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คำนำ 
 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นภายใต้หลักการให้
มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบ  
มีความสมดุลของมุมมองการบริหารจัดการทุกด้าน  และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานต่าง ๆ รวม

ทั้งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก  ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้

สถาบันอุดมศึกษา  นำตัวบ่งชี้นี้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพ 

          สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดทำ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ปีการศึกษา 2558   โดยใช้ข้อมูลคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นหลัก   

         การจัดทำรายงานเล่มนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 

2558  และเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบต่อไป  โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการ

จัดการศึกษานานาชาติ  ได้รับการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วมและกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จำนวน  13  ตัวบ่งชี้  

และสำนักฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จะทำให้สำนักฯ และหน่วยงานภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนำผลจาก

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์   วัฒนบุตร) 
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ส่วนที่  1 

                                        ส่วนนำ 
 

      1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงาน 

            สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สถานที่ตั้ง 

    สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสถานที่ตั้งอยู่  2  หน่วยงาน คือ 

1. หน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา 15 ชั้น  สำนักงานอยู่ชั้น 3 โทรศัพท์   043 – 7211266  โทรสาร. 043 - 721166 

2.  หน่วยงานศูนย์ภาษา   ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  ตำบล

ตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 - 711588 

ประวัติความเป็นมา 

     ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

กับหลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค นั่นหมายถึง ในระดับ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำเป็นต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ  ที่เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษานานาชาติและดึงดูดนักศึกษา

นานาชาติ  ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตั้งอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงเอ้ือต่อการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ได้รับนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ในระบบปกติและระบบพิเศษเป็นจำนวน
มากขึ้นทุกปี   นักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องมี
หน่วยงานที่ประสานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานและจัดการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติสำหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือ
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ให้การเรียนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ  ให้เป็นไป
อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการประสานใช้
ศักยภาพของนักศึกษาต่างชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงอนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
การศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก คือ 

แสวงหาพันธมิตรทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  ในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากลเป็นองค์กรที่

สามารถจัดการศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                                                     ปรัชญา  

มิตรภาพ  สร้างสรรค์  ก้าวไกล  ไร้พรมแดน 

ปณิธาน 

 ประสานความร่วมมือทางวิชาการ เป็นแหล่งบริการด้านภาษา พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล บนพื้นฐาน

เอกลักษณ์ของชาติ  

วิสัยทัศน์ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นศูนย์กลางการให้การบริการด้านภาษา เพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   

 
พันธกิจ 

  1.  ประสานงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนภายในและต่างประเทศ  

2.  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาสาสมัครและสื่อทางการ
ศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ  

  3.  จัดอบรมด้านภาษาและพัฒนาระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
5.  แสวงหาแหล่งทุน / ทรัพยากรเพ่ือการลดภาระของมหาวิทยาลัย 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักฯ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์บนพื้นฐานหลัก

ธรรมาภิบาล 
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7. จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและการประกัน
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

     1. เพ่ือติดต่อ ประสานงาน แสวงหาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษาดูงานและการฝึกงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคม
วิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
    2. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ด้านภาษาและจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการด้านภาษาและการทดสอบภาษาต่างประเทศ  
    3. เพ่ือสนับสนุนและแสวงหาทุนสำหรับการพัฒนานักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
    4. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แก่
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  

5. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาการดำเนินงาน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แลศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการสำนัก  

รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษา 

และการจัดการศึกษานานาชาติ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการประจำสำนัก 

วิทยากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที ่

วิเทศสัมพันธ ์

นักวิชา 

การศึกษา 

เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที

การเงิน 



- 6 - 

 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2558  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

โครงสร้างหน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ

กลุ่มงานศูนย์ภาษา 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประชมุพิธีการและประสานงานในประเทศ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานบริหารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 

- งานประเมินผลโครงการ 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานประสานงานต่างประเทศ 

- งานเครือข่ายความร่วมมือและ MOU 

- งานประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

- งานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของชาต ิ

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาสาสมัคร 

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษา 

- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

 

