่อจากอาจารย์คุมแถวไม่ค่อยชัดเจนในการแจ้งว่าบัณฑิตมาหรือขาด และ

อาจารย์คุมแถวบางท่านมาช้าท าให้เช็คชื่อช้า (ความถี ่๒) 
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๒.๒๒) การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางค่อนข้างล าบาก ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน (ความถี ่๒) 

๒.๒๓) อาหารเช้าส่งช้ามาก คุณภาพของอาหารไม่ดี ด้อยคุณภาพ อาหารไม่เพียงพอ
ส าหรับฝ่ายต ารวจ/ทหาร (ความถี ่๒) 

๒.๒๔) ช่วงเย็นไม่ควรมีข้าวกล่อง เนื่องจากการจราจรติดขัดไปส่งไม่ได้ ข้าวกล่องเหลือ
เป็นจ านวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณใช้จ่าย (ความถี ่๒) 

๒.๒๕) การประสานงาน ในการรับบัตรติดหน้าอก ไม่ชัดเจน อาจารย์ที่ร่วมงานในพิธี 
ส่วนอ่ืน เช่นผู้เบิกแถว หรือผู้อ่านจะมาขอรับบัตรกับพระอันดับที่นั่งในงานพิธี 
ทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะรับบัตรได้ที่ไหน (ความถี ่๒) 

๒.๒๖) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายแผนผังบอกเส้นทาง (ความถี่ ๒) 
๒.๒๗) ความสะดวกในการรับส่งบริการรถ เข้าร่วมพิธี การรับส่งไม่ตรงเวลา ไม่มีรถรับส่ง

ตามเวลานัด (ความถ่ี ๒) 
๒.๒๘) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง (ความถ่ี ๒) 
๒.๒๙) พิธีการมีความล่าช้า ระยะเวลานานไป ไม่กระชับ (ความถ่ี ๒) 

 
 ๓)  ข้อเสนอแนะ 
  ๓.๑)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(๑) ควรแจกบัตรติดหน้าอก ก่อนเข้างาน เอกสารบัตรเข้างาน ๑-๓ วัน (ความถี่ ๘) 
(๒) แต่ละคณะควรมีซุ้มที่สวยงามและมากกว่านี้ ควรมีการจัดซุ้ม จัดสวนเพ่ือ

ทิวทัศน์ที่สวยงามของมหาวิทยาลัย มีซุ้มเพ่ือการถ่ายรูปมากข้ึน (ความถ่ี ๗) 
(๓) ควรมีป้ายบอกทางไปคณะแต่ละคณะให้ชัดเจนและเพียงพอ เพ่ือความสะดวก

ในการเดินทาง ควรปรับปรุงเรื่อง บริการอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง 
แผนผัง สถานที่จัดงาน ห้องน้ าให้ชัดเจน (ความถ่ี ๗) 

(๔) ควรมีจอถ่ายทอดสดมากกว่านี้ ควรติดตั้งการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิด
ครบทุกคณะ เพราะญาติจะได้ชมการรับปริญญาของบุตรหลาน การจัดโซนญาติ
ให้รับชมบัณฑิตขณะรับปริญญามากกว่านี้ (ความถ่ี ๕) 

(๕) ควรจัดให้มีการเดินรถยนต์ทางเดียว เพ่ือให้สะดวกในการจราจร ควรปรับปรุง
การจัดระบบความพร้อมด้านจราจรมากกว่านี้ (ความถ่ี ๔) 

(๖) ควรประสานงานช่างไฟฟ้ามาประจ าจุดที่มีการจัดท าข้าวกล่อง เพราะไฟฟ้าไม่
เพียงพอในการใช้งาน ควรมีการส ารองไฟฟ้าให้เพียงพอ และมาแก้ไขปัญหา 
ได้ทันท้วงที่ กับความต้องการในการใช้ประกอบอาหาร เนื่องจากผู้ประกอบ
อาหารต้องการใช้ไฟฟ้าจ านวนมากในเวลาเดียวกัน (ความถ่ี ๕) 
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(๗) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้ เพียงพอและ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย (ความถ่ี ๔) 

(๘) ควรปรับปรุงเรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร ควรมีจุดบริการขายอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือความสะดวกส าหรับญาติของบัณฑิต(ความถี่ ๓) 

(๙) ควรปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ให้ดังกว่านี้ (ความถ่ี ๓) 
(๑๐) ควรมีข้าวกล่องหรืออาหารว่าง น้ าดื่ม ในช่วงซ้อมใหญ่ (ความถ่ี ๓) 
(๑๑) อยากให้มีสถานที่ฝากสัมภาระส าหรับบัณฑิต (ความถ่ี ๒) 
(๑๒) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย ควรมีแผนที่

ให้ผู้มาร่วมรู้ว่า เส้นทางใดปิดหรือเส้นทางใดผ่านไปได้ จะท าให้สะดวกแก่ 
ผู้มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นระบบที่ดี(ความถ่ี ๒) 
 

  ๓.๒)  ด้านสถานที่ 
(๑) ควรปรับปรุงที่จอดรถยนต์ให้มีที่จอดรถมากกว่านี้ ควรมีที่จอดรถให้ญาติ อยาก

ให้มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกในส่วนพ้ืนที่จอดรถ เนื่องจากมีการเก็บ
ค่าบริการค่อนข้างแพง จัดสถานที่จอดรถให้มากกว่านี้ ควรให้รถญาติมาจอดใน
คณะที่ลูกรับปริญญา (ความถ่ี ๑๘) 

(๒) ควรเพิ่มจุดบริการห้องน้ าให้เพียงพอมากกว่านี้ (ความถ่ี ๑๕) 
(๓) จุดพักรอเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควรมีพัดลมบริการ เนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมต้องใส่สูท และอากาศร้อนๆจะมีเหงื่อออก (ความถี่ ๒) 
(๔) การจัดระบบการเข้างาน ควรอยู่ที่จุดเดียวกัน ตรงประตูทางเข้า เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็ว ขอให้วางแผนให้เป็นระบบ ควรตั้งสแกนบัตรกับจุดรับบัตรที่
เดียวกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา (ความถี่ ๒) 

(๕) สถานที่รับปริญญาควรปรับปรุง สถานที่ค่อนข้างร้อนควรจัดพัดลมหรือ 
ที่ระบายอากาศให้มากกว่านี้ (ความถ่ี ๒) 

(๖) ควรมีสวนหย่อม และปลูกต้นไม้เยอะๆ มหาวิทยาลัยจะได้ไม่ (ความถ่ี ๒) 
(๗) ควรจัดที่ส าหรับญาติให้เพียงพอ ควรเพ่ิมสถานที่พักให้แก่ญาติมากกว่านี้

(ความถ่ี ๓) 
(๘) สถานที่จอดรถบริการแพงมาก คันละ ๑๐๐ บาท ควรจัดระเบียบการเก็บค่า

จอดรถและเก็บค่าจอดรถให้น้อยกว่านี้ (ความถ่ี ๕) 
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  ๓.๔)  ด้านการด าเนินงาน 
(๑) การแต่งกายและข้อก าหนดต่างๆ ควรระบุรายละเอียดด้านของระเบียบ 

ให้ชัดเจนมากขึ้น ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างการท าผมของบัณฑิตหญิงเพ่ือจะได้เห็น
ตัวอย่างที่ชัดเจน หรือควรมีมาตรฐานการแต่งกายและแต่งหน้าชัดเจน  
(ความถ่ี ๘)  

(๒) การแต่งกายควรเป็นไปตามทิศทางเดียวกันทุกคณะ การตรวจทรงผมและ 
การแต่งกาย ผู้ตรวจของแต่ละคณะควรมีมาตรฐานเดี่ยวกัน (ความถ่ี ๔) 

(๓) ควรมีความเข้มงวดในการฝึกซ้อมให้มากกว่านี้และให้เท่ากันทุกคณะ(ความถี่ ๓) 
(๔) ควรมีการให้ค าแนะน าส าหรับบัณฑิตและข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้

(ความถ่ี ๓) 
(๕) การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ในวันซ้อมใหญ่ ควรมีเจ้าหน้าที่ท าผม หรือ

บอกทรงผมที่ถูกต้องให้ชัดเจนกว่านี้ผมที่ด าธรรมชาติควรอนุโลม ขอให้ท าทรง
ผมได้หลายทรง (ความถ่ี ๓) 

(๖) มหาวิทยาลัยควรท าแบบตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องแบบละเอียดมากกว่านี้
จะได้มีความชัดเจนในการท างาน ควรมีการแจ้งระเบียบการแต่งกายอย่าง
ละเอียด ควรมีแบบทรงผมด้านหน้า และการแต่งกายแต่งหน้าที่ชัดเจน  
(ความถ่ี ๓) 

(๗) ก าหนดการควรชัดเจน จะต้องมีการแจ้งก าหนดการล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 
๑ เดือน (ความถ่ี ๔) 

(๘) ควรวางแผนในการรับผิดชอบงาน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน ให้ตรงต่อเวลา ให้ดูงาน
ในความรับผิดชอบที่เป็นความจริง คณะกรรมการมีการวางแผนและปรับปรุง
ต่อเนื่อง (ความถ่ี ๒) 

(๙) ข้อปฏิบัติการแต่งกายมากเกินไป ควรผ่อนปรนระเบียบให้มากกว่านี้ 
(ความถ่ี ๒) 
 

  ๓.๓)  ด้านระยะเวลา 
(๑) อยากให้มีการซ้อมหลายๆรอบ มีระยะเวลาในการซ้อมที่พอเหมาะมากกว่านี้

และอยากให้ฝึกซ้อมใหญ่ ๒ รอบ(ความถี่ ๔) 
(๒) ควรปรับปรุงระยะเวลาถ่ายภาพหมู่ 
(๓) บัณฑิตควรรักษาเวลา เนื่องจากยังมีหลายคนมาสาย 
(๔) ระยะเวลาก าหนดการควรจะแน่นอนกว่านี้ 
(๕) อยากให้มีพิธีที่ตรงกับวันหยุด 
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 ๔)  แนวทางการพัฒนาหรือการด าเนินงานส าหรับปีต่อไป 
   จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินงานอยู่ทุกปี  จึงส่งผลให้ปัญหาบางประเด็น มหาวิทยาลัยสามารถจัดการและควบคุมปัญหาได้
หรือมีปัญหาลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาบางประเด็นก็ยังเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่  
เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดหลายๆประการ  ดังนั้น ในการด าเนินงานปีต่อไป 
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกฝ่ายควรจะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูล 
ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

------------------------------------------------------- 
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พระบรมราโชวาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราช  

กรณียกิจแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้  ขอแสดง
ความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความส าเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมากที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี  แก่ข้าพเจ้า 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ 
ในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรมความประพฤติที่ดีสมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย 
ในเรื่องวิชาการนั้น เชื่อว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนรับปริญญาทั่วกันแล้ว 
แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ข้ึนอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิต
แท้ ด้วยความคิดดี พูดดี ท าดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็นสาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล  พูดดี หมายถึง 
พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และเป็นความสัตย์จริง ท าดี หมายถึง ท าแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า
ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน หากบัณฑิตฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี 
ท าดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่อง
นับถือ   

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
และกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๒ 
  

 

 
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี 

 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

 
ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

บัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสที่ได้ส าเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นับเป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้ผลิตบัณฑิตในปีนี้จ านวนกว่า ๗,๕๐๐ คน เพ่ือออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ในหลากหลาย
วิชาชีพ ซึ่งจะได้น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในรั้วเหลือง-เทา แห่งนี้ 
ไปใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ตนเองและส่วนร่วม ชีวิตในการท างานเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างสูงสุด ดังนั้น ผมขอให้บัณฑิตทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน อดทน 
พร้อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ และพึงระลึกว่า ทุกคนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค าว่ า 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะติดตัวเราไปทุกหนแห่ง ผมขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงของชุมชน ดังปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ว่า “พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว” ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 
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๓๖ 

๗ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุของกลุ่มญาติผู้ เข้ารับ
พระราชทาน ปริญญาบัตร................................................................................ 

 
๓๗ 

๘ ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของกลุ่มญาติผู้เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร..................................................................................................... 

 
๓๘ 

๙ ความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มญาติผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร................................................................................. 

 
๓๙ 

๑๐ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน.................. ๔๒ 
๑๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน....... ๔๓ 
๑๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน..... ๔๗ 
๑๓ ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศของกลุ่มอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี............ ๕๓ 
๑๔ ความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มอาจารย์ที่เข้า

ร่วมพิธี.................................................................................................................. 
 

๕๗ 
๑๕ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

ย้อนหลัง ๒ ปี.............................................................................................. ......... 
 
๖๐ 

๑๖ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มอาจารย์ กลุ่มผู้เข้า
รับปริญญา และกลุ่มญาติผู้เข้ารับปริญญาบัตร ย้อนหลัง ๒ ปี.............................. 

 
๖๑ 



 

ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 
งาน พิธี พระร าชทานปริญญาบั ต รมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม  ประจ าปี กา รศึ กษา  

๒๕๕๘-๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยมีการแยกซ้อมย่อย คือระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการซ้อมรับปริญญาจริงในวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และรับจริงในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  และในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ านวนทั้งหมด ๗,๕๑๗ คน ซึ่งจ าแนก
เป็นบัณฑิต จ านวน ๖,๘๓๖ คน มหาบัณฑิต จ านวน ๕๑๗ คน ดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๑๖๔ คน โดยจ าแนก
ตามระดับคณะดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี  ๑ จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ล ำดับ

ที ่
ระดับ/คณะ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ(คน) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั้งหมด 

๑. คณะการบัญชีและการจัดการ ๑,๘๕๓ ๕๐ ๒๓ ๑,๙๒๖ 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๕๙ ๑๓ ๗ ๖๗๙ 
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕๖๒ ๖๐ ๕ ๖๒๗ 
๔. คณะศึกษาศาสตร์ ๓๖๘ ๑๙๒ ๔๗ ๖๐๗ 
๕. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๕๑๘ ๓๘ - ๕๕๖ 
๖. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๔๒๓ ๗ - ๔๓๐ 
๗. คณะวิทยาการสารสนเทศ ๓๙๕ ๒๕ - ๔๒๐ 
๘. คณะวิทยาศาสตร์ ๓๓๖ ๓๖ ๕ ๓๗๗ 
๙. คณะเทคโนโลยี ๓๒๗ ๑๑ - ๓๓๘ 

๑๐. คณะนิติศาสตร์ ๓๒๓ - - ๓๒๓ 
๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๖๔ ๒๒ ๑๓ ๒๙๙ 
๑๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์ ๑๘๔ ๑๓ - ๑๙๗ 
๑๓. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๑๕๐ ๑๖ ๒๓ ๑๘๙ 
๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๑๓ ๑๗ ๒ ๑๓๒ 
๑๕. คณะแพทยศาสตร์ ๑๒๐ ๒ ๒ ๑๒๔ 
๑๖. คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๘ ๕ - ๙๓ 
๑๗. คณะเภสัชศาสตร์ ๗๗ ๒ - ๗๙ 
๑๘. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๔๖ ๒ ๑๐ ๕๘ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒ 
 

ล ำดับ
ที ่

ระดับ/คณะ 
จ ำนวนผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ(คน) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั้งหมด 

๑๙. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - ๓ ๒๗ ๓๐ 
๒๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๓๐ - - ๓๐ 
๒๑. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช - ๓ - ๓ 

รวม ๖,๘๓๖ ๕๑๗ ๑๖๔ ๗,๕๑๗ 

 
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ในครั้งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓ 
 