- งานบริการวชิาการ 

- งานอบรมภาษาอังกฤษ 

- งานอบรมภาษาอาเซียน 

- งานวิจัยดา้นภาษา 

- งานผลิตสื่อการสอนด้านภาษา 

- งานจัดทำแบบทดสอบและทดสอบความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- งานประชาสัมพันธ ์

- งานห้องปฏบิัติการทางภาษา 

- งานประสานงานวิทยากรอบรม 
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ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ผศ. ดร. ลดาวัลย์ วัฒนบตุร 

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ภาษา 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

- นายธนาธิป  ยุภานิช 

(เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี) 

- อัตราว่าง  

- (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- อัตราว่าง 

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

- นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

(เจ้าหน้าที่วิเทศสมัพันธ์) 

- นางสาวอุบลรัตน์  หวานอารมณ์ 

 (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) 

- อัตราว่าง 

 (ผู้ปฏิบัติงานบรหิารงานท่ัวไป) 

 

- นายเจรญิชัย ศิริกิจ  

(นักวิชาการศึกษา) 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

- นายจิราวัฒน์  สรุาสา 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

- อัตราว่าง 

- (ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา) 
-  

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการ

จัดการศึกษานานาชาติ 

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม 
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1.4  รายช่ือผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1.4.1 ผู้บริหาร 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นางลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

3 นายณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

 
1.4.2 กรรมการบริหารสำนักฯ 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

3 อ.อมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

4 ผศ.ดร. มานิตย์  อัญญะโพธิ์ กรรมการ 

5 ผศ.ดร. วรปภา  อารีราษฏร์ กรรมการ 

7 อ.ดร.สุขศิลป์  ประสงค์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

8 ดร.พิมพ์ยุภา  ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

9 อ.ดร. กมล  ตราชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

10 น.ส. นาฏธิดา  พันเสนา เลขานุการ 
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1.4.3  จำนวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ข้าราชการ 2 2 2 

2. พนักงาน 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได้  

 

3 

1 

 

3 

4 

 

3 

4 

4. ลูกจ้างชั่วคราว 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได้ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

5. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 4 5 5 

รวม 10 14 14 

 
1.4.4 พนักงาน 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ นักวิชาการศึกษา 

2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

4 นางสาวอุบลรัตน์  หวานอารมณ์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
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5 นายธนาธิป  ยุภานิช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

6 นายจิรวัฒน์  สุราสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
    1.4.5 อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม 

2 Mr. Wendell Pepito                                                        อาจารย์สอนภาษาฟิลิปินส์ 

3 Mr. Ross Niswanger                                                         อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

4 Mr.Toru  Ichihana                                                          อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 

5 Ms. Park Jin Hee อาจารย์สอนภาษาเกาหลี 

 
1.6  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 

    1.6.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

         1.6.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  
    1. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    2. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   3. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    4. นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 
     1.6.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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   1. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    2. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    3. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย / หน่วยงานจากต่างประเทศ 
    4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 

       1.6.1.3  ผลผลิต 

   1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศและผ่าน

การฝึกทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่กำหนด  

   2. นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับบริการในการอำนวยความ
สะดวก ในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารวีซ่าและข้อมูลที่จำเป็นของสถานที่หรือประเทศ
ที่ไป 

   3. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกในระหว่างที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วีซ่า และข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ  ต่อการ

ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย 

   4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน หรือมี

กิจกรรมร่วมมือนานาชาติที่กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ วิจัย วัฒนธรรมและ

ด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   5. มีการลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น

จากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือการอาสาสมัครเพ่ือเป็นวิทยากรของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับ

องค์กรและสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

   6. นักศึกษาและบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และต่างประเทศ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมนานาชาติ การอบรม  การศึกษาเฉพาะทาง หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง 

หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน 

   7. ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล 
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     1.6.2  การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนนิงาน  

1.6.2.1  ด้านการจัดการศึกษา 

               1. หลักสูตร ได้กำหนดเกณฑ์การควบคุมงานฝึกอบรมและหลักสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

งานฝึกอบรมและหลักสูตร  โครงสร้าง  เนื้อหา  สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยหลักสูตรที่เปิดสอน

ทุกหลักสูตรจะต้องมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาและแนวการสอนเสนอต่อสำนักฯเบื้องต้น และใช้เป็น

แนวทางควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ความสนใจ โดยพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาไทย แก่นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีการพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาด  