๑.๑  ทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์  
 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
(ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรบัญชี) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 
๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  ๙/ 
๒๕๕๙  วันที่   ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบัญชี แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบัญชี  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของการเจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ซึ่งจะพบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชด าริ  
จ านวนมาก โดยจะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย การเกษตร 
การรั กษาสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่ งทุกครั้ งที่ ทรงงานใน พ้ืนที่ ห่ า ง ไกลหรือ พ้ืนที่ ต่ า งๆ  
จะเสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานศึกษาของพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา  
สู่ชุมชนแห่งนั้นๆ โดยพระองค์มีหลักในการพัฒนาคือ ทรงยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
ใช้ โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ให้คร อบคลุมมิติต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
และยังประโยชน์สุขแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างสมดุล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด าริที่แสดงให้ เห็นถึ ง 
พระอัจฉริยภาพในการพัฒนา  ทรงเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือให้มี
อาหารที่เพียงพอในขณะก าลังศึกษา การฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือจะได้ เป็นวิชาติดตัวไปประกอบอาชีพได้ 
การส่ ง เ ส ริ ม กา ร รวมกลุ่ ม ในก ารช่ ว ยกั นคิ ด  ช่ ว ยกั นท า  ก า ร ฝึ กทั กษะ ในการจั ดท า บัญชี 
รวมไปถึงการส่งเสริมการออม ซึ่ งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน  
ในอนาคตต่อไป ทรงให้ความส าคัญกับการบันทึกบัญชี โดยทรงส่งเสริมให้มีการบันทึกบัญชีในโรงเรียนตาม
โครงการพระราชด าริฯ ทรงติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยทรงมอบให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบบัญชีในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ ได้ร่วมสนองงานตาม



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔ 
 

พระราชด าริ  ทรงส่ ง เสริมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นการสร้ า งประสบการณ์ที่ ดี ให้แก่นั ก เรียน  
ในการรวมกันซื้อ รวมกันขาย และหลักในการท าบัญชีออมทรัพย์ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวน 
การทางด้านการบัญชีและความเชื่อมโยงในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากบทความ ใน
หนังสือ “๔๐ปี โรงเรียน ตชด.” วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙  ที่ทรงพระราชทานไว้ความว่า 
 
           “การฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ์ ท าให้เด็กได้ฝึกหัดทักษะหลายอย่าง คือ หัดมาประชุมกัน 
ใช้เหตุผลโต้เถียงกัน อันเป็นการฝึกหัดการอยู่ในสังคมประชาธิปไตย 
           เมื่อประชุมก็ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัดเขียนหนังสือ ฝึกหัดขาย เมื่อขาย  
ก็ต้องรู้จักการท าบัญชี ซึ่งก็เป็นอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 
           เรื่องบัญชีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าส าคัญมาก เพราะช่วยฝึกความละเอียดถี่ถ้วน ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เช่น  เขียนผิดแล้วจะลบไม่ได้ ต้องขีดฆ่า แล้วเซ็นชื่อก ากับ” 
           ในพระราชนิพนธ์เรื่อง ๕๐ ปีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  
ความว่า 
           “...นักเรียนที่ท างานเกษตรจะต้องท าบัญชีของกิจกรรม    แต่ละอย่าง และการขายผลผลิตเข้า
สหกรณ์เพ่ือเข้าโรงครัว มีการออกแบบวิธีการท าบัญชีส่วนนี้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
อบต. เข้าใจการเรียนรู้ และการท าบัญชีมีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องลงทุนท ากิจกรรมต่างๆ 
เท่าไร มีรายได้เท่าไร เมื่อค านวณแล้วได้ก าไรขาดทุนเท่าไร ต้องรู้จักตั้งราคาของที่เหมาะสม ...” 
 
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในถิ่นทรุกันดารห่างไกล  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดท า“โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ให้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จัดตั้ง
ร้านค้าขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” 
เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริฯ ทรงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของกระบวนการทางด้านการบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการร้านภูฟ้า 
ทรงให้พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการร้านภูฟ้า รวมทั้งสามารถบันทึก
รายการบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ท าให้การบันทึกรายการค้าเป็นปัจจุบัน สามารถจัดท าสรุปรายงานการขาย 
รายงานสินค้าคงคลัง รายงานทางการเงินได้ทันที  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายสาขาของร้านภูฟ้า 
ได้ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถน าไปใช้ในการวางแผนทรัพยากรของ  
ร้านภูฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะทรงน าทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นเครื่องมือ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕ 
 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านภูฟ้า เพ่ือจ าหน่าย  
สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพจากชุมชนในชนบท  นอกจากเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยแล้ว 
องค์การระหว่างประเทศ คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” (WIPO 
Award for Creative Excellence)แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งส าหรับคนไทยและประเทศไทย เพราะเป็นปีมหามงคลในวโรกาสพระชนมายุครบ ๕ รอบ 
๖๐ พรรษา   
           พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัด ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวางรากฐานด้านบัญชีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทย สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณ  
ให้ปรากฏแผ่ไพศาล และเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป 
 

๑.๒ ปริญญำกิตติมศักดิ์  
ศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ สัจจำนันท์ 

(ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์) 
   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับข้อ  ๑๑ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม ครั้ งที่  ๙/๒๕๕๙   
วันที่   ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  เกิดเมื่อวันที่   ๑๒  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๔๙๔  ส าเร็จการศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Post- Graduate 
Diploma, Science Information Specialists in Southeast Asia  และ Master of Library  Science  
วิชาเอก Information Science  จาก  University of the Philippines ด้วยทุนยูเนสโก (UNESCO) และ



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖ 
 

ยูเอนดีพี(UNDP) และระดับปริญญาเอก Doctor of Education จาก  Charles Sturt University  
ประเทศออสเตรเลียด้วยทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
           ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ าและประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง  ในอดีตเคยด ารง
ต าแหน่งบริหารที่ส าคัญๆ ได้แก่ รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี) 
ผู้อ านวยการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือคอนซาล (Congress  of  Southeast  Asian Librarians - CONSAL)  
กรรมการบริหารแผนกทฤษฎีและวิจัย ของสหพันธ์ระหว่างสมาคมและสถาบันห้องสมุด หรืออิฟลา  
(International Federation of Library  Associations  and Institutions ) 
           ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  มีผลงานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่โดดเด่นในระดับชาติ 
ภูมิภาค และสากล  ทั้งในบทบาทของผู้สอน นักการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาชีพ ผลงานการพัฒนา
การศึกษาที่โดดเด่นอันถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ของประชาคม
อาเซียน คือการจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ   
นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล  ได้รับการอ้างอิงและน าไปใช้
ประโยชน์ทั้ งในระดับชาติและนานาชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เป็นอาจารย์คนแรกใน  
สาขาสารสนเทศศาสตร์ของประเทศที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.) ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เคยได้รับการยกย่องให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เป็น Talented  People ด้านการเรียนการสอน และด้านการสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  มีบทบาท
ส าคัญทั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา กรรมการ  วิทยากร ให้กับสถาบันการศึกษา สถาบัน
ห้องสมุด  หน่วยงาน สมาคม องค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ   
           ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นของผลงานอันมีคุณูปการต่อวิชาชีพและสังคม  
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  จึงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องจากองค์การต่าง ๆ มากมาย  
อาทิเช่น  รางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award – Gold  Prize  ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๕   
จากสภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.  ๑๙๗๐   นับเป็นคนไทย 
คนแรกที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคนี้ และยังได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๘   ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศฟิลิปปินส์  
( Institute of  Library  Science, University  of  the Philippines)  เนื่องในโอกาสครบห้าสิบปี 
ของสถาบัน ค.ศ. ๒๐๐๑  และบุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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           ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 
และบรรณารักษศาสตร์เป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่นทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและสา กล 
สภามหาวิทยาลัยมหาสาคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  เพ่ือเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสืบไป 
 

ศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล 
(ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำเคมี) 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๓๗   ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่   ๙/๒๕๕๙  
วันที่   ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ได้มีมติ เป็น เอกฉันท์อนุมัติ 
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา
ตั้งแต่วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล 
           ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล  เกิดเมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ณ จังหวัดสิงห์บุรี  
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา  ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลียระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
           ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล  เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านเคมี ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยมหิดล  ได้ รั บทุนสนับสนุนการวิ จั ยทั้ ง ในและต่ างประเทศอย่ างต่อ เนื่ อ ง  อาทิ 
เช่น จากองค์การอนามัยโลก ทางด้าน Male and Female Fertility Regulation จาก CONRAD, USAID 
ทางด้าน Male Fertility Regulation จาก International Foundation for Science (IFS)  
ทางด้าน Bioactive Natural Products รับทุนสนับสนุนการวิจัย ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of 
Excellence for Innovation in Chemistry - PERCH) และ International Program in Chemical 
Sciences (IPICS) ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล  เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานแบบก าหนด
ทิศทาง ซึ่งมุ่งเน้นทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยที่จะน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
และเชิงสาธารณประโยชน์ได้  โดยงานวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนแรกคือ การวิจัยพ้ืนฐานแบบก าหนด
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๘ 
 

ทิศทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ส่วนที่สองคือ การวิจัยในโครงการ Drug Discovery ซึ่งเป็น 
การศึกษาแบบก าหนดทิศทาง เพ่ือมุ่งเน้นศึกษาและค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
จากต้นไม้ที่ขึ้นในประเทศไทย เช่น พืชในสกุล Gardenia, Polyalthia, Garcinia, Ventilago  
พันธุ์พืช Ventilagoharmandiana, Garcinia speciosa, Garcinia hanburyi, Mallotusspodocarpus, 
Ochnaintergerrimaและ Diospyrosvariegata เพ่ือน ามาใช้เป็นสารโครงสร้างน า (lead structures)  
ในการพัฒนาเป็นยาต่างๆ อาทิ สารที่มีฤทธิ์แก้อาการอักเสบทั้งชนิดกินและชนิดทา สารฆ่าเซลล์มะเร็ง 
สารฆ่าเชื้อไวรัสเอชไอวี  สารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ควบคุม
การเจริญพันธุ์ในเพศชาย เป็นต้น มีผลงานที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ PlaitanoidTM เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากไพล (Zingiber cassummunar) และ LotusiaTM เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอาง 
จากเกสรบัวหลวง 
           ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล  มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการ 
ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ประเภทบุคคล) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเคมี  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเคมี
อินทรีย์   รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว.  รางวัลผลงานวิจัย ที่ ได้รับการอ้างอิงโดยรวมสูงสุด 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ ๒ สาขาเคมีอินทรีย์ 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  เป็นต้น 
           ด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพร เพ่ือการพัฒนาเป็นยาชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดคุณูปการ  
ต่อวงการแพทย์และวงวิชาการอย่างมากมาย  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ประสาท
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสืบไป 
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๑.๓ บุคคลดีเด่นรำงวัลพระธำตุนำดูนทองค ำ 

 
 

นำยตวง อันทะไชย  
(ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น) 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ

บุคคลดีเด่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ท าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภท
บุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน ๓ สาขา  ได้แก่  สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น นายตวง อันทะไชย 
           นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๐๕  ที่บ้านเปลือย ต าบลรอบเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม นิติ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
          นายตวง  อันทะไชย  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพ่ือท าคุณประโยชน์ 
ให้กับสังคมและประเทศชาติ  ทั้งด้านองค์กรครู  องค์กรประชาชนและด้านการเมือง  ซึ่งจะเห็นได้จาก
ประวัติการท างานที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการด้านต่างๆ  ดังนี้  ด้านองค์กรครู  
และองค์กรประชาชน อาทิ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการสมาคมข้าราชการพล
เรือนและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ครูภาคอีสาน ที่ปรึกษา  
สภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ครู
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ภาคอีสาน เป็นต้น  ด้านการเมือง อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา   เลขานุการ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการสภาการศึกษา 
วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพ วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปัญหาการไร้สถานะบุคคลในประเทศไทย และกรรมการอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก 
           ผลงานดีเด่นของนายตวง อันทะไชย  ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นที่น าความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน  
คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนท างานเพ่ือส่วนรวม จนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธาน
กรรมการต่างๆ ในทางการเมือง  โดยปัจจุบันได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่ศึกษาและผลักดันแนวคิดต่างๆ เข้าสู่นโยบายของรัฐ อาทิ  แนวคิดการตรวจ
ดีเอ็นเอส าหรับผู้ยากจนยากไร้ให้ได้รับสัญชาติไทย สู่นโยบายแห่งรัฐในปี ๒๕๕๓  อาชีวศึกษาสร้างชาติ 
จาก ROIET Dual System Model  สู่นโยบายแห่งรัฐ ในปี ๒๕๕๘  และโรงเรียนเป็นนิติบุคคล 
ในการควบคุมของรัฐ ในปี  ๒๕๕๘  จากผลงานที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  จึงได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๕๗ รางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน 
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง 
           ด้วยความรู้  ความสามารถ  ประกอบกับผลงานอันโดดเด่นในการสร้างคุณงามความดีแก่สังคม
และประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ นายตวง อันทะไชย  เป็นผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป 
 

รองศำสตรำจำรย์บุญชม ศรีสะอำด  
(ประเภทผู้ท ำประโยชน์ให้มหำวิทยำลัย) 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคล

ดีเด่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่น
ผู้ท าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบ
คุณงามความดี ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓ สาขา  ได้แก่  
สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ค าประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  
ศรีสะอาด  



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๑ 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด เกิดเมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา  (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
วัดผลการศึกษา  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  วิทยาเขตประสานมิตร   ระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตประสานมิตร  
เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน TULS (การวางหลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัย  Monash  ประเทศ
ออสเตรเลีย  ดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร  ที่  Illinois  State  University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขต
มหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ๓๙  ปี  ๘  เดือน  
ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ตลอดระยะเวลาที่ท างานได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิชาการและด้านการบริหาร  
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  สังคม  และมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลั ยมหาสารคามเป็นอย่างสู ง 
ดังนี้ ด้านวิชาการได้มีผลงานวิจัย  บทความวิชาการ  หนังสือต าราที่เผยแพร่และได้รับการอ้างอิง  
เป็นจ านวนมาก  เป็นกรรมการต่างๆ อาทิ  กรรมการพัฒนาหลักสูตร  วิทยากรอบรม  กรรมการ
ประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยต่างๆ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ด้านการบริหารได้เริ่มต้นท างานในต าแหน่งนายทะเบียน  หัวหน้า
ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานสภาคณาจารย์  ผู้ช่วยรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและประเมินผล  รองประธานกรรมการโครงการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด (พ.ศ. ๒๕๓๖ - 
๒๕๓๗)  ก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ๔ สมัย ระหว่าง 
ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙   

ผลงานที่มีความโดดเด่นของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัย  และน าความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน  คือ  ในฐานะที่ได้รับต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  จึงสืบสานแนวคิดจากผู้บริหารคนเดิมที่จะแยกมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  เป็นเอกเทศ  ซึ่งจากความตั้งใจและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้รับความร่วมมืออย่างมุ่งมั่น  จริงจังจากทุกฝ่าย  ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ในสายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก  จนประสบความส าเร็จในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ส าเร็จภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่มที่  ๑๑๑  ตอนที่  ๕๔ ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  แห่งที่  ๒๒  ของประเทศไทย 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๒ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ถึงวันที่ ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘  
ซึ่งถือว่าเป็นอธิการบดีคนแรกแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์  เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ ๗  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘   

ด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและ 
เป็นผู้บริหารที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหลือคณานับ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็น 
ควรเชิดชูเกียรติให้  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล  
พระธาตุนาดูนทองค า  ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป   
 

พระครูพิพัฒน์วิทยำคม (เจริญฐำนยุตฺโต)  
(ประเภทบุคคลดีเด่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำบ ำเพ็ญประโยชน์) 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคล

ดีเด่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคล
ดีเด่นผู้ท าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้
ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓ สาขา  ได้แก่  
สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดี เด่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) 

พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) มีนามเดิมว่า เจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บ้านหนองวัวซอ ต าบลหมากหญ้า (ปัจจุบันคือต าบลหนองวัวซอ) อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบุญญานุสรณ์ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีพระครูประสิทธิ์
คณานุการ อดีตเจ้าคณะอ าเภอหนองวัวซอ ธรรมยุต เป็นพระอุปัชฌาย์  เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท 
เป็นพระภิกษุ ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระครูสิริธรรมวัฒน์ 
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยกิตติโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระครูสุนทรนวกิจ วัดอรุณรังสี 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๓ 
 