               2.  อาจารย์ และบุคลากรสำนักฯ จะยกระดับคุณภาพอาจารย์โดยการรับอาจารย์ใหม่ที่เป็น

เจ้าของภาษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองโดยการวิจัย ทำผลงานทางวิชาการ เข้า

อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียนการสอนและการวัดผลและการใช้การประเมินผลงานเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาสายอาชีพ 

               3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้   
          -   ด้านนักศึกษา  สำนักฯ ได้ร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประจำสำนักและจัดหา

หนังสือทางด้านภาษาต่างประเทศ  ทั้งหนังสือฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษา

ค้นคว้า  มีบริการยืมและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์และการยืมข้ามเครือข่ายรวมทั้งบริการถ่ายเอกสารและจัดหา

ตำราและเอกสารเพ่ิมเติมจัดให้มีกิจกรรมการบริการการอบรมและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือกำกับดูแลงาน

วิชาการ เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ทางด้านการเรียนการสอนการให้คะแนน การวัดผล การศึกษา

อบรมและงานวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสายอาชีพตามความสนใจ 

         - ด้านห้องปฏิบัติการและแหล่งความรู้ Self–access centers  มีบริการ  จำนวน  4  ห้อง สำนักฯ ได้

ประสานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือจัดห้องเรียน  สถานที่เรียนและจัดทำศูนย์อาเซียน 

 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรียนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้กับนักศึกษา  และยกระดับความสามารถ

ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้า

กับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน

กัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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        -   ด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ สำนักตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้มีงานวิจัยและตำรา

ในทางวิชาการท้ังอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 เรื่องและกำหนดให้อาจารย์เขียน

บทความหรือมีผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่เว็บไซด์ของสำนักฯ  ตลอดจน ทั้งนี้

พยายามสร้างแรงจูงใจโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 

        - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น การร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษาและการร่วมทำบุญ

ทอดกฐินประจำปีของมหาวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน  เทศกาลคริสมาสให้กับนักศึกษา

ชาวต่างชาติ 

        1.6.2.2  ด้านการบริหารจัดการ  สำนักได้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

โดยการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการส่งเสริมคุณภาพและ

สุขภาวะที่ดีของบุคลากรและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

        1.6.2.3  แหล่งที่มาของรายได้ (ประมาณการรายรับ) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. งบประมาณแผ่นดิน    6,120,000 5,508,000 

2. รายได้อ่ืนๆ      - 

    2.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 300,000 300,000 300,000 - - 
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    2.2  การจัดหลักสูตรสำหรับ

นักศึกษานานาชาติ 

 

300,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

50,000 

- 

3.   งบ บกศ. 1,600,000 1,650,000 1,650,000 2,123,900 2,425,600 

4.  งบ กศ.บป. 400,000 400,000 400,000 361,500 314,800 

รวมทั้งสิ้น 2,800,000 2,850,000 2,850,000 8,655,400  

 

 

 

 

   1.6.2.4  . ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 

         1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินของกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกประการ 
         2.  ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
   1.6.2.5   การกำกับตรวจสอบ 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2553

2554

2555

2556

2557



15 

 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2558  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

         1. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
         2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
         3. รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         4. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน และเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   1.6.3  อาคารสถานที่ 

                สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสถานที่ตั้งอยู่  2  หน่วยงาน คือ 
1. หน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา 15 ชั้น  สำนักงานอยู่ชั้น 3 โทรศัพท์  043 – 7211266  โทรสาร. 043 - 721166 

2.  หน่วยงานศูนย์ภาษา   ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  ตำบล
ตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 – 711588 

โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ เพื่อ

รองรับการให้การบริการวิชาการ  ดังนี้ 

1. ห้องศูนย์อาเซียน                          จำนวน  1  ห้อง 

2. ห้องคลีนิคภาษา                            จำนวน  1  ห้อง 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 60 ที่นั่ง       จำนวน  1  ห้อง 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง       จำนวน  2  ห้อง 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 ที่นั่ง       จำนวน  1  ห้อง 