เป็นพระอนุสวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ฐานยุตฺโต” ในคณะธรรมยุต  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอ
หนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
         พระครู พิ พัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺ โต)  เป็นพระนักพัฒนา เป็นผู้ที่ มีคุณูปการ 
ต่อวงการศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการยึดแนวปฏิบัติตามฮีต ๑๒ 
คอง ๑๔ ของชาวอีสาน  การรักษาจารีตที่ดีงามและสืบทอดประเพณีส าคัญเมื่อครั้งบรรพบุรุษมิให้สูญหาย
จากชาวอีสาน  โดยได้มีการผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและคัมภีร์ใบลานเฉลิมพระเกียรติ  
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบครบวงจร 
โดยเฉพาะการศึกษา “พระคัมภีร์ใบลาน” เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ในด้านอักษรธรรม เห็นถึงความ
งดงามในอดีต การปฏิบัติศาสนกิจด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาการ  การผลิตกลองอีสานและการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสานอย่างสมบูรณ์ นับเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของชาวอีสานที่มีการรวบรวม
องค์ความรู้  เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้ร่วมศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
            พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ได้รักษาจารีตที่ดีงามและการสืบทอดธรรมเนียม
ประเพณีส าคัญ หน่วยงานต่างๆ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นจ านวนมาก อาทิ รางวัลพระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน  สาขาส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนา รางวัลเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการอนุรักษ์ดนตรี รางวัลผู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
และเป็นบุคคลตัวอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รางวัลน าศาสนาดีเด่น  รางวัลที่เกิดจากผลงานอนุรักษ์
ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีกลองเส็ง งามมหกรรมกลองเส็งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีกลองเส็ง ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเส็งกลอง งานมหกรรมกลองเส็งร่องค า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
เส็งกลองพ้ืนบ้านอีสาน และได้รับรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย 
           ด้วย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นผู้ที่บ าเพ็ญตนเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติ
ให้ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ  ฐานยุตฺโต) เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูน  
ทองค า ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบ าเพ็ญ
ประโยชน์  เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๔ 
 

รองศำสตรำจำรย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว  
(ประเภทบุคคลดีเด่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำวิชำชีพ) 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคล

ดีเด่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคล
ดีเด่นผู้ท าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้
ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓ สาขา  ได้แก่  
สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพและสาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองค าให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาวิชาชีพ  
รองศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์  ขันตีแก้ว 
           รองศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว  เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๒ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์  สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา  Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary 
Surgery and Liver Transplantation  Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, 
Australia ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(พ .ศ .  ๒๕๕๗ -ปั จจุ บั น )  และ เป็ นอาจารย์ สั ง กั ดภาควิ ช าศั ลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว  เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตัวเอง  
ให้เป็นศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับ ทางเดินน้ าดีและตับอ่อน รวมทั้งการปลูกถ่ายตับ 
เพ่ือจะได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่เรียนและฝึกฝนมาพัฒนาวิธีการผ่าตัด การรักษาผู้ ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
โรคมะเร็งของคนอีสาน  โดยการท าวิจัย  เขียนหนังสือ  ต ารา  เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี  การรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นเป็นที่ยอมรับ  ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก  ในช่วงระยะ ๒๐ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
พบว่าการรักษาโรคมะเร็ งท่อน้ าดีมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้ งนี้ เพ ราะว่าการวินิจฉัยโรคท าได้ดีขึ้น 
มีความก้าวหน้าของรังสี  ได้วินิจฉัยมากขึ้น โดยเฉพาะการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ( Computed  
Tomography  scan  ;  CT)  และการท า  Magnetic  Resonance  Imaging  (MRI)  มีการพัฒนาระบบ



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๕ 
 

การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ประกอบกับเทคนิคการดมยาสลบที่ดีขึ้นมาก และที่ส าคัญคือเทคนิค
การผ่าตัดมีการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ ท าให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง อัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน
หลังการผ่าตัดลดลง ท าให้ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีโดยการผ่าตัดดีขึ้นมาก เป็นผู้ที่มีส่วนผลักดัน 
ให้เกิดโครงการช่วยแก้ไขโรคมะเร็งท่อน้ าดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาทิ  โครงแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดตั้งศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเป็นผู้ก่อตั้ งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี   โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือระดมทุน  
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเร็งท่อน้ าดีในด้านต่างๆ 
           จากผลการท างานที่โดดเด่น  เป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี ๒๕๕๖ รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๗  รางวัลโล่
เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการร้อย แก่น สาร สินธุ์ (มะเร็งท่อน้ าดี) จากเขตสุขภาพที่ ๗  กระทรวง
สาธารณสุข  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘  
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศัลยแพทย์ดี เด่น ประจ าปี  ๒๕๕๙  จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 
แห่งประเทศไทย 
           ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการในวงวิชาการและ 
วงการการแพทย์ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ รองศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ 
ขันตีแก้ว เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาวิชาชีพ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล
สืบไป 
 

นำงอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร)  
(ประเภทบุคคลดีเด่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคล

ดีเด่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่น
ผู้ ท าประโยชน์ ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดี เด่น 
ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓ สาขา  
ได้แก่  สาขาบ าเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผล  
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๖ 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดี เด่นในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ  
สาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย  อุไรพร) 

นางอุไร  ฉิมหลวง (นกน้อย  อุไรพร)  เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐  ที่บ้านเลขที่ ๖๑ 
บ้านจอมพระ ต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านจอม ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานาฏศิลป์และการละคร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปัจจุบันเป็น  
ผู้น าทีมงานหมอล าคณะเสียงอีสาน 

นางอุไร ฉิมหลวง  (นกน้อย  อุไรพร) เป็นผู้ที่สร้างผลงานจากธรรมชาติโดยน าเอาประเพณี
วัฒนธรรมใกล้ตัวผนวกกับความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกคติ ข้อคิด หรือข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ 
มีแนวคิดที่แปลกใหม่ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม  รวมทั้งได้น ากลวิธีการใช้ภาษา ได้อย่างถูกต้อง 
สละสลวย ใช้ส านวนโวหาร ค าประพันธ์ที่เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน โดยผลงานจะเป็นล าเรื่อง  
ต่อกลอนที่น าวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของท้ องถิ่นมาเป็นแกนหลักในการน าเสนอ 
ประพันธ์เป็นเรื่องราวให้น่าสนใจสอดแทรกคติธรรมลงไปด้วย เช่น เรื่องเงากรรม บาปไผบุญมัน แสดงให้
เห็นถึงผลของการกระท า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” เรื่องน้ าตาเมีย แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวาย 
ของคนที่ไม่ปฏิบัติตามฮีตคองประเพณี มีภรรยาหลายคนท าให้ชีวิตมีแต่ปัญหา ดังภาษิตอีสานที่  
ว่า“เมียสองสมองแตก” เป็นต้น ผลงานที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ทั้งที่เป็นผลงานเพลง เช่น  ชุดที่ ๑ 
นกจ๋า  ชุดที่ ๒ อย่าด่วนรัก  ชุดที่ ๓ สาวหางเครื่อง  ชุดที่ ๔ ประเภทล าเรื่องต่อกลอน เช่น เรื่องฮอยปูน
แดงเรื่องฮอยปานด า  เรื่องวงเวียนชีวิต  เรื่องเงากรรม เป็นต้น 

นางอุไร ฉิมหลวง  (นกน้อย  อุไรพร) ได้อุทิศตนเพ่ือท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและช่วยเหลือ
สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่เด่นชัด ได้แก่  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  โดยในประเทศได้เผยแพร่ในนิตยสารและรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ เวทีไทย  
ตีสิบ สาระแนโชว์ ส่วนต่างประเทศได้เผยแพร่ ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  
และนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากการท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม  
จนเป็นที่ประจักษ์  หน่วยงานต่างๆ จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  อาทิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาสื่อพ้ืนเมือง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับประกาศเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จากจังหวัดอุดรธานี  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรม
สัมพันธ์  สาขาพ้ืนบ้าน ประเภทหมอล า จากมหาวิทยาลัยมห าสารคาม  รับรางวัลเชิดชู เกียรติ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็นศิลปินสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด  จังหวัดศรีสะเกษ  รับรางวัล  
"เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้น าด้านวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๙ จากมูลนิธิดินดีน้ าใส 
แห่งประเทศไทย 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๗ 
 

ด้วยเกียรติประวัติในการประกอบวิชาชีพที่เป็นการเผยแพร่และส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย 
อุไรพร) เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตนเอง
และวงศ์ตระกูลสืบไป 
 

๑.๔ รำงวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น และนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น  
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตรลดำ วิชำผง  
(รำงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น) 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ

นักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้น  และผู้ให้บริการวิชาการ ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพ่ือเป็น 
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และงานบริการ  
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ผู้ ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล 
ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙ บัดนี้ คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล
การพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ค าประกาศเกียรติคุณ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  วิชาผง 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  วิชาผง  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี วิ เ ค ร า ะห์  ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี  
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ 
ในด้านเคมีวิ เคราะห์  เน้นการพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิ เคราะห์ด้วยเทคนิค 
โครมาโทกราฟีโดยมีการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยในกลุ่มเดียวกัน  ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก 
แหล่งทุนต่างๆอาทิ ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานวิจัย  
ที่ได้รับการยอมรับและประสบความส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบ  



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๘ 
 

การเตรียมตัวอย่างที่มีขนาดเล็กส าหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนและตกค้างในสิ่ งแวดล้อมด้วย 
เทคนิคโครมาโทกราฟีการพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างด้วยตัวท าละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมส าหรับการติดตามสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสท์  การพัฒนาระบบการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึง
ผิวส าหรับการตรวจวัดยาก าจัดพยาธิปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหาร  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็ว  
และง่ายส าหรับการติดตามสารเฮเทอโรไซคลิกเอมีนในตัวอย่างอาหาร  เป็นต้น  นอกจากนี้ผลงานด้านการ
วิจัยยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ Impact Factor จ านวน ๑๑ เรื่องและงานวิจัย 
ได้ถูกน าไปอ้างอิงในวารสารเป็นจ านวนมาก  ผลงานที่ส าคัญ อาทิ  Cationic Micellar Precipitation for 
Simultaneous Preconcentration of BenzimidazoleAnthelmintics in Milk Samples by High-
Performance Liquid Chromatography. Ultrasound-assisted Low Density Solvent Based 
Dispersive Liquid-liquid Microextraction for Determination of Phthalate Esters in Bottled 
Water Samples. A preconcentration method for analysis of neonicotinoids in honey 
samples by ionic liquid-based cold-induced aggregation microextraction  เป็นต้น 
           จากผลงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ซึ่งถือว่าเป็น  
ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับในวงวิชาการหลายหน่วยงาน  จึงได้รับรางวัล  
เชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลส าหรับนักวิจัยดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕๙  เข้ารับพระราชทาน 
โล่จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานประชุม
วิชาการ PACCON ๒๐๑๓  และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี รางวัล Merck-CST Award for Distinguished 
Dissertation ๒๐๑๒ ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 
           ด้วยความรอบรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับ
ของวงวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา 
วิชาผง  เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นเกียรติ 
แก่ตนเองและมหาวิทยาลัยสืบไป 
 

๑.๕ ก ำหนดกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  ชุดที่ ๑  
ดุษฎีบัณฑิต 
๑) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒) คณะวิทยาศาสตร์   ๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕) คณะการบัญชีฯ ๖) คณะแพทยศาสตร์ 
๗) คณะสิ่งแวดล้อมฯ   ๘) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๙) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
๑๐) คณะศึกษาสตร์ ๑๑) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๑๙ 
 

มหำบัณฑิต 
๑) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒) คณะวิทยาศาสตร์   ๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) คณะพยาบาลศาสตร์   ๕) คณะศึกษาศาสตร์  ๖) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๗) คณะเภสัชศาสตร์  ๘) คณะเทคโนโลยี ๙) คณะการบัญชีฯ 
๑๐) คณะการท่องเที่ยวฯ ๑๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ๑๒) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๑๔) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑๕) คณะแพทยศาสตร์ 
๑๖) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ๑๗) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๑๘) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
๑๙ )  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช   

บัณฑิต 
๑) คณะศึกษาศาสตร์ ๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
๔) คณะสิ่งแวดล้อมฯ  ๕) คณะเทคโนโลยี  

 
เวลา ๐๕.๐๐ น.  รายงานตัว ตรวจการแต่งกาย ตั้งแถว ณ บริเวณอาคารราชนครินทร์ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ชุดที่ ๑ เดินแถวเข้าสู่อาคารพลศึกษา 
เวลา ๐๘.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวค าต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา ๐๘.๑๐ น. เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

  
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  ชุดที่ ๒  
บัณฑิต 
๑) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์ ๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) คณะการท่องเที่ยวฯ ๕) คณะนิติศาสตร์  

 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รายงานตัว ตรวจการแต่งกาย ตั้งแถว ณ บริเวณอาคารราชนครินทร์ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ชุดที่ ๒ เดินแถวเข้าสู่อาคารพลศึกษา 
เวลา ๑๑.๓๐ น.  เสร็จสิ้นพิธีรอบเช้า 

 
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  ชุดที่ ๓  
บัณฑิต 
๑) คณะการบัญชีฯ ๒) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๐ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  รายงานตัว ตรวจการแต่งกาย ตั้งแถว ณ บริเวณอาคารราชนครินทร์  
เวลา ๑๑.๐๐ น. ชุดที่ ๓ เดินแถวเข้าสู่อาคารพลศึกษา 
เวลา ๑๒.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวค าต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา ๑๒.๑๐ น.  เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  

รอบบ่าย 
 
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  ชุดที่ ๔ 
บัณฑิต 
๑) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๒) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๓) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔) คณะแพทยศาสตร์ ๕) คณะวิทยาการสารสนเทศ ๖) คณะเภสัชศาสตร์ 
๗) คณะพยาบาลศาสตร์   

 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  รายงานตัว ตรวจการแต่งกาย ตั้งแถว ณ บริเวณอาคารราชนครินทร์  
เวลา ๑๑.๓๐ น. ชุดที่ ๔ เดินแถวเข้าสู่อาคารพลศึกษา 
เวลา ๑๔.๓๐ น.  เสร็จสิ้นพิธี 

 
หมายเหตุ 

๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ 
รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว โดยมี เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและอ านวยความสะดวก 

๒. จุดตั้งแถวและจุดตรวจเครื่องแต่งกาย ณ บริเวณถนนคอนกรีตหน้าอาคารราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๑ 
 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
อาจารย์ผู้ เข้าร่วมพิธี และญาติบัณฑิตที่มาร่วมงานพิธีพระทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้  โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินการดังนี ้

๑. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๒.๑  ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กลุ่มบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
๒. กลุ่มญาติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
๓. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
๔. กลุ่มอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี 

 

๒.๒  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒.๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การติดตามและการประเมินผลในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้  ใช้เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ๔ ฉบับ คือ 

 ฉบับ ๑ แบบสอบถามความคิดเห็นต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยใช้ข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ 

ฉบับ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับญาติของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยใช้ข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ 

ฉบับ ๓ แบบสอบถามความคิดเห็นต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

ฉบับ ๔ แบบสอบถามความคิดเห็นต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับอาจารย์ 
ที่เข้าร่วมพิธี โดยใช้ข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๒ 
 

ซ่ึงแบบสอบถามความคิดเห็นต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ สถานะผู้เข้าร่วม อายุ อาชีพ สถาบันที่สังกัด และ
ประเภทผู้เข้าร่วม 

ส่วนที่ ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ส่วนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะ 

 
๒.๒.๒ กำรสร้ำงแบบสอบถำมด ำเนินตำมขั้นตอน 

๑) ศึกษาเอกสารและงานวิชาการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมที่มีต่อการจัด
ประชุมสัมมนา 

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นเครื่องมือชุดเดียวกับที่ใช้ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
 

๒.๓  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมฝ่ายประเมินผลได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

คือ ๑) กลุ่มนิสิตช่วยงานจากกองกิจการนิสิต จ านวน ๗๑ คน ๒) บุคลากรศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน ๙ คน และมีแนวทางในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

๑) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ฉบับที่ ๑ ส าหรับตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลน าแบบสอบถามไปแจก ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันซ้อม

ใหญ่) และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันรับจริง) เฉพาะช่วงเช้า ซึ่งได้รับกลับคืนจ านวน ๓,๔๐๔ ฉบับ  

๒) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ฉบับที่ ๒ ส าหรับตัวแทนญาติของบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลน าแบบสอบถามไปแจก ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลา o๖.oo – ๑๖.oo น. ซึ่งได้รับกลับคืนทั้งหมด ๑,๒๘๐ ฉบับ  

๓) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ฉบับที่ ๓ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  

(วันซ้อมใหญ่) และวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันรับจริง) โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

น าแบบสอบถามไปแจกตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับกลับคืนจ านวน ๒๙๙ ฉบับ 

๔) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ฉบับที่ ๔ ส าหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี โดยคณะกรรมการ 

ฝ่ายประเมินผลน าแบบสอบถามไปแจกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันซ้อมใหญ่) 

ในช่วงเช้า และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันรับจริง) ในช่วงเช้า โดยแบ่งเก็บซึ่งได้รับกลับคืนมา 

จ านวน ๔๕  ฉบับ  



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๓ 
 

๒.๔  กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
โดยข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน และการแปล

ความหมาย ดังนี้  
เกณฑ์การให้คะแนน 

มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  ๕ 
มาก  ให้คะแนนเท่ากับ  ๔ 
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  ๓ 
น้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  ๒ 
น้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  ๑ 

การพิจารณาค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕o - ๕.oo แปลความหมายว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕o - ๔.๔๙ แปลความหมายว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕o - ๓.๔๙ แปลความหมายว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕o - ๒.๔๙ แปลความหมายว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.oo - ๑.๔๙ แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 

โดยข้อมูลที่แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน และการแปล
ความหมาย ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี/เหมาะสม ให้คะแนนเท่ากับ  ๓ 
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  ๒ 
ควรปรับปรุง ให้คะแนนเท่ากับ  ๑ 

การพิจารณาค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕o - ๓.oo แปลความหมายว่า ดี/เหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕o - ๒.๔๙ แปลความหมายว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.oo - ๑.๔๙ แปลความหมายว่า ควรปรับปรุง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลกำรประเมิน 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
น า เสนอเป็ นข้ อมู ล พ้ืนฐานต่ อมหาวิทยาลั ย ในการจัด งานครั้ ง ต่ อ ไป  โดย ได้ มี การน า เสนอ 
แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๔ 
 

  ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต  
 ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยญาติของบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยผู้ปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี 
 

๒.๕  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

๑) ร้อยละ (Percentage)  
๒) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
๓) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
๔) ความถี่ (Frequency) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๕ 
 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลกำรประเมิน 

 

๓.๑  แนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมรับปริญญาบัตร ได้แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวนทั้งหมด ๗,๕๑๗ คน โดยแยกตามระดับการศึกษาคือ ระดับบัณฑิต จ านวน ๖,๘๓๖ 
คน ระดับมหาบัณฑิต จ านวน ๕๑๗ คน  และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๑๖๔ คน  

ในการนี้คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการจัดงาน 
ในครั้งนี้ จากแบบสอบถามใน ๒ วัน โดยแจกแบบสอบถามวันซ้อมใหญ่ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  และ
วันรับจริง ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งรวบรวม
แบบสอบถามได้จ านวนทั้งสิ้น  ๕,๐๒๘ ฉบับ โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี  ๒ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

ล ำดับที่ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 
๑. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓,๔๐๔ 
๒. ญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๑,๒๘๐ 
๓. ผู้ปฏิบัติงาน ๒๙๙ 
๔. อาจารย์ ๔๕ 

รวม ๕,๐๒๘ 

 

๓.๒  สรุปผลกำรด ำเนินงำนจำกแบบสอบถำม 
  จากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งแบ่งการเก็บแบบสอบถามออกเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

๑) กลุ่มผู้เข้ารับปริญญาบัตร  
๒) กลุ่มญาติผู้เข้ารับปริญญาบัตร  
๓) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
๔) กลุ่มอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี  
 

 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๖ 
 

๑.  กลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 จากการตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่เข้าร่วม 
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้น มีจ านวนทั้งหมด ๓,๔๐๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๘ ของจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด ซึ่งจ าแนกตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี  ๓ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

เพศ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

หญิง ๒,๑๘๗ ๖๔.๒๕ 
ชาย ๑,๒๐๘ ๓๕.๔๙ 

ไม่ระบุเพศ ๙ ๐.๒๖ 
รวม ๓,๔๐๔ ๑๐๐ 

  
จากตารางที่  ๓ พบว่า  มีผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ เข้าร่วม ในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓,๔๐๔ คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน ๒,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๕ 

 

 
แผนภูมิที่  ๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 

หญิง ชำย ไม่ระบุเพศ 

๖๔.๒๕ 

๓๕.๔๙ 

๐.๒๖ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๗ 
 

 
ตำรำงท่ี  ๔ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

อำยุ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม(คน) 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓,๑๔๓ ๙๒.๓๓ 
๓๐-๓๙ ป ี ๑๑๗ ๓.๔๔ 
๔๐-๔๙ ป ี ๘๓ ๒.๔๔ 
๕๐-๕๙ ป ี ๓๗ ๑.๐๙ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๑ ๐.๐๓ 

ไม่ระบุ ๒๓ ๐.๖๘ 
รวม ๓,๔๐๔ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่  ๔  พบว่า  มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๓,๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ รองลงมาคือช่วงอายุ ๓๐-๓๙ ป ี
จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ และช่วงอายุทีม่ีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคืออายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ 
 

 
แผนภูมิที่  ๒ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร 
 
 

ต่ ำกว่ำ ๓๐ ปี, 
๙๒.๓๓ 

๓๐-๓๙ ปี, 
๓.๔๔ 

๔๐-๔๙ ปี, 
๒.๔๔ 

๕๐-๕๙ ปี, 
๑.๐๙ 

๖๐ ปีขึ้นไป, 
๐.๐๓ 

ไม่ระบ,ุ ๐.๖๘ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๘ 
 

ตำรำงท่ี  ๕  จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน 
ปริญญำบัตร 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

๑. ปริญญาตรี ๒,๙๗๘ ๘๗.๔๙ 
๒. ปริญญาโท ๑๕๕ ๔.๕๕ 
๓. ปริญญาเอก ๑๐๓ ๓.๐๓ 
๔. ไม่ระบ ุ ๑๖๘ ๔.๙๔ 

รวม ๓,๔๐๔ ๑๐๐.๐๐ 

    
 จากตารางที่ ๕ พบว่า  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๒,๙๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๙ 
รองลงมาคือไม่ระบุ จ านวน ๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 
๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ 

 
 

 
แผนภูมิที่  ๓ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร 
 

๑. ปริญญำตรี, 
๘๗.๔๙ 

๒. ปริญญำโท, 
๔.๕๕ 

๓. ปริญญำเอก, 
๓.๐๓ 

๔. ไม่ระบ,ุ 
๔.๙๔ (ร้อยละ) 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๙ 
 

ตำรำงที่   ๖ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมคณะที่ส ำเร็จกำรศึกษำของกลุ่มผู้ เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

คณะ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

๑.  คณะการบัญชีและการจัดการ ๗๙๗ ๒๓.๔๑ 

๒.  คณะศึกษาศาสตร์ ๓๒๑ ๙.๔๓ 

๓.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๗๐ ๗.๙๓ 

๔.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒๖๐ ๗.๖๔ 

๕. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ๒๔๗ ๗.๒๖ 

๖. คณะนิติศาสตร์ ๒๐๒ ๕.๙๓ 

๗. คณะวิทยาการสารสนเทศ  ๑๗๙ ๕.๒๖ 

๘. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๑๗๘ ๕.๒๓ 

๙. คณะวิทยาศาสตร์ ๑๖๗ ๔.๙๑ 

๑๐. คณะเทคโนโลยี  ๑๔๗ ๔.๓๒ 

๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒๔ ๓.๖๔ 

๑๒. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๑๑๕ ๓.๓๘ 

๑๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ ๑๐๐ ๒.๙๔ 

๑๔. คณะศลิปกรรมศาสตร์  ๕๕ ๑.๖๒ 

๑๕. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๕๓ ๑.๕๖ 

๑๖. คณะเภสัชศาสตร์ ๔๘ ๑.๑๔ 

๑๗. คณะแพทยศาสตร์ ๔๖ ๑.๓๕ 

๑๘. คณะพยาบาลศาสตร์  ๔๔ ๑.๒๙ 

๑๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๖ ๐.๗๖ 

๒๐. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ๗ ๐.๒๑ 

๒๑. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ๒ ๐.๐๖ 

๒๒. ไม่ระบุ ๑๖ ๐.๔๗ 

รวม ๓,๔๐๔ ๑๐๐.๐๐ 

    
 จากตารางที่ ๖ พบว่า  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นบัณฑิตคณะการบัญชีและการจัดการ จ านวน ๗๙๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๑  รองลงมาคือเป็นบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๓๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๓ 
และเป็นบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓ ส่วนผู้เข้า 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๐ 
 

รับพระราชทานปริญญาบัตรที่ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดตามล าดับคือ ๑) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จ านวน 
๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ๒) คณะวัฒนธรรมศาสตร์  จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และ 
๓) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ 
 

ตำรำงท่ี ๗  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกอำชีพของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

อำชีพ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

๑. รับราชการ ๕๕๗ ๑๖.๓๖ 
๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๑๒ ๑๒.๑๐ 
๓. พนักงานบริษัท/โรงเรียนเอกชน ๑,๒๔๘ ๓๖.๖๖ 
๔. ประกอบอาชีพส่วนตัว ๕๓๙ ๑๕.๘๓ 
๕. ยังไม่มีงานท า ๔๑๗ ๑๒.๒๕ 
๖. อื่นๆ ๑๘๓ ๕.๓๘ 
๗. ไม่ระบ ุ ๔๘ ๑.๔๑ 

รวม ๓,๔๐๔ ๑๐๐.๐๐ 

  
จากตารางที่ ๗ พบว่า  มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงเรียนเอกชน จ านวน ๑,๒๔๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๖ รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน ๕๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ และ
ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน ๕๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๓ 

 

 
แผนภูมิที่  ๔ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำชีพของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 

๓๖.๖๖ 

๑๖.๓๖ ๑๕.๘๓ ๑๒.๒๕ ๑๒.๑ 
๕.๓๘ 

๑.๔๑ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๑ 
 

ตำรำงที่  ๘  ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน 
ปริญญำบัตร 

รำยกำร x  S.D. กำรแปลผล 
๑. การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
๒.๖๙ ๐.๕๒ ดี/เหมาะสม 

๒. ความพร้อมของการรับลงทะเบียน ๒.๗๐ ๐.๔๙ ดี/เหมาะสม 
๓. ความเหมาะสม/ความสะอาดของสถานทีใ่นการจัดงาน ๒.๖๒ ๐.๕๔ ดี/เหมาะสม 
๔. ความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ ๒.๕๙ ๐.๕๕ ดี/เหมาะสม 
๕. ความเหมาะสมของนิสิตต้นแบบ ๒.๗๒ ๐.๓๘ ดี/เหมาะสม 
๖. ความชัดเจนและความเข้มงวดในการฝึกซ้อม ๒.๖๘ ๐.๕๑ ดี/เหมาะสม 
๗. ความชัดเจนของการแต่งกาย/ข้อก าหนดต่างๆที่บัณฑิต

ต้องปฏิบัติ 
๒.๖๕ ๐.๕๕ ดี/เหมาะสม 

๘. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกซ้อมใหญ่ ๒.๖๖ ๐.๕๓ ดี/เหมาะสม 
๙. การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๒.๖๕ ๐.๕๔ ดี/เหมาะสม 
๑๐. โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้ ๒.๗๓ ๐.๔๗ ดี/เหมาะสม 

รวม ๒.๖๗ ๐.๕๒ ดี/เหมาะสม 

หมำยเหตุ : คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
 

จากตารางที่  ๘ พบว่า  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อยู่ ใน 
ระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๖๗ x ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โดยภาพรวมความคิดเห็นที่มีต่อ 
งานนี้ อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๗๓ x ) รองลงมาคือความเหมาะสมของนิสิตต้นแบบ ( ๒.๗๒ x ) 
และความพร้อมของการรับลงทะเบียน  ( ๒.๗๐ x )  ส่วนข้อที่มีค่า เฉลี่ ยต่ าสุด  ๓ ล าดับ  คือ 
๑) ความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ ( ๒.๕๙ x ) ๒) ความเหมาะสม/ความสะอาดของสถานที่
ในการจัดงาน ( ๒.๖๒ x ) ๓) ความชัดเจนของการแต่งกาย/ข้อก าหนดต่างๆ ที่บัณฑิตต้องปฏิบัติและ
การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( ๒.๖๕ x ) 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๒ 
 

 

แผนภูมิที่  ๕ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

 
ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของกลุ่มผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

๑) สิ่งท่ีประทับใจในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้   
(๑) ดีมาก เหมาะสมดีทุกอย่าง (ความถ่ี ๗) 
(๒) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น 
(๓) สถานที่รับใหม่ ตึกใหม่ที่ก าลังสร้าง 
(๔) มีการจัดการที่ดีและประชาสัมพันธ์ได้ดี 
(๕) สนุกสนานและมีความปลอดภัยสูง 
(๖) ก าหนดแต่งกายค่อนข้างเยอะมากข้ึนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 
(๗) ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตรับรู้ได้ดีมาก 
(๘) ขอให้รักษาความดี เหมือนกับรักษาความเค็ม 
(๙) ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการท างานรับปริญญาในครั้งนี้ 

 
๒) ปัญหำที่พบในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑) แจ้งก าหนดการที่ชัดเจนออกล่าช้าเกินไป (ความถ่ี ๖) 
(๒) ก าหนดการเลื่อน ก าหนดการไม่ชัดเจน (ความถ่ี ๓) 
(๓) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ (ความถ่ี ๓) 

โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้ 

ความเหมาะสมของนิสิตต้นแบบ 

ความพร้อมของการรับลงทะเบียน 

การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลงาน… 

ความชัดเจนและความเข้มงวดในการฝึกซ้อม 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกซ้อม… 

ความชัดเจนของการแต่งกาย/ข้อก าหนด… 

 การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/ให้บริการของ… 

ความเหมาะสม/ความสะอาดของสถานที่ใน… 

ความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

  ๒.๗๓ 

๒.๗๒ 

๒.๗ 

๒.๖๙ 

๒.๖๘ 

๒.๖๖ 

๒.๖๕ 

๒.๖๕ 

๒.๖๒ 

๒.๕๙ 

ค่ำเฉลี่ย 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๓ 
 

(๔) การจราจรติดขัดเกินไป (ความถ่ี ๓) 
(๕) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง (ความถ่ี ๒) 
(๖) มีความล่าช้า ระยะเวลานานไป ไม่กระชับ (ความถ่ี ๒) 
(๗) ห้องน้ าไม่เพียงพอ (ความถ่ี ๒) 
(๘) ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีและขาดการเตรียมความพร้อมจากอาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ พอสมควร 
(๙) การรอถ่ายรูปใช้เวลานาน 
(๑๐) ระบบสื่อสารไร้การจัดการ 
(๑๑) แผนงานที่จอดรถไม่ชัดเจน 
(๑๒) นิสิตต้นแบบพูดจาไม่สุภาพ 
(๑๓) บางคณะก าหนดการแต่งกายไม่เหมือนกัน 
(๑๔) จุดทิ้งขยะมีน้อยเกินไป 
(๑๕) บางอย่างมากเกินไป 
(๑๖) อากาศร้อนมาก 