6. ห้องอบรมภาษาจีน                         จำนวน  1  ห้อง 

7. ห้องอบรมภาษาญี่ปุ่น                     จำนวน  1  ห้อง 

8. ห้องอบรมภาษาเวียดนาม                  จำนวน  1  ห้อง 

9. ห้องอบรมภาษาอังกฤษ                     จำนวน  1  ห้อง 

10. ห้องอบรมภาษาเกาหลี                      จำนวน  1  ห้อง 
 

1.7  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

      1.7.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   
1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาท่ีทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
2. พัฒนาระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
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3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ    
       1.7.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  

 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ เพ่ือทัดเทียมกับ
นานาประเทศ   
       1.7.3 ด้านการวิจัย   

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ   

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย 

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ของสำนักฯ  มีผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์  เพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และศักยภาพด้านภาษา    

5. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการด้านบริการวิชาการและงานวิจัย  ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ นักศึกษาและท้องถิ่น  

    1.7.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้านภาษา

และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

     1.7.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
2. ส่งเสริมการจัดโครงการและการวิจัยด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ นักศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

      1.7.6  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 

      1.7.7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสำนักฯ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสำนัก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบได้ 
 
 

      1.7.8  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ   
3. พัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของ 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็น
อาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อม
แบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
     

      1.7.9  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการสำนักฯ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใน 
สำนักฯ ที่เป็นระบบ 

 2. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อนให้เกิด
อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผน     

 3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ตรวจสอบได้   

4) กำหนดแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
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มหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  

 5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพหน่วยงาน  

 7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสำนักฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานที่รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

          1.7.10  ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม 

สัมมนา / ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบริหารจัดการและดำเนินงานภายในสำนักให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างขวัญและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

           1.7.11 วัฒนธรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในด้าน  “การนำองค์กร” เพ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรมและระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ

สำนักฯ  ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 สำนักฯ จึงได้กำหนดค่านิยมขององค์กร คือ “ IRIE ”ซึ่งเป็นคำย่อชื่อของสำนักฯ  มาจากคำว่า 

International  Relations and International Education  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสำนักฯ ใช้เป็นหลักคิด

และปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  ดังนี้    

 I  = Integrity in Management  บริหารจัดการ อย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม   

 R = Relationship with other working units and organizations  มีมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ   

 I  = Intelligent Management   บริหารจัดการด้วยความเฉลียวลาด   

          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ 

ท้องถิ่น และชุมชนนานาชาติ   
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1.8  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

จากผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา   พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็นอยู่ในระดับ  4.59 
โดยมีค่าเฉลี่ย  ในองค์ประกอบที่ 1 , 5 และ  8 อยู่ในระดับ  ดีมาก   มีค่าเฉลี่ย   5    องค์ประกอบที่   9   
อยู่ในระดับ  ดี   มีค่าเฉลี่ย 4 
           ดังนั้น สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้ของ

สำนักฯ ใหม่  จากเดิม 14 ตัวบ่งชี้ มาเป็น 13  ตัวบ่งชี้  โดยแยกเป็น กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 7 ตัวบ่งชี้และกลุ่มตัว

บ่งชี้ตามภารกิจหลัก  6  ตังบ่งชี้ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการดำเนินงาน ตามพันธกิจหลักของสำนัก เช่น ด้านการ

บริการวิชาการให้การบริการวิชาการอบรมภาษา โดยวิทยากรเจ้าของภาษา ด้านวิเทศสัมพันธ์และการ

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ด้านเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพการศึกษา   

 2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการดำเนินงานสำนักฯ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แก่
นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 3. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไว้ให้การบริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
 4. เป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการงานด้านวิชาการแก่นักศึกษา และการจัด

การศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่การเป็นส่วน

หนึ่งของประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community : AC )ของประเทศไทยใน ปี 2558   

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   

1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องเรียนพร้อมใช้ควรมีความพร้อมเพ่ือรองรับการ 
ให้การบริการวิชาการ 

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆของสำนักฯ ควรมีการนำเสนอให้
หลากหลายรูปแบบให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกแนวทาง 

3. การสร้างเครือข่ายพัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศใน 
กลุ่มอาเซียน ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน

และการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัย

ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนที่  2 

รายงานการประเมินตนเอง 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ปีการศึกษา 2557    จำนวน  13  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี ้
หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 1.1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  ภาวะผูน้ำของคณะกรรมการประจำสำนักและผูบ้ริหารทุก

ระดับของสำนัก 

สกอ. 7.1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ริหารสำนัก สมศ. ๑๓ หน่วยงาน

ดำเนินการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  สกอ. 7.2  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 7.4  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1  

กลุ่มตัวบ่งชี้ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ มรม. ประเมินโดยหนว่ยงาน

กลาง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน มรม.  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน

วิชาชีพ 

มรม.  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ระดับความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มตีอ่สภาพภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม.  