 
๓) ข้อเสนอแนะ 

๓.๑) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
(๑) ควรปรับปรุงระบบเครื่องเสียงให้ดังกว่านี้จะดีมาก ปรับปรุงระบบไมโครโฟน 

(ความถ่ี ๓) 
(๒) ควรมีข้าวกล่องหรืออาหารว่าง น้ าดื่ม ในช่วงซ้อมใหญ่ (ความถ่ี ๓) 
(๓) อยากให้มีสถานที่ฝากสัมภาระส าหรับบัณฑิต (ความถ่ี ๒) 
(๔) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย ควรมีแผนที่

ให้ผู้มาร่วมรู้ว่า ทางไหนปิด ทางไหนไปได้ จะท าให้สะดวกแก่ผู้มาร่วมแสดง
ความยินดีและเป็นระบบที่ด ี(ความถ่ี ๒) 

(๕) ควรตั้งจุดบริการให้ค าแนะน าส าหรับผู้มีปัญหา 
(๖) อยากให้มีของว่างหรือน้ าไว้บริการ 
(๗) ควรมีจุดขายของกิน 
(๘) ควรมีรถบริการรับส่งประชาชนผู้มาร่วมงาน 
(๙) ควรมีโทรศัพท์สาธารณะบริ เวณอาคารที่รับปริญญาฯเพ่ือการติดต่อ

ประสานงานที่สะดวก 
(๑๐) จุดรอลงทะเบียนและจุดตรวจร่างกายควรมีเต็นท์กางเพราะนิสิตมารวมที่จุดนี้

เยอะและเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อการที่นิสิตจะเป็นลม 
(๑๑) อยากมีแอร์มากๆ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๔ 
 

๓.๒) ด้ำนสถำนที่ 
(๑) สถานที่รับปริญญาควรปรับปรุง สถานที่ค่อนข้างร้อนควรจัดพัดลมหรือ 

ที่ระบายอากาศให้มากกว่านี้ (ความถ่ี ๒) 
(๒) ที่จอดรถควรบอกให้ชัดเจน 
(๓) ควรเพิ่มท่ีจอดรถให้เพียงพอ 
(๔) ควรมีสถานที่รองรับการศึกษาให้มากขึ้น 
(๕) ควรปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ า มีบริการห้องน้ า 
(๖) ระบจุุดพักรับรองหลังจากรับเสด็จในวันซ้อมหรือรับจริง ให้ชัดเจน 
(๗) จัดสถานที่รองรับส าหรับญาติ 

 
๓.๓) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

(๑) การแต่งกายและข้อก าหนดต่างๆควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ควรมี
ความชัดเจนในด้านของระเบียบการแต่งกายและควรแจ้งข้อก าหนดการแต่ง
กายให้ชัดเจน  ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างการท าผมของบัณฑิตหญิงเพ่ือจะได้เห็น
ตัวอย่างที่ชัดเจน หรือควรมีมาตรฐานการแต่งกายและแต่งหน้าชัดเจน 
(ความถ่ี ๘)  

(๒) การแต่งกายควรเป็นไปตามทิศทางเดียวกันทุกคณะ ทรงผมบัณฑิตควรตรวจมี
มาตรฐานเดียวกัน การแต่งกายและทรงผมผู้ตรวจของแต่ละคณะขอให้เท่า
เทียมกัน (ความถ่ี ๔) 

(๓) ความเข้มงวดในการฝึกซ้อมให้มากกว่านี้และให้เท่ากันทุกคณะ (ความถ่ี ๓) 
(๔) ควรชัดเจนในการให้ค าแนะน า อยากให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากกว่านี้ 

ควรเพิ่มข้อมลูรายละเอียดให้ชัดเจนมากข้ึน (ความถ่ี ๓) 
(๕) ควรชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้ในวันที่ต้องเข้ารับ (ซ้อมใหญ่) การตรวจเครื่อง 

แต่งกาย ทรงผม ควรมีเจ้าหน้าที่ท าผม หรือบอกทรงผมที่ถูกต้องให้ชัดเจน
กว่านี้ผมที่ด าธรรมชาติควรอนุโลม ขอให้ท าทรงผมได้หลายทรง (ความถ่ี ๓) 

(๖) ส่วนกลางควรท าแบบตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องแบบละเอียดมากกว่านี้ 
ควรมีการแจ้งระเบียบการแต่งกายอย่างละเอียด ควรมีแบบทรงผมด้านหน้า 
และการแต่งกายแต่งหน้าที่ชัดเจน (ความถ่ี ๓) 

(๗) ก าหนดการควรชัดเจนจะต้องมีการแจ้งก าหนดการล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 
๑ เดือน (ความถ่ี ๒) 

(๘) ควรให้ข้อมูลเร็วกว่านี้ (ความถ่ี ๒) 
(๙) ข้อปฏิบัติการแต่งกายเยอะไป ควรผ่อนปรนระเบียบให้มากกว่านี้ (ความถ่ี ๒) 
(๑๐) ผู้ฝึกซ้อมต้องสุภาพ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๕ 
 

(๑๑) ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 
(๑๒) ควรแจ้งข้อปฏิบัติให้บัณฑิตได้ทราบก่อนถึงวันจริง ควรแจ้งล่วงหน้าให้

มากกว่านี้ 
(๑๓) นิสิตต้นแบบใจเย็นมากกว่านี้ 
(๑๔) อยากให้จัดระเบียบเคร่งครัด 
(๑๕) เรื่องการท าทรงผม ควรจะมีร้านของทางมหาวิทยาลัยเลือกไว้ให้นิสิตเข้าไปท า 

จะได้ไม่ต้องตรวจแก้ไขทรงผมอีก ท าเหมือนชุดครุยที่ไปรับที่ร้านเดียวกัน 
 

๓.๔) ด้ำนระยะเวลำ 
(๑) อยากให้มีการซ้อมหลายๆรอบ มีระยะเวลาในการซ้อมที่พอเหมาะมากกว่านี้

และอยากให้ฝึกซ้อมใหญ่ ๒ รอบ(ความถี่ ๔) 
(๒) ควรปรับปรุงระยะเวลาถ่ายภาพหมู่ 
(๓) ควรรักษาเวลา ยังมีหลายคนมาสาย 
(๔) ระยะเวลาควรจะแน่นอนกว่านี้ 
(๕) อยากให้มีพิธีที่ตรงกับวันหยุด 

 

 ๒. กลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
จากการตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่มญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่เข้าร่วม 

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้น มีจ านวนทั้งหมด ๑,๒๘๐ คน 
โดยมีญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเฉลี่ยครอบครัวละ ๗-๘ คน และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ต่อครอบครัวโดยประมาณ ๕๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแยกตามรายละเอียดดังต่อไป 
 

ตำรำงท่ี  ๙ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

เพศ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ชาย ๕๐๑ ๓๙.๑๔ 
หญิง ๗๖๖ ๕๙.๘๔ 

ไม่ระบุเพศ ๑๓ ๑.๐๒ 
รวม ๑,๒๘๐ ๑๐๐.๐๐ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๖ 
 

จากตารางที่ ๙ พบว่า  มีญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่เข้าร่วมในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๗๖๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๙.๘๔ 
 

 
แผนภูมิที่  ๖ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร 
 
ตำรำงท่ี  ๑๐ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

อำยุ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๕๖๕ ๔๔.๑๔ 
๓๐-๓๙ ป ี ๒๓๑ ๑๘.๐๕ 
๔๐-๔๙ ป ี ๒๙๖ ๒๓.๑๓ 
๕๐-๕๙ ป ี ๑๖๒ ๑๒.๖๖ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๑๘ ๑.๔๑ 

ไม่ระบุ ๘ ๐.๖๓ 
รวม ๑,๒๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที ่๑๐ พบว่า  ญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๕๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๔ รองลงมาคือช่วงอายุ ๔๐-๔๙ ป ี
จ านวน ๒๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓ และช่วงอายุของญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ทีม่ีจ านวนน้อยที่สุดคือ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ 

หญิง ชำย ไม่ระบุเพศ 

๕๙.๘๔ 

๓๙.๑๔ 

๑.๐๒ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๗ 
 

 
แผนภูมิที่  ๗ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 
 
ตำรำงที่  ๑๑ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำชีพของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 

อำชีพ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

๑. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๐๔ ๑๕.๙๔ 
๒. พนักงานบริษัท/เอกชน ๒๑๗ ๑๖.๙๕ 
๓. เกษตรกร ๑๘๒ ๑๔.๒๒ 
๔. ค้าขาย ๘๔ ๖.๕๖ 
๕. ประกอบอาชีพส่วนตัว ๒๒๑ ๑๗.๒๗ 
๖. นักเรียน/นักศึกษา ๓๐๘ ๒๔.๐๖ 
๗. อ่ืนๆ ๓๐ ๒.๓๔ 
๘. ไม่ระบุ ๓๔ ๒.๖๖ 

รวม ๑,๒๘๐  ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๑๑ พบว่า  ญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๐ รองลงมาประกอบ
อาชีพส่วนตัว จ านวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๗ และอาชีพของญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรที่มีจ านวนน้อยที่สดุคืออ่ืนๆ ได้แก่ แม่บ้าน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบ านาญ ช่างรับเหมา 
ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า นักปั้น รับจ้างทั่วไป และว่างงาน จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔ 

ต่ ำกว่ำ ๓๐ 
ปี 

๔๐-๔๙ ปี ๓๐-๓๙ ปี ๕๐-๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่ระบ ุ

๔๔.๑๔ 

๒๓.๑๓ 
๑๘.๐๕ 

๑๒.๖๖ 

๑.๔๑ ๐.๖๓ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๘ 
 

 

 
แผนภูมิที่  ๘ ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำชีพของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 

ตำรำงที่  ๑๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับ 
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

รำยกำร x  S.D. กำรแปลผล 
๑. การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลงานพระราชทานปริญญาบัตร ๒.๕๕ ๐.๕๖ ดี/เหมาะสม 
๒. ความชัดเจนของป้ายแนะน าแผนที่การเดินทาง ๒.๓๔ ๐.๖๓ ปานกลาง 

๓. การจราจรภายในมหาวิทยาลัย ๒.๑๓ ๐.๗๒ ปานกลาง 
๔. ที่จอดรถส าหรับบัณฑิตและญาติ ๑.๙๘ ๐.๗๔ ปานกลาง 
๕. สถานที่ส าหรับให้ญาติพักเพ่ือรอบัณฑิต ๒.๒๘ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๖. ความสะอาดสวยงามร่มรื่นของมหาวิทยาลัย ๒.๖๐ ๐.๕๗ ดี/เหมาะสม 

๗. ซุ้ม/พื้นท่ีส าหรับการถ่ายภาพ ๒.๔๒ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๘. จุดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย ๒.๓๖ ๐.๖๒ ปานกลาง 

๙. จุดบริการหน่วยพยาบาล ๒.๔๒ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๑๐. จุดบริการห้องน้ า ๒.๐๓ ๐.๗๓ ปานกลาง 

๑๑. การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดและผ่านอินเตอร์เน็ต ๒.๓๗ ๐.๖๔ ปานกลาง 
๑๒. โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้ ๒.๔๗ ๐.๕๘ ปานกลาง 

รวม ๒.๓๓ ๐.๖๕ ปำนกลำง 

หมำยเหตุ : คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มญาติผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

๒๔.๐๖ 

๑๗.๒๗ ๑๖.๙๕ ๑๕.๙๔ ๑๔.๒๒ 

๖.๕๖ 
๒.๖๖ ๒.๓๔ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓๙ 
 

จากตารางที่  ๑๒ พบว่า  ญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( ๒.๓๓ x ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาดสวยงามร่มรื่นของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๖๐ x ) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูล 
งานพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๕๕ x ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๓ ล าดับ 
คือ ๑) ที่จอดรถส าหรับบัณฑิตและญาติ อยู่ในระดับปานกลาง ( ๑.๙๘ x ) ๒) จุดบริการห้องน้ า 
( ๒.๐๓ x ) และ ๓) การจราจรภายในมหาวิทยาลัย  ( ๒.๑๓ x ) 

 

 
แผนภูมิที่  ๙ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆของกลุ่มญำติผู้เข้ำรับฯ 
๑) สิ่งท่ีประทับใจในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้   

(๑) โดยภาพรวมมีความเหมาะสม (ความถ่ี ๗) 
(๒) สถานที่กว้างดี 
(๓) ขอชื่นชมเรื่องการจ ากัดพ้ืนที่ขายของ 

 

๒.๖ 

๒.๕๕ 

๒.๔๗ 

๒.๔๒ 

๒.๔๒ 

๒.๓๗ 

๒.๓๖ 

๒.๓๔ 

๒.๒๘ 

๒.๑๓ 

๒.๐๓ 

๑.๙๘ 

ความสะอาดสวยงามร่มรื่นของมหาวิทยาลัย 

การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลงาน… 

โดยภาพรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่องานนี้ 

ซุ้ม/พ้ืนที่ส าหรับการถ่ายภาพ 

จุดบริการหน่วยพยาบาล 

การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดและผ่าน… 

จุดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มภายใน… 

ความชัดเจนของป้ายแนะน าแผนที่การเดินทาง 

สถานที่ส าหรับให้ญาติพักเพ่ือรอบัณฑิต 

การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

จุดบริการห้องน้ า 

ที่จอดรถส าหรับบัณฑิตและญาต ิ

ค่ำเฉลี่ย 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๐ 
 

๒) ปัญหำที่พบในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(๑) ห้องน้ าไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่สะอาด ห้องน้ าน้อยไป จุดบริการห้องน้ าอยู่ไกลใน

การใช้บริการ (ความถี่ ๑๓) 
(๒) ที่จอดรถไกลมาก (ความถี่ ๘) 
(๓) ไม่มีซุ้มสวยงามให้ถ่ายรูป ที่เพียงพอ ไม่ค่อยมีจุดถ่ายรูป (ความถี่ ๕) 
(๔) จุดถ่ายทอดสดไม่เพียงพอ การถ่ายสอดทางโทรทัศน์ไม่ต่อเนื่องสัญญาณขาดหาย

(ความถี่ ๓) 
(๕) ที่รองรับญาติไม่เพียงพอ (ความถี่ ๓) 
(๖) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายแผนผังบอกเส้นทาง (ความถี่ ๒) 
(๗) การจราจรติดขัด ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรช่วยอ านวยความสะดวก (ความถี่ ๒) 
(๘) เดินไกล ผู้สูงอายุที่เป็นญาติไม่สะดวก (ความถี่ ๒) 
(๙) พ้ืนถนนขรุขระ 
(๑๐) จุดขายอาหารเครื่องดื่มมีน้อย  ที่ซื้อสินค้าเครื่องดื่มอยู่ไกล 
(๑๑) ไม่มีร่มอยู่ 

 
๓) ข้อเสนอแนะ 

๓.๑) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
(๑) ควรมีซุ้มที่สวยงาม แต่ละคณะควรมีซุ้มมากกว่านี้ ควรมีการจัดซุ้ม จัดสวน

เพ่ือทิวทัศน์ที่สวยงามของมหาวิทยาลัย  มีซุ้มเ พ่ือการถ่ายรูปมากขึ้น 
(ความถ่ี ๗) 

(๒) ควรมีป้ายบอกทาง  ควรมีป้ ายบอกทางไปคณะแต่ละคณะให้ชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ควรมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนมากกว่านี้ ควร
ปรับปรุงเรื่อง บริการอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง แผนผัง สถานที่
จัดงาน ห้องน้ าให้ชัดเจน (ความถ่ี ๗) 

(๓) ควรมีจอถ่ายทอดสดมากกว่านี้ ควรติดตั้งการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจร
ปิดครบทุกคณะ เพราะญาติจะได้ชมการรับปริญญาของบุตรหลาน การจัด
โซนญาติให้รับชมบัณฑิตขณะรับปริญญามากกว่านี้ (ความถ่ี ๕) 

(๔) ควรจัดให้มีการเดินรถยนต์ทางเดียว เพ่ือให้สะดวกในการจราจรควรปรับปรุง
การจัดระบบความพร้อมด้านจราจรมากกว่านี้ (ความถ่ี ๔) 

(๕) ควรปรับปรุงเรื่องอาหารการกิน ที่พักช่วงรอนิสิตรับปริญญาอยากให้มี 
ร้านค้าขาย อาหารและเครื่องดื่มหลายๆ (ความถ่ี ๓) 

(๖) ควรมีเส้นทางที่ให้รถขับผ่านส่งผู้สูงอายุ เข้ามาในตึกได้สะดวก 
(๗) อยากให้มีถังขยะตามจุดต่างๆ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๑ 
 

(๘) สถานที่จอดรถควรจัดให้มาจอดในมหาลัยก่อนเพราะที่ว่างจอดเยอะ เพราะที่
จอดข้างนอกไกลและค่าจอดแพงมาก 

(๙) ควรจัดการจราจรให้ชัดเจนที่จอดไม่ควรไกลมากนัก 
 

๓.๒) ด้ำนสถำนที่ 
(๑) ควรมีที่จอดรถมากกว่านี้ ควรมีที่จอดรถให้ญาติ ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ อยาก

ให้มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกในส่วนพ้ืนที่จอดรถ เนื่องจากมีการเก็บ
ค่าบริการค่อนข้างแพง จัดสถานที่จอดรถให้มากกว่านี้ ควรให้รถญาติมาจอด
ในคณะที่ลูกรับปริญญา (ความถ่ี ๑๘) 

(๒) ควรเพิ่มจุดบริการห้องน้ าให้เพียงพอมากกว่านี้ (ความถ่ี ๑๕) 
(๓) ควรเก็บค่าจอดรถให้น้อยกว่านี้ ควรจัดระเบียบการเก็บรถ (ความถ่ี ๓) 
(๔) ควรมีสวนหย่อม ปลูกต้นไม้เยอะๆ มหาวิทยาลัยจะได้ไม่ร้อน จัดสวนหย่อมให้

มากๆ (ความถ่ี ๓) 
(๕) ควรจัดที่ส าหรับญาติให้เพียงพอ ควรเพ่ิมสถานที่พักให้แก่ญาติมากกว่านี้

(ความถ่ี ๒) 
(๖) สถานที่จอดรถบริการแพงมาก คันละ ๑๐๐ บาท (ความถ่ี ๒) 
(๗) ความสะอาดร่มรื่นของมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงพ้ืนที่บ้าง 
(๘) ควรมีพื้นที่เฉพาะขายของ 
(๙) ควรจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกว่านี้ 
(๑๐) ควรมีการเก็บกวาดท าความสะอาดให้ดูสวยงาม 

 
๓.๓) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

(๑) ควรประสานงานเรื่องการเข้างาน ค าสั่ง 
(๒) อยากให้มีการจัดระเบียบมากกว่านี้ 
(๓) ก าหนดการควรชัดเจนและแจ้งล่วงหน้า ๒-๓ เดือน 

 
 
 
 
 

 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๒ 
 

 ๓. กลุ่มผู้ปฏิบตัิงำน 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 
จากการตอบแบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้น มีจ านวนทั้งหมด ๒๙๙ คน ซึ่งจ าแนกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี  ๑๓ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

เพศ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ชาย ๑๒๘ ๔๒.๘๑ 
หญิง ๑๖๒ ๕๔.๑๘ 

ไม่ระบุเพศ ๙ ๓.๐๑ 
รวม ๒๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

  
จากตารางที่  ๑๓ พบว่า  มีผู้ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด ๒๙๙ คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๑๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
แผนภูมิที่  ๑๐ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

 
 

หญิง ชำย ไม่ระบุเพศ 

๕๔.๑๘ 

๔๒.๘๑ 

๓.๐๑ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๓ 
 

ตำรำงท่ี  ๑๔ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

สถำนภำพ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

๑. อาจารย์  ๒๒ ๗.๓๖ 
๒. เจ้าหน้าที่  ๒๒๓ ๗๔.๕๘ 
๓. นิสิต ๔๐ ๑๓.๓๘ 
๔. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ๑ ๐.๓๓ 
๕. อื่นๆ ๖ ๒.๐๑ 
๖. ไม่ระบุ ๗ ๒.๓๔ 

รวม ๒๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑๔ พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพเป็น

เจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๘ รองลงมาเป็นนิสิตจ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๘ และส่วนที่น้อยท่ีสุดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ 
 

  
แผนภูมิที่  ๑๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

 

๗๔.๕๘ 

๑๓.๓๘ 
๗.๓๖ 

๒.๓๔ ๒.๐๑ ๐.๓๓ 

ร้อยละ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๔ 
 

ตำรำงท่ี  ๑๕ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนจ ำแนกตำมฝ่ำยที่รับผิดชอบ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบุคลำกร 

อำ
จำ

รย์
 

เจ
้ำห

น้ำ
ที ่

นิส
ิต 

เจ
้ำห

น้ำ
ที่ร

ักษ
ำค

วำ
มส

ะอ
ำด

 
อื่น

ๆ 

ไม
่ระ

บ ุ

รวม ร้อยละ 

๑. ฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎีบัณฑิต ๒ ๓๑ ๑๒    ๔๕ ๑๕.๐๕ 
๒. ฝ่ายคุมแถว เบิกแถวบัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎี

บัณฑิต 
๒ ๒๗     ๒๙ ๙.๗๐ 

๓. ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ  ๗ ๑๘    ๒๕ ๘.๓๖ 
๔. ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายบณัฑติ มหาบณัฑิต และ

ดุษฎีบัณฑิต 
๑๔ ๕  ๑   ๒๐ ๖.๖๙ 

๕. ฝ่ายจัดเตรียมครยุกรรมการสภามหาวิทยาลยัและ
ครุยวิทยะฐานะผู้เขา้รับพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ ์

 ๑๘    ๒ ๒๐ ๖.๖๙ 

๕. ฝ่ายระบบการสื่อสารและถ่ายทอดพิธีทาง
อินเตอร์เนต็ 

 ๑๘    ๑ ๑๙ ๖.๓๕ 

๖. ฝ่ายสวัสดิการ  ๑๗    ๑ ๑๘ ๖.๐๒ 
๗. ฝ่ายบันทึกภาพหมู่บณัฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎี 

บัณฑิต 
 ๗ ๔  ๔  ๑๕ ๕.๐๒ 

๘. ฝ่ายจัดงานแสดงความยินดีและประสานงาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญากิตตมิศักดิ์ รางวลัพระธาตุดูนทองค า รางวัล
นักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และ
รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 

 ๑๕     ๑๕ ๕.๐๒ 

๙.  ฝ่ายจดัเตรียมรายชื่อผูร้ับเชิญร่วมพิธีและปฏิคม  ๑๓ ๑    ๑๔ ๔.๖๘ 
๑๐. ฝ่ายถวายการต้อนรับและดูแลห้องทรงพระส าราญ ๓ ๔ ๑    ๘ ๒.๖๘ 
๑๑. ฝ่ายการเงินและพัสด ุ  ๘     ๘ ๒.๖๘ 
๑๒. ฝ่ายถวายมาลัยพระกร  ๖   ๑  ๗ ๒.๓๔ 
๑๓. ฝ่ายรบัรายงานตัวบัณฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต 
 ๗     ๗ ๒.๓๔ 

๑๔. ฝ่ายระบบลงทะเบียนและตรวจสอบท่ีนั่งบัณฑิต  ๖    ๑ ๗ ๒.๓๔ 
๑๕. ฝ่ายประสานงาน ๑ ๕     ๖ ๒.๐๑ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๕ 
 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบุคลำกร 

อำ
จำ

รย์
 

เจ
้ำห

น้ำ
ที ่

นิส
ิต 

เจ
้ำห

น้ำ
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ักษ
ำค

วำ
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ำด

 
อื่น

ๆ 

ไม
่ระ

บ ุ

รวม ร้อยละ 

๑๖. ฝ่ายล าเลียงปริญญาบตัร  ๖     ๖ ๒.๐๑ 
๑๗. ฝ่ายประเมินผล  ๕     ๕ ๑.๖๗ 
๑๘. ฝ่ายจดัท าปกปรญิญาบตัร ปริญญาบัตร และ

จัดเรยีงปริญญาบัตร 
 ๔     ๔ ๑.๓๔ 

๑๙. ฝ่ายปฐมพยาบาล   ๔    ๔ ๑.๓๔ 
๒๐. ฝ่ายจดัท าหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ๓     ๓ ๑.๐๐ 
๒๑. ฝ่ายจราจร ถวายการอารักขา และความสงบ

เรียบร้อย 
     ๓ ๓ ๑.๐๐ 

๒๒. ฝ่ายจดัท าเข็มเชิดชูเกยีรติพระธาตุนาดูนทองค า  ๓     ๓ ๑.๐๐ 
๒๓. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์  ๒     ๒ ๐.๖๗ 
๒๔. ฝ่ายจดัผู้อ่านรายชื่อบัณฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต 
 ๒     ๒ ๐.๖๗ 

๒๕. ฝ่ายจดัหารายได้และผลประโยชน์  ๒     ๒ ๐.๖๗ 
๒๖. ฝ่ายเตรียมที่พักกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มหาดเล็ก ต ารวจ ทหาร 
 ๑     ๑ ๐.๓๓ 

๒๗. ฝ่ายยานยนต ์  ๑     ๑ ๐.๓๓ 
๒๘. ไม่ระบ ุ     ๑  ๑ ๐.๓๓ 

รวม ๒๒ ๒๒๓ ๔๐ ๑ ๖ ๗ ๒๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑๕ พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๕ รองลงมาเป็นฝ่ายคุมแถว เบิกแถว
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๐ และส่วนที่น้อยที่สุดคือ จ านวน 
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓  ได้แก่ ฝ่ายเตรียมที่พักกรมโยธาธิการและผังเมือง มหาดเล็ก ต ารวจ ทหาร  
ฝ่ายยานยนต์และไม่ระบุ 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔๖ 
 

ตำรำงท่ี  ๑๖  ภำระงำนและควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฝ่ำยของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

ภำระงำนและ 
ควำมรับผิดชอบ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 

ร้อยละ 

มาก ๖๙ ๒๓.๐๘ 
เหมาะสม/พอดี ๑๙๑ ๖๓.๘๘ 

น้อย ๒ ๐.๖๗ 
ไม่ระบุ ๓๗ ๑๒.๓๗ 
รวม ๒๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

  
จากตารางที่ ๑๖ พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาระงานและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย เหมาะสม/พอดี มีจ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๘  
 

ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 
 

ตำรำงท่ี  ๑๗ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

รำยกำร x  S.D. กำรแปลผล 
๑. ความชัดเจนของค าสั่งระบุหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ๔.๓๔ ๐.๖๕ มาก 
๒. ความเหมาะสมของคณะกรรมการในแตล่ะฝ่าย ๔.๓๐ ๐.๗๒ มาก 
๓. ความเหมาะสมของจ านวน คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย ๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 
๔. ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย ๔.๒๗ ๐.๗๓ มาก 
๕. ระยะเวลาในการเตรียมงานต่างๆ ๓.๘๙ ๐.๙๒ มาก 
๖. วัสด-ุอุปกรณ์เพียงพอ ต่อการใช้ในการด าเนินงาน ๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก 
๗. การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการในฝ่ายของท่าน ๓.๒๔ ๐.๘๑ ปานกลาง 
๘. การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๔.๐๘ ๐.๙๑ มาก 
๙. ท่านพึงพอใจกับการด าเนินงานโดยภาพรวมในฝ่ายของ

ท่านระดับใด 
๔.๒๔ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๔.๑๘ ๐.๘๐ มำก 

 
จากตารางที่ ๑๗ พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในภาพรวม 

ต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อยู่ ในระดับมาก 
( ๔.๑๘ x )  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุด คือ ค าสั่ งระบุหน้าที่ของท่านชัดเจน อยู่ ในระดับมาก 
( ๔.๓๔ x ) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย  อยู่ ในระดับมาก 
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๔๗ 
 

( ๔.๓๐ x ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๓ ล าดับ คือ ๑) การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการในฝ่าย
ของท่าน ( ๓.๒๔ x ) ๒) ระยะเวลาในการเตรียมงานต่างๆ ( ๓.๘๙ x ) และ ๓) วัสดุ-อุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้ในการด าเนินงาน ( ๔.๐๔ x ) 
 

 
แผนภูมิที่  ๑๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรขอกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

 
ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 

๑) สิ่งท่ีประทับใจในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้   
(๑) เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายให้ การสนับสนุนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 

ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นอย่างดี
(ความถี ่๒๐) 

(๒) บุคลากรมีความสามัคคีกันในการด าเนินงาน มีการท างานเป็นทีมได้อย่างดี  
มีความพร้อมเพรียง และทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง และมาปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่เช้าตรู่ (ความถี ่๗) 

(๓) มีความภูมิ ใจได้ปฏิบัติหน้าที่และการมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
อย่างใกล้ชิด (ความถี ่๔) 

(๔) การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส าคัญของมหาวิทยาลัยท าให้งาน
พระราชทานปริญญาบัตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคี (ความถี ่๓) 

(๕) นิสิตช่วยงานมีจิตอาสา ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบดีมาก (ความถี ่๒) 

ความชัดเจนของค าสั่งระบุหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย 

ความร่วมมือในการด าเนินงานของ… 

ท่านพึงพอใจกับการด าเนินงานโดยภาพรวมใน… 

ความเหมาะสมของจ านวน คณะกรรมการใน… 

การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอ่ืน 

วัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอ ต่อการใช้ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการเตรียมงานต่างๆ 

การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการในฝ่าย… 

๔.๓๔ 

๔.๓ 

๔.๒๗ 

๔.๒๔ 

๔.๑๗ 

๔.๐๘ 

๔.๐๔ 

๓.๘๙ 

๓.๒๔ 
ค่ำเฉลี่ย 
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๔๘ 
 

(๖) ได้มีโอกาสดูแลและต้อนรับบริการเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
(ความถี ่๒) 

(๗) มีอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการฟรี (ความถี ่๒) 
(๘) ทุกคนทุกฝ่ายถวายความจงรักภักดีอย่างเต็มที่ เต็มใจ 
(๙) คณะกรรมการในฝ่ายถวายการต้อนรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
(๑๐) การให้บริการเป็นไปด้วยความเอาใจใส่ของกรรมการ 
(๑๑) ระเบียบพัสดุ ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเรียบร้อย ชัดเจนดี 
(๑๒) ช่วยในการอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับพระอันดับให้พึงพอใจมากที่สุดเท่าที่

จะท าได้ 
(๑๓) บุคลากรของกองทะเบียนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขัน 
(๑๔) ได้รับการประสานงานจากกรมประชาสัมพันธ์ดีมาก 
(๑๕) ประทับใจฝ่ายบุคลากรที่ต้องติดตั้งระบบไฟ ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิต คือท าดี

มาก รวดเร็ว และสวยงาม 
(๑๖) การพัฒนาระบบการให้ข้อมูล เช่น ทรงผม แนะน า/แนวทางการแก้ไขปัญหา

เมื่อตรวจไม่ผ่าน 
(๑๗) ได้รับการประสานงานจากพ่ียูดีมาก 
(๑๘) การจราจรมีการประสานงานที่รวดเร็วดี 
(๑๙) อากาศดีต้นไม้สวย 

 
๒) ปัญหำที่พบในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑) การประสานงาน ในการรับบัตรติดหน้าอก ไม่ชัดเจน อาจารย์ที่ร่วมงานในพิธี 
ส่วนอ่ืน เช่นผู้เบิกแถว หรือผู้อ่านจะมาขอรับบัตรกับพระอันดับที่นั่งในงานพิธี 
ทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะรับบัตรได้ที่ไหน (ความถี ่๕) 

(๒) สถานที่และที่นั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนบัณฑิต (ความถี ่๓) 
(๓) ไฟและแสงสว่างไม่เพียงพอ (ความถี ่๓) 
(๔) ไม่มีการปิดกั้นสถานที่ตรวจเครื่องแต่งกาย ญาติกีดขวางทางเดินบริเวณตรวจ