กลุ่มตัวบ่งชี้/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี ้
หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.21 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

มรม.  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.21  ระดับความสำเร็จในการการพัฒนามหาวิทยาลยัสู่สากล มรม.  

รวมทั้งหมด  13  ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้    

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนด ทิศทางการพัฒนาและการ

ดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคำนึงถึงหลักการ

อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสำนัก และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2555) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสำนักไปสู่บุคลากรของสำนัก 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีทุกครบพันธกิจ 



4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร

และคณะกรรมการของสำนักเพื่อพิจารณา 

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวลัย์ วฒันบุตร 

                             ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด                    

                             การศึกษานานาชาต ิ

โทรศัพท์  :  087-2519933 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

                             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิัติการ 

โทรศัพท์  :  089-9443139 

 

ผลการดำเนินการ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

8 ข้อ 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทำแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกับนโยบายของ

สภาสถาบัน  โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในสำนัก  

และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำสำนัก 

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบญัญัติสถาบัน 

ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ปี  ฉบบัที่  2  (พ.ศ. 

2551-2565)  และ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ฉบบัที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

มีแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ พ.ศ. 2555 – 

2559 ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา

สถาบนั (สวศช. 1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ พ.ศ. 2555 - 2559)  

(สวศช. 1.1-1-2  ความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2555-2559 ฉบับทบทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557) มีการจัดทำ

ร่างแผนยทุธศาสตร์สำนักฯ พ.ศ. 2560 – 

2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา

สถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน

สำนักฯ (สวศช. 1.1-03 วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2558) 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำสำนักฯ ในการจัดทำร่างแผน

ยุทธศาสตร์สำนักฯ พ.ศ. 2560 – 2564  (สว

ศช. 1.1-1-4  วาระการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2558) 

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรชัญา ปณิธาน 

และพระราชบัญญัตสิถาบัน ทีส่อดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-

2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559)  

(สวศช. 1.1-1-5 สำเนาพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547) (สวศช. 

1.1-1-6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 

สวศช. 1.1-1-1. แผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555 – 2559 

สวศช. 1.1-1-2 ความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11  

พ.ศ. 2555-2559 ฉบับทบทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

สวศช. 1.1-1-3 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ คร้ังที่ 4/2558 

สวศช. 1.1-1-4 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักฯ คร้ังที่ 1/2558 

สวศช. 1.1-1-5 สำเนา

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สวศช. 1.1-1-6 กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 2 

สวศช. 1.1-1-7 แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบั

ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปี  ฉบับที่ 2) 

(สวศช. 1.1-1-7 แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 – 

2559) 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์

ของสำนักไปสูบุ่คลากรของ

สำนัก  

มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ภายใต้ร่างแผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

ไปสูบุ่คลากรของสำนักฯ (สวศช. 1.1-2-1

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 6/2558) 

(สวศช. 1.1-2-2 ร่างประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ พ.ศ. 2560 -2564)  

สวศช. 1.1-2-1 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ คร้ังที่ 6/2558 

สวศช. 1.1-2-2 ร่างประเด็น

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2560 -2564 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน      

กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการ

ประจำปีครบทุกพันธกิจ 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของแผน

ยุทธศาสตร์สำนักฯ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็น

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ 

2559 ครบทุกพันธกิจ  

(สวศช. 1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 

2555 – 2559) (สวศช. 1.1-3-2 สรุป

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ตวัชี้วดั)  

สวศช. 1.1.-3-1 แผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555 – 2559  

สวศช. 1.1-3-2 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏบิัติการประจำปี            

และค่าเปา้หมายของแต่ละ            

ตัวบ่งชี้  เพื่อวัดความสำเร็จ

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

ประจำปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้

เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจำปี (สว

สวศช. 1.1-4-1 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จำแนกตามประเด็น



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ของการดำเนินงานตาม             

แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ

การประจำป ี

ศช. 1.1-4-1 สรุปโครงการตามแผนปฏบิัติ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

จำแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 

 5 มีการดำเนินงาน                     

ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีครบทุกพันธกิจ 

มีการดำเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครบทุก

พันธกิจ ตามยทุธศาสตร์สำนักวเิทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิพ.ศ. 2555 – 

2559 (สวศช. 1.1-5-1 แผนยุทธศาสตร์

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ พ.ศ. 2555 – 2559) (สวศช. 

1.1-5-2 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

จำแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด) (สวศช. 1.1-5-3 

รายงานผลการดำเนนิการตามแผนปฏบิัติ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

ไตรมาส 1)  

สวศช. 1.1-5-1 แผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555 – 2559 

สวศช. 1.1-5-2 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 

สวศช. 1.1-5-3 รายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 

 6 มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏบิัติการประจำปี 

อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง             

และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร

เพื่อพิจารณา 

มีการติดตามผลการดำเนนิงานตามตัวบง่ชี้

ของแผนปฏิบัติการประจำปีอยา่งน้อยปลีะ 2 

คร้ัง และรายงานผลต่อที่ประชมุ

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณา 

(สวศช. 1.1-6-1 สรุปโครงการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จำแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด) 

(สวศช. 1.1-6-2 รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

สวศช. 1.1-6-1 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ คร้ังที่ 6/2558 

สวศช. 1.1-6-2 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4)  

(สวศช. 1.1-6-3 วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2558) 

(สวศช. 1.1-6-4 สรุปโครงการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จำแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด)  

(สวศช. 1.1-6-5 รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไตรมาส 6) 

(สวศช. 1.1-6-6 วาระการประชุม 

คณะกรรมการประจำฯ  

คร้ังที่ 1/2559) 

สวศช. 1.1-6-3 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 

สวศช. 1.1-6-4 รายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

ไตรมาส 4 

สวศช. 1.1-6-5 รายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไตรมาส 6 

สวศช. 1.1-6-6 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักฯ คร้ังที่ 1/2559 

 7 มีการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ อยา่งน้อย          

ปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการประจำสำนัก

เพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดำเนนิงานตามตัวบง่ชี้

ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการ

ประจำสำนักเพื่อพิจารณา 

(สวศช. 1.1-7-1  สรุปโครงการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จำแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด) 

(สวศช. 1.1-7-2 รายงานผลการดำเนินการ

สวศช. 1.1-7-1 สรุปโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์/

ตัวชี้วัด 

สวศช. 1.1-7-2 รายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4) 

(สวศช. 1.1-7-3  ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ป ีพ.ศ. 2558 - 

2559) 

(สวศช. 1.1-7-4 วาระการประชุม 

คณะกรรมการประจำฯ ครั้งที่ 1/2559) 

พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4 

สวศช. 1.1-7-3 วาระการ

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักฯ คร้ังที่ 1/2559 

สวศช. 1.1-7-4 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ ปี พ.ศ. 2558 - 

2559 

 8 มีการนำผลการพิจารณา 

ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจำ

สำนักไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏบิัติการ

ประจำป ี

  

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 7 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 



จุดที่ควรพัฒนา 

- ผู้บริหารมีการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักฯ แต่ไมไ่ด้ยึดแนวปฏิบัตติามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปีที่
จำแนกตามยทุธศาสตร์และตัวชีว้ัดเป็นหลัก 

- ……………………………………………………… 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำสำนัก และผู้บริหารของสำนัก (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. คณะกรรมการประจำสำนัก ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทั ศน์กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                       
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสำนัก 

3. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดำเนินงานของสำนัก ไปยังบุคลากรในสำนัก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสำนัก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักเต็มตาม
ศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. บุคลากรของสำนัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู้บริหาร และผู้บริหารนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่  6  นั้น  ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง  10  ประการ  ตามนิยามศัพท์ที่ระบไุว้  ซึ่งสอดคล้องเปน็ไป ตามเกณฑ์ของ 
สมศ. 