เครื่องแต่งกายบัณฑิต (ความถี ่๓) 
(๕) ทรงผมที่แจ้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยไม่ตรงกับข้อก าหนดของ

ส านักพระราชวังท าให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามล าดับ สีผมบัณฑิต หนวด
เครา รูปแบบการแต่งกาย ทรงผมของบัณฑิตไม่ค่อยชัดแจนแน่นอน (ความถ่ี ๓) 

(๖) รถจอดไม่เป็นระเบียบ (ความถี ่๓) 
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๔๙ 
 

(๗) การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ไม่สะดวกชัดเจน ประสานงานกับฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องล าบาก ไม่มีผู้รับอาหารตามจุดนัดหมาย ทั้งให้จัดส่งไม่ตรงจุด ติดต่อ
ผู้ประสานงานไม่ได้ และท าให้เสียเวลา (ความถี ่๓) 

(๘) การเก็บรักษาเข็มรางวัลพระธาตุนาดูนไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่อรับมาแล้ว 
ไม่มีตู้นิรภัยในการเก็บรักษาเข็มพระธาตุนาดูน (ความถี ่๓) 

(๙) สถานที่การเตรียมอาหารไฟฟ้าไม่พอจ่าย ไฟฟ้าดับ เกิดไฟฟ้าขัดข้องระหว่าง
การท าอาหารการปรุงอาหารของผู้รับจ้างไม่สะดวก (ความถี ่๒) 

(๑๐) ปลั๊กไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งาน/มีการขอยืมอุปกรณ์ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดนขโมยสายไฟ(ปลั๊กพ่วง) (ความถี ่๒) 

(๑๑) อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอ (ความถี ่๒) 
(๑๒) ค าสั่ง/การเปลี่ยนแปลงเวลาท าให้ค าสั่งไม่ชัดเจน ขาดความชัดเจนของแผนและ

ตารางปฏิบัติหน้าที่ (ความถี ่๒) 
(๑๓) เอกสารประกอบยืมเงินไม่ครบถ้วน การส่งสัญญายืมเงินเร่งด่วน (ความถี ่๒) 
(๑๔) รายชื่อจากอาจารย์คุมแถวไม่ค่อยชัดเจนในการแจ้งว่าบัณฑิตมาหรือขาด และ

อาจารย์คุมแถวบางท่านมาช้าท าให้เช็คชื่อช้า (ความถี ่๒) 
(๑๕) การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางค่อนข้างล าบาก ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการปฏิบัติงาน (ความถี ่๒) 
(๑๖) อาหารเช้าส่งช้ามาก คุณภาพของอาหารไม่ดี อาหารไม่เพียงพอส าหรับฝ่าย

ต ารวจ/ทหาร (ความถี ่๒) 
(๑๗) ช่วงเย็นไม่ควรมีข้าวกล่อง เนื่องจากการจราจรติดขัดไปส่งไม่ได้ ข้าวกล่องเหลือ

เป็นจ านวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณใช้จ่าย (ความถี ่๒) 
(๑๘) อาจารย์ที่ร่วมงานในพิธีส่วนอ่ืน เช่นผู้เบิกแถว หรือผู้อ่านจะมาขอรับบัตรกับ

พระอันดับที่นั่งในงานพิธีทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะได้รับได้ที่ไหนซึ่งอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนประสานงานของกรรมการแต่ละฝ่าย(ความถี ่๒) 

(๑๙) ปัญหาด้านสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงไม่เอ้ืออ านวย เช่นน้ าห้องน้ าไม่ไหล  
ขาดแม่บ้านท าความสะอาด  บุคลากรต้องล้างพื้นท าความสะอาดเอง 

(๒๐) ระยะเวลาด าเนินงานสั้นท าให้กระชั้นชิดในการด าเนินงาน 
(๒๑) ผู้ติดตามเสด็จมีหลายฝ่ายเมื่อถึงงานพิธี ฝ่ายแพทย์ พยาบาลและต ารวจ 

ไม่มีที่นั่ง  เนื่องจากห้องรับรองมีเพียง ๑ ห้องเท่านั้น ซ่ึงไมเ่พียงพอ 
(๒๒) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ยกเก้า อ้ีไปโดยไม่ได้แจ้ง และไม่จัดวางให้ เป็น

เหมือนเดิม  
(๒๓) โต๊ะ เก้าอ้ี รับประทานอาหารหักช ารุด ขณะนั่งรับประทานอาหาร 
(๒๔) ความต้องการของแต่ละท่านไม่เหมือนกันต้องใจเย็น 
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๕๐ 
 

(๒๕) กรณีการจัดหาพัสดุ การส่งแบบขอความต้องการใช้พัสดุล่าช้า ผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดหาพัสดุ บางฝ่ายไม่ชัดเจนตามผู้ รับผิดชอบไม่ได้ ทั้งที่มีชื่อเป็น
กรรมการฝ่ายนี้ 

(๒๖) การแต่งต้ังค าสั่งไม่ชัดเจน 
(๒๗) รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน 
(๒๘) งบประมาณล่าช้า  
(๒๙) การท างานต้องรอฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ จึงไม่สามารถท างานในฝ่ายของ

ตัวเองเสร็จตามก าหนดได้ 
(๓๐) วัสดุบางอย่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีรายการอาหารเพ่ิมขึ้นจากเมนู

หลัก/งบประมาณไม่เพียงพอ 
(๓๑) การถ่ายภาพดูไม่ลื่นไหล 
(๓๒) การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ต ารวจการจัดระเบียบการจราจร  
(๓๓) การดูแลแขกที่มาร่วมงานไม่ทั่วถึง ในส่วนแขกจังหวัดที่มีหนังสือเชิญร่วมรับ

เสด็จ แต่ไม่มีการประสานงานว่าจะให้เข้าไปอยู่ในส่วนใด อย่างไรเลยท าให้เกิด
ความสับสนวุ่นวายมาก 

(๓๔) ยังมีหาบเร่เข้ามาจ าหน่ายใกล้บริเวณงานอยู่ 
(๓๕) การขอความร่วมมือจากฝ่ายอื่นๆ 
(๓๖) การปรับเปลี่ยนผู้น าในพิธีในแต่ละรอบขาดความชัดเจนของผู้น าในบริเวณพิธีว่า

จะเข้าร่วมหรือไมเ่ข้าร่วม และไม่มีการแจ้งยืนยันกรณีไม่ได้เข้าร่วม 
(๓๗) การน ารถมาจอดที่ตึกอาคารบรมราชกุมารีเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรติดหน้า

รถยนต์ ปี ๒๕๕๙ แต่บัตรติดรถหน้ารถยนต์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แล้ว เมื่อไม่มี
บัตรเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เข้า แม้มีบัตรติดหน้าอก 

(๓๘) เครื่องสแกนบาร์โค้ดหยุดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว 
(๓๙) การจัดแถวในการรับเสด็จมีการแทรกแถวและเบียดเสียดกันมาก ควรจ ากัด

จ านวนในการรอรับเสด็จ และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมจัดแถว 
(๔๐) เจ้าหน้าที่ฝ่ าย เช็คแถวยังขาดข้อมูลในการตรวจสอบนิสิตที่จะเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ไม่ชัดเจน 
(๔๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ของตนเองล่าช้า 

ท าให้ต้องมีการแก้ไขรายชื่ออย่างกระชั้นชิด 
(๔๒) ห้องในการจัดวางปริญญาบัตรค่อนข้างคับแคบ 
(๔๓) ขาดการประสานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเป็นบางครั้ง 
(๔๔) ส่งแบบตอบรบเพ่ือจัดท าค าสั่งส่งล่าช้า 
(๔๕) การเคลียร์เอกสารในการรับรองฝ่ายต่างๆ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๑ 
 

(๔๖) ช่วงส่งเสด็จจ านวนนิสิตลดลงกว่าครึ่ง 
(๔๗) ตั้งแถวเร็วท าให้ตรวจเครื่องแต่งกายไม่ทัน 
(๔๘) อุปกรณ์ที่เตรียมใหม้ีน้อย 
(๔๙) มาตรฐานของการตรวจเครื่องแต่งกายเช่น ทรงผมที่แนะน าบัณฑิต เมื่อบัณฑิต

ท ามาแล้วคณะให้ผ่านแต่เมื่อถึงส่วนกลางไม่ผ่าน 
 

๓) ข้อเสนอแนะ 
๓.๑) ด้ำนสิ่งอ ำนวยกำรควำมสะดวก 

(๑) ควรประสานงานช่างไฟฟ้ามาประจ าจุดที่มีการจัดท าข้าวกล่อง เพราะไฟฟ้า 
ไม่เพียงพอในการจัดท า ควรมีการส ารองไฟฟ้าให้เพียงพอ ควรมาแก้ไขปัญหา
มากกว่านี้ กับความต้องการในการใช้ประกอบอาหาร เนื่องจากผู้ประกอบ
อาหารต้องการใช้ไฟฟ้ามากในเวลาเดียวกัน (ความถ่ี ๕) 

(๒) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้ เพียงพอและ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย (ความถี ่๔) 

(๓) ควรจัดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์การปรับเปลี่ยนการแต่งกายของบัณฑิต 
(๔) ควรประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถให้มากกว่านี้  
(๕) ระบบการบริการจัดการเส้นทางรถเข้าออกของญาติ โดยเฉพาะจุดที่เป็นทาง

แยกทางร่วม 
(๖) ถ้ามีอาหารตั้งเป็นส่วนกลางแล้ว ควรลดข้าวกล่อง และควรเพ่ิมข้าวต้มตอน

เช้ามากขึ้น เนื่องจากไม่เพียงพอนการรับประทาน 
(๗) การแจ้งให้มารับบัตร จุดที่ให้แขกมารับบัตรควรมีเจ้าหน้าที่มาประจ าที่จุด 

เพ่ือแจกบัตร  
(๘) กองคลังฯ แจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการอนุมติใช้เงิน/ยืมเงิน/มีระบบรับ

เอกสารที่สามารถสืบค้นได้จากเลขหนังสือ 
(๙) ให้ปรับปรุงเรื่องอาหารเช้าให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม(อาหารบูด) ให้มาส่งแต่

เช้า และให้เพ่ิมอาหารเที่ยง 
(๑๐) ควรจัดท าบัตรผ่านประตูให้ทันเวลาที่ใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

กรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
(๑๑) ให้มีการเผยแพร่  website เพ่ือความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
(๑๒) ควรมีแจ้งระเบียบแต่งกายให้บัณฑิตทราบล่วงหน้าผ่านทางสื่อต่างๆให้ชัดเจน 

เช่น ยางรัดฟัน ทรงผม ควรมีการแจกเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติให้บัณฑิต 
(๑๓) ควรมีแผงเหล็กกั้นไว้เพ่ือไม่ให้บุคลากรภายนอกเข้ามา ภายในบริเวณตรวจ

เครื่องแต่งกาย 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๒ 
 

๓.๒) ด้ำนสถำนที่ 
(๑) หอประชุมทุกหอประชุม เมื่อมีงานมหาวิทยาลัยไม่ควรคิดถึงค่าใช้จ่ายมาก

จนเกินไปเพราะบุคลากรก็ท าเพ่ือมหาวิทยาลัย 
(๒) เนื่องจากเป็นห้องส่วนพระองค์ จึงอยากให้ส่วนกลางช่วยประกาศหรือแจ้งผู้ไม่

เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้อง เพราะเบื้องต้น ทางฝ่ายได้ติดป้ายแจ้งแล้ว แต่ก็ยัง
มีกลุ่มคนที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไป 

(๓) การปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพระส าราญ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย ๗ วัน 

 
๓.๓) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

(๑) ควรวางแผนในการรับผิดชอบงาน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน ให้ตรงต่อเวลา ให้ดู
งานในความรับผิดชอบที่เป็นความจริง คณะกรรมการมีการวางแผนและ
ปรับปรุงต่อเนื่อง (ความถี ่๒) 

(๒) การจัดงานเลี้ยง ควรมอบหมายให้งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง เป็น
เจ้าภาพมากกว่ากองส่งเสริมงานวิจัยฯ  

(๓) ควรจัดประชุมในการเตรียมงานให้มากขึ้น 
(๔) ควรจัดตารางการท างาน /ควรมีสรุปงานปัญหาต่างๆ/ควรมีปฏิกิริยาตอบกลับ

ในการเสนอข้อปรับปรุง 
(๕) อยากให้การร้องเพลงของนิสิตได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดออกไปด้วย 

แต่ข้ึนกับเหตุผลว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
(๖) งานประชาสัมพันธ์ควรมีผู้รายงานหรือพิธีกรระหว่างถ่ายทอดสดให้กับญาติชม 

อาจเป็นการแนะน ามหาวิทยาลัย โครงการต่างๆในช่วงที่ญาติรอชมการรับ
ปริญญา(ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย) 

(๗) ควรมีการประสานรถน าขบวนไว้โดยไม่ต้องประสานขอทีหลัง 
(๘) ควรประสานงานในส่วนท าบัตรไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อน อาทิ ผู้มีค าสั่งเป็น 

พระอันดับและผู้บริหาร 
(๙) การประสานงานของมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการในจังหวัดให้ชัดเจน

มากกว่านี้ 
(๑๐) ควรสรุปหน้าที่และแนวปฏิบัติล่วงหน้า 
(๑๑) ควรน าปัญหาและงานครั้งที่ผ่านมา(ปีที่ผ่านมา)ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานควรชัดเจนและปฏิบัติงานเร็วกว่านี้ 
(๑๒) เสร็จงานสรุปปรับปรุงทันทีเพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๓ 
 

๔. กลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมของกลุ่มอำจำรยท์ี่เข้ำร่วมพิธี 
จากการตอบแบบสอบถามส าหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ในงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้น มีจ านวนทั้งหมด ๔๕ คน ซึ่งจ าแนกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ตำรำงท่ี  ๑๘ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 

เพศ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ชาย ๒๐ ๔๔.๔๔ 
หญิง ๒๕ ๕๕.๕๖ 
รวม ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑๘ พบว่า  มีอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๔๕ คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๕๖ ของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่มอาจารย์ 
 

 
แผนภูมิที่  ๑๓ ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศของกลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 

 
 
 

ชำย, ๔๔.๔๔ 

หญิง, ๕๕.๕๖ 

(ร้อยละ) 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๔ 
 

ตำรำงท่ี  ๑๙ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมหน่วยงำนของกลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนผู้ตอบ 

แบบสอบถำม(คน) 
ร้อยละ 

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗ ๑๕.๕๖ 
๒. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๕ ๑๑.๑๑ 
๓. คณะการบัญชีและการจัดการ ๔ ๘.๘๙ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์ ๔ ๘.๘๙ 
๕. ส านักงานอธิการบดี ๓ ๖.๖๗ 
๖. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๒ ๔.๔๔ 
๗. คณะนิติศาสตร์ ๒ ๔.๔๔ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ๔.๔๔ 
๙. คณะวิทยาการสารสนเทศ  ๒ ๔.๔๔ 
๑๐. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ๑ ๒.๒๒ 
๑๑. คณะศึกษาศาสตร์ ๑ ๒.๒๒ 
๑๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ ๑ ๒.๒๒ 
๑๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์  ๑ ๒.๒๒ 
๑๔. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ๑ ๒.๒๒ 
๑๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑ ๒.๒๒ 
๑๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑ ๒.๒๒ 
๑๗. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑ ๒.๒๒ 
๑๘. ไม่ระบุ ๖ ๑๓.๓๓ 

รวม ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๑๙ พบว่า  อาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖  รองลงมาคือ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์  จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ คณะการบัญชีและการจัดการและ 
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๕ 
 

ตำรำงท่ี  ๒๐ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมช่วงเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 

ช่วงเวลำ 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ภาคเช้า ๒๖ ๕๗.๗๘ 
ภาคบ่าย ๕ ๑๑.๑๑ 

ภาคเช้าและบ่าย ๑๓ ๒๘.๘๙ 
ไม่ระบุ ๑ ๒.๒๒ 
รวม ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๒๐ พบว่า  มีอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญป่ฏิบัติหน้าที่ในภาคเช้า จ านวน ๒๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๘ 
 

ตำรำงท่ี  ๒๑ กลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธีที่จะเข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีหน้ำ 

รำยกำร 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถำม (คน) 
ร้อยละ 

ยินดีเข้าร่วม ๔๑ ๙๑.๑๑ 
ภาคเช้า ๑๐ ๒๔.๓๙ 

ภาคบ่าย ๓ ๗.๓๒ 
ภาคเช้าและบ่าย ๓ ๗.๓๒ 
ไม่ระบุช่วงเวลา ๒๕ ๖๐.๙๘ 

ไม่เข้าร่วม ๒ ๔.๔๔ 
ไม่ระบุ ๒ ๔.๔๔ 

รวม ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๒๑ พบว่า  มีอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญป่ฏิบัติหน้าที่ในภาคเช้า จ านวน ๒๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๖ 
 

ตำรำงท่ี  ๒๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 

รำยกำร x  S.D. กำรแปลผล 
๑. ความชัดเจนในการนัดหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.๖๒ ๐.๖๑ ดี/เหมาะสม 
๒. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๒.๔๙ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๓. การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ๒.๔๒ ๐.๖๙ ปานกลาง 
๔. การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๒.๘๐ ๐.๕๐ ดี/เหมาะสม 
๕. ที่พักระหว่างรอเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒.๗๑ ๐.๔๖ ดี/เหมาะสม 
๖. ความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สถานที่จัดงาน 
๒.๗๑ ๐.๔๖ ดี/เหมาะสม 

๗. สถานที่รับประทานอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม ๒.๗๘ ๐.๔๒ ดี/เหมาะสม 
๘. การบริการอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม ๒.๗๖ ๐.๔๘ ดี/เหมาะสม 
๙. สถานที่จอดรถ ๒.๓๓ ๐.๗๑ ปานกลาง 
๑๐. ห้องน้ า – สุขา  ๒.๖๔ ๐.๕๓ ดี/เหมาะสม 
๑๑. การบรรเลงเพลงและดนตรีประกอบพิธี ๒.๘๐ ๐.๔๐ ดี/เหมาะสม 
๑๒. โดยภาพรวมความพอใจของท่านที่มีต่องานนี้ ๒.๘๐ ๐.๔๖ ดี/เหมาะสม 

รวม ๒.๖๖ ๐.๕๔ ดี/เหมาะสม 

หมำยเหตุ : คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มอาจารย์ คะแนนเต็ม 
๓ คะแนน 
 

จากตารางที่  ๒๒ พบว่า  อาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อยู่ในระดับ 
ดี/เหมาะสม  ( ๒.๖๖ x ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ การบรรเลงเพลงและดนตรีประกอบพิธีและโดยภาพรวมความพอใจของท่านที่มีต่องานนี้ 
อยู่ในระดับดี/เหมาะสม ( ๒.๘๐ x ) รองลงมาคือ สถานที่รับประทานอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม 
( ๒.๗๘ x )  ส่ ว นข้ อที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ย ต่ า สุ ด  ๓  ล า ดั บ  คื อ  ๑ )  สถานที่ จ อดรถ  ( ๒.๓๓ x )  
๒) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ( ๒.๔๒ x ) และ ๓) ความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ( ๒.๔๙ x ) 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๗ 
 

 
แผนภูมิที่  ๑๔ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของกลุ่มอำจำรย์ที่เข้ำร่วมพิธี 
 

ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆของกลุ่มอำจำรย์ฯ  
๑) สิ่งท่ีประทับใจในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้   

(๑) ดีมาก 
(๒) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(๓) ช่างไฟที่จุดไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรับบริการดีเยี่ยม 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย 
(๕) การรักษาความปลอดภัย 
(๖) การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ของผู้ปฏิบัติงานความ

เต็มใจและตั้งใจของผู้เข้าปฏิบัติงาน 
(๗) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดีมากประสานงานดี 
(๘) โจ๊กอร่อย 

 
 

โดยภาพรวมความพอใจของท่านที่มีต่องานนี้ 

การต้องรับและอ านวยความสะดวกของ… 

การบรรเลงเพลงและดนตรีประกอบพิธี 

สถานที่รับประทานอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม 

การบริการอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม 

ที่พักระหว่างรอเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย… 

ห้องน้ า – สุขา  

ความชัดเจนในการนัดหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ… 

การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลของฝ่าย… 

สถานที่จอดรถ 

๒.๘ 

๒.๘ 

๒.๘ 

๒.๗๘ 

๒.๗๖ 

๒.๗๑ 

๒.๗๑ 

๒.๖๔ 

๒.๖๒ 

๒.๔๙ 

๒.๔๒ 

๒.๓๓ 

ค่ำเฉลี่ย 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๘ 
 

๒) ปัญหำที่พบในงำน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(๑) ความสะดวกในการรับส่งบริการรถ เข้าร่วมพิธี การรับส่งไม่ตรงเวลา ไม่มีรถรับส่ง

ตามเวลานัด (ความถี่ ๒) 
(๒) การประสานงานไม่สะดวก 
(๓) ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้างาน 
(๔)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้เข้าที่จอดรถ เพราะไม่มีบัตรติดหน้าอกและ

บัตรจอดรถแสดง 
(๕) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างล่าช้า ไม่ชัดเจน ควรประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูล

ล่วงหน้า  
(๖) การให้ข้อมูลสถานที่จอดรถ ไม่ครบถ้วน 

 
๓) ข้อเสนอแนะ 

๓.๑) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
(๑) ควรแจกบัตรก่อนเข้างาน ๑-๓ วัน (ความถี่ ๓) 
(๒) ควรมีป้ายชื่อ ป้ายจอดรถ 
(๓) มีแผนที่แน่นอน 

 
๓.๒) ด้ำนสถำนที่ 

(๑) ที่พักรอเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควรมีพัดลมบริการ เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมต้องใส่สูท อากาศร้อนควรมีพัดลมบริการ (ความถี่ ๒) 

(๒) การจัดระบบการเข้างาน ควรอยู่ที่จุดเดียวกัน ตรงประตูทางเข้า เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว ขอให้วางแผนให้เป็นระบบ ควรตั้งสแกนบัตรกับจุดรับบัตร 
ที่เดียวกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา (ความถี่ ๒) 

(๓) สถานที่และท่ีนั่งของญาติควรมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 

๓.๓) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(๑) ควรควรประสานงานเรื่องการเข้างาน ค าสั่ง 
(๒) ควรจัดระบบให้ดีกว่านี้ 

 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๕๙ 
 

  ๓.๓ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี ของกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผูเ้ข้ำร่วมงำนพิธีพระรำชปริญญำบัตร  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-
๒๕๕๙  มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนทั้งหมด ๗,๕๑๗ คน โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
คือ ระดับบัณฑิตจ านวน ๖,๗๙๕ คน ระดับมหาบัณฑิต จ านวน ๕๑๗ คน  ระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๑๖๔ 
คน และพระสงฆ์ จ านวน ๖  รูป  ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด ๕,๐๒๘ คน โดยจ าแนกกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ ๑) ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน ๓,๔๐๔ คน ๒) ญาติผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวน  ๑,๒๘๐  คน ๓) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๒๙๙ คน  และ ๔) อาจารย์ จ านวน ๔๕ คน   

เมื่อเทียบข้อมูลกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนทั้งหมด ๖,๙๔๐ คน ระดับ
มหาบัณฑิต จ านวน ๗๒๓ คน  ระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน ๑๗๑ คน และพระสงฆ์ จ านวน ๒ รูป  ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งหมด ๔,๕๐๗ คน โดยจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ ๑) ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวน ๓,๐๖๕ คน ๒) ญาติผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน ๑,๑๙๗ คน 
๓) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๒๑๖ คน และ ๔) อาจารย์ จ านวน ๒๙ คน 

และงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนทั้งหมด ๗,๔๖๔ คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งหมด ๕,๑๘๗ คน โดยจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ ๑) ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จ านวน ๓,๙๗๐ คน ๒) ญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน  ๑,๑๙๗ คน ๓) ผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน ๒๑๖ คน และ ๔) อาจารย์ จ านวน ๒๙ คน 

 
ตำรำงที่  ๒๓ ตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมงำนพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ส่วนต่ำงของ 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

และ 
๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

ส่วนต่ำงของ 
๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

และ 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒๕๕๖- 
๒๕๕๗ 

๒๕๕๗- 
๒๕๕๘ 

๒๕๕๘- 
๒๕๕๙ 

๑. กลุ่มผู้เข้ารับปริญญา ๓,๙๗๐ ๓,๐๖๕ ๓,๔๐๔ -๙๐๕ ๓๓๙ 

๒. กลุ่มญาติผู้เข้ารับปริญญา ๙๙๖ ๑,๑๙๗ ๑,๒๘๐ ๒๐๑ ๘๓ 

๓. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ๑๖๙ ๒๑๖ ๒๙๙ ๔๗ ๘๓ 

๔. กลุ่มอาจารย์ ๕๒ ๒๙ ๔๕ -๒๓ ๑๖ 

รวม ๕,๑๘๗ ๔,๕๐๗ ๕,๐๒๘ ๖๘๐ ๕๒๑ 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๐ 
 

กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
ย้อนหลัง ๒ ปี ได้แก่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  และปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 
ตำรำงที่  ๒๔ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำนพิธีพระรำชทำน

ปริญญำบัตร ย้อนหลัง ๒ ปี 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

x  กำรแปลผล x  กำรแปลผล x  กำรแปลผล 

๑. กลุ่มผู้เข้ารับปริญญา ๒.๖๗ ดีเหมาะสม ๒.๖๓ ดีเหมาะสม ๒.๖๗ ดีเหมาะสม 

๒. กลุ่มญาติผู้เข้ารับปริญญา ๒.๓๕ ปานกลาง ๒.๔๑ ปานกลาง ๒.๓๓ ปานกลาง 

๓. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ๔.๑๘ มาก ๓.๘๔ มาก ๔.๑๘ มาก 

๔. กลุ่มอาจารย์ ๒.๖๕ ดีเหมาะสม ๒.๗๙ ดีเหมาะสม ๒.๖๖ ดีเหมาะสม 

หมำยเหตุ :  1) คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของอาจารย์เข้าร่วมพิธี 
กลุ่มผู้เข้ารับปริญญา และกลุ่มญาติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน ส่วนกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 2) มีการปรับเปลี่ยนข้อค าถามบางค าถามทุกปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
แผนภูมิที่  ๑๕ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน ย้อนหลัง ๒ ปี 

๑. กลุ่มผู้ปฏิบัติ 

๔.๑๘ 

๓.๘๔ 

๔.๑๘ 

๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

(มีคะแนนเตม็ ๕ คะแนน) 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๑ 
 

 
แผนภูมิที่  ๑๖ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มอำจำรย์ กลุ่มผู้เข้ำรับ

ปริญญำ และกลุ่มญำติผู้เข้ำรับปริญญำบัตร ย้อนหลัง ๒ ปี 
 

จากการเปรียบเทียบผลสรุปการประมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร  ย้อนหลัง ๒ ปีที่ผ่านมา พบว่า  ๑) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจที่มากขึ้น ๒) ผู้เข้าร่วมรับ
ปริญญาบัตรมีความพึงพอใจมากขึ้นและเท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  ๓) ญาติผู้เข้าร่วมรับปริญญา
บัตรมีความพึงพอใจน้อยลง และ ๔) กลุ่มอาจารย์มีความพึงพอใจน้อยลงแต่มากกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๗  ซึ่งเป็นผลมาจากมีการทบทวนหรือการน าข้อเสนอแนะมาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง/แก้ไข 
โดยเห็นได้จากจ านวนปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา และบางประเด็นปัญหา/
ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไขและไม่มีปรากฏเป็นประเด็นปัญหาในการจัดงานฯ ครั้งนี้  อาทิ 
จัดงานในฤดูหนาว มีเต็นท์รองรับบัณฑิตเวลาเดินเข้าแถวที่พียงพอ สถานที่ถ่ายรูปหมู่ร้อนมาก ความพร้อม
ของคนล าเลียงบัตร ผู้อ่านรายชื่อบัณฑิต ฯลฯ แต่ทั้งนี้  ยังมีบางประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่น ามา
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ยังคงปรากฏเป็นประเด็นปัญหาในการจัดงานฯ ครั้งนี้ จ าแนกได้ดังนี้  

 
 
 
 

 

๒. กลุ่มอำจำรย์ ๓. กลุ่มผู้เข้ำรับปริญญำ ๔. กลุ่มญำติผู้เข้ำรับปริญญำ 

๒.๖๕ ๒.๖๗ 

๒.๓๕ 

๒.๗๙ 

๒.๖๓ 

๒.๔๑ 

๒.๖๖ ๒.๖๗ 

๒.๓๓ 

๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

(มีคะแนนเตม็ ๓ คะแนน) 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๒ 
 

สรุปประเด็นปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีดังนี ้

 

ด้ำนสถำนที่ 
๑. สถานที่ในการจอดรถไม่เพียงพอ 
๒. สถานที่จอดรถไกลมาก 
๓. ควรมีที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ 
๔. ห้องน้ าไมส่ะอาดและไม่เพียงพอ  
๕. ควรมีแผนที่หรือป้ายบอกทาง 
๖. การจัดการจราจรติดขัด ควรมีป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ให้ชัดเจน 
๗. มหาวิทยาลัยควรจัดสวนหย่อมและ ปลูกต้นไม้ ให้ร่มรื่น 
๘. ถังขยะไม่เพียงพอ ไม่มีจุดทิ้งขยะ 

 

ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
๑. ควรมีการติดตั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดภายนอกให้มากกว่านี้  
๒. ควรมีบริการรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี   
๓. ควรมีจุดให้บริการน้ าดื่มฟรี  
๔. ควรจัดสถานที่พักญาติให้เพียงพอ 
๕. ควรก าหนดข้อก าหนดการแต่งกาย ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
๖. เครื่องสแกนใช้ไม่ได้ชั่วคราว 
๗. การจัดส่งป้ายติดหน้าอกล่าช้า  
๘. การไม่อ านวยความสะดวกในการเข้างาน 
๙. ควรปรับปรุงข้าวกล่อง 

ด้ำนบุคลำกร 
๑. บุคลากรฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายไม่เพียงพอ 
๒. ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าสถานที ่

 
ทั้งนี้  จะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะบางประเด็น  มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับปรุงและแก้ไขให้ดี

ขึ้น แต่ก็อาจจะยังพบเป็นประเด็นปัญหาอยู่ด้วยข้อจ ากัดหลายๆ อย่าง  อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจะพยายามน าประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  และในส่วนที่ดี
และเป็นที่ประทับใจ ก็จะรักษาคุณภาพและน าไปสานต่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๓ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ส่วนที่  ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๔ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๕ 
  

 

ภาพกิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

     
 
 

     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

     
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๖ 
  

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๗ 
  

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๘ 
  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๙ 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘– ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๐ 
  

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพ่ือท าหน้าที่ให้การด าเนินงานพิธีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่งดังนี้ 

๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๓๙๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  ลง วันที่ ๔ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๙๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  (แก้ไขเพ่ิมเติม ) ลง วันที่ ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๑ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๒ 
  

 

 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๓ 
  

 

 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๔ 
  

 

 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๕ 
  

 

 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๖ 
  

 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

 
๑.     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
๒.    ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓.    นางสาวสมสมัย  บุญทศ กรรมการ 
๔.    นางเปรมฤดี  วรรณสุทธะ กรรมการ 
๕.    นางสาววรินธร  ไชยปัดชา กรรมการ 
๖.    นางสาวนันทพัทธ์  มะชิมะ กรรมการ 
๗.    นายภานุพงษ์  ธรรมกุล กรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีพิชญา  ยมศรีเคน กรรมการ 
๙.    นางสาวอินทร์ธิอร  ค าพิชิต กรรมการ 

๑๐. นายกัมปนาท  อาชา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๗๗ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 

โทรศัพท์/โทรสาร๐-๔๓๗๕-๔๓๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 