 

เกณฑ์การประเมิน  

    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 7 ข้อ 
 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร โทรศัพท์  :  08 7215 9933 



  ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม โทรศัพท์  :  08 3732 7803 

        รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและวิเทศสัมพนัธ ์
 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 คณะกรรมการประจำ
สำนัก ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่
กำหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ล่วงหน้า 

สำนักวิเทศสัมพนัธ์ฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักฯ และ
คณะกรรมการประจำสำนักฯ ได้ปฏิบัติหนา้ที่
ตามที่กำหนดครบถ้วน โดยคณะกรรมการ
ประจำสำนักได้รับการชี้แจงและทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัฯ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
สำนักฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักฯ และการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯทกุเดือน เพื่อ
เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นและรายงานผลการ
ดำเนินการงานของสำนักฯ เพื่อนำไปสู่การ
การปฏิบัติหนา้ที่อย่างมปีระสทิธิภาพของ
คณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการ
บริหารสำนักฯ และบุคลากร  

สวศช. 1.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.2-1-2 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัฯ ที่ออกตาม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สวศช. 1.2-1-3  ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

สวศช. 1.2-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.2-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

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

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักฯ 
เพื่อชี้แจงและกำหนด วสิัยทัศนก์าร
ดำเนินงาน ถา่ยทอดไปยังบุคลากรทุกคน ใน
สำนักฯ กำหนดนโยบายและชี้แนะแนว
ทางการวางแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ตลอดจน 
การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์บนไซต์สำนัก
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์และ
การติดต่อสื่อสารผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
โดยตรงโดยการจัดทำ “สายตรง
ผู้อำนวยการ” 

สวศช. 1.2-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.2-2-2 หน้าเว็บไซต์
สำนักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

 3 ผู้บริหารมีการกำกับ  
ติดตามและประเมินผล            
การดำเนินงานตาม                  
ที่มอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผน              
และผลการดำเนนิงานของ 
สำนัก ไปยังบุคลากรใน 
สำนัก 

สำนักฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานที่ได้รบัมอบหมาย ตลอดจนมีการ
ประชุมชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสำนักฯทุกระดับ และ
ผู้บริหารยังไดช้ี้แจงและสื่อสารคำชี้แนะที่
ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เก่ียวกับผล
การดำเนินงานของสำนักฯ ที่ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
งานให้เป็นระบบ สามารถดำเนนิงานไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สวศช. 1.2-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในสำนัก มีสว่น
ร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อำนาจในการตัดสนิใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้บริหารสำนักฯ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในสำนักฯ ตลอดจนบุคคลภายนอก ทั้ง
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการในเร่ือง
ต่างๆของสำนักฯ และสามารถสือ่สาร เสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ผา่น
หลายช่องทาง ทั้งหน้าเว็บไซต์ “สายตรง
ผู้อำนวยการ” และใบแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักฯ ทีจ่ัดขึ้นทุกเดือน ได้เปิดโอกาสให้   

สวศช. 1.2-4-1 หน้าเว็บไซต์
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ “สายตรง
ผู้อำนวยการ” 

สวศช. 1.2-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.2-4-3 ใบแสดงความ
คิดเห็น 
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บุคลกรในสำนักฯ ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อ
หามติที่ประชุมในนามสำนักวิเทศฯ เช่น การ
เสนอการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหน่วยงาน 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทำงานบรรลุวตัถุประสงค์
ของสำนัก เต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารสำนักฯ มีการประชุมชีแ้จงแนว
ทางการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนภายใต้
ยุทธศาสตร์และพันธกิจสำนักฯ ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนนุผูบ้ริหารและบุคลากร
ในสำนักฯ ให้ได้รับการพัฒนาศกัยภาพตนเอง
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและการเข้าร่วม
การประชุม 

สวศช. 1.2-5-1 สำเนาคำสั่ง
การเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักฯ  

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล                   
โดยคำนงึถึงประโยชน์ของ 
สำนัก และผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารสำนักฯ ไดบ้ริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ดงันี้  
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่กำหนด
ทิศทาง ตัวชี้วัดและเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ มี
กระบวนการติดตามและประเมนิผล เชน่ การ
กำหนดภาระงานและประเมนิภาระงานโดยผู้
บังคัญบัญชาปีละ 2 คร้ัง เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเปน็ระบบ 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ผู้บริหารสำนักฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริม

การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักฯ 

โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อให้

บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ง า น ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพตามพันธกิจของสำนักฯ 

สวศช. 1.2-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.2-6-2 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 

สวศช. 1.2-6-3 รายงานการ
ตรวจสอบภายใน 

สวศช. 1.2-6-4 รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 2558 - 2559 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

ผู้บริหารสำนักฯ สร้างทัศนคติที่ดี ในการ

ให้บริการแก่บุคลากร และมีนโยบายส่งเสริม

ให้ สำนักฯ มีการดำเนินงานที่ตอบสนอง

ความต้องการด้านการอบรมด้านภาษา โดย

เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเข้ามาใช้บริการโดยไม่จำกัด 

เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งจาก

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ขอ งส ำนั ก ฯ  ได้ ค ะ แน น ค่ า เฉลี่ ย  4.25  

คะแนน   

 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

ผู้บริหารสำนักฯทุกคนมีกรอบภาระงานที่

ชัดเจนและมีการรายงานสรุปการดำเนินงาน

ตามพันธกิจสำนักฯต่อคณะกรรมการประจำ

สำนั กฯและบุ ค ล ากรใน สำนั กฯอย่ า ง

สม่ำเสมอ 

5. ห ลั ก ค ว าม โป ร่ ง ใส  (Transparency) 

ผู้ บ ริหารสำนั กฯ มี การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อบุคลากรในสำนักฯ โดยเปิด

โอกาสให้บุคลากรสามารถสอบถามข้อสงสัย

และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารสำนักฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี

การตรวจสอบการดำเนินงานจากองค์กร

ภายในและภายนอก เช่น การตรวจสอบการ

ใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย การจัดทำรายงาน

ประจำปีการประเมินคุณภาพเพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

6. ห ลั ก ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participation) 
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ผู้บริหารสำนักฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนัก 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีการประชุม

จัดทำแผนยุท ธศาสตร์สำนั กฯ  เพื่ อ ให้

บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วน

ร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาสำนักฯ 

7.ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ 

(Decentralization) ผู้บริหารสำนักฯ มีการ

กำหนดกรอบภาระงานและผู้รับผิดชอบ

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

บริหารและการดำเนินงานโครงการต่างๆ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหาร

สำนั กฯ  จัดประชุม เพื่ อแจ้ งข้อกำหนด

กฎระเบียบ ข้อบั งคับ ในการปฏิบัติ งาน 

เพื่อให้การบริหารดำเนินไปด้วยความเป็น

ธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและเพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบาย

การปฏิบัติงาน ตามระเบียบข้อกำหนด หรือ

ข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสำนักฯ 

กำหนด รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสิทธิ

และประโยชน์ของบุคลากรให้ทราบ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหาร

สำนักฯ มีนโยบายการวางกรอบภาระงาน

บุคลากรสำนักฯ ด้วยความเสมอภาคไม่

แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศษฐกิจ

และสังคม มีความเข้าใจ ยอมรับฟังความ

คิดเห็นจากบุคลากรสำนักฯ รวมทั้งยอมรับ

ในความแตกต่างของบุคคล มุ่ งเน้นการ
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ทำงานให้มีประสิทธิภาพและการอยู่ร่วมกัน

อย่างรักใคร่สามัคคีปรองดอง 

10. ห ลั กมุ่ ง เน้ น ฉั น ท าม ติ  (Consensus 

Oriented) ผู้บริหารสำนักฯ นำประเด็นที่

ต้องพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ เพื่ อหาข้อตกลง ข้อสรุป

ร่วมกัน โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงและความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น

นั้นๆ เช่น วาระพิจารณาต่างๆ  

    ทั้งนี้ได้มีการประเมินผู้บริหารสำนักฯ โดย

บุคลากรในสำนักฯ เพื่อนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาสำนักฯ 

ต่อไป 

 7 บุคลากรของสำนัก และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประเมินผล
การบริหารงานผู้บริหาร 
และผู้บริหารนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

  

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
- 
 



จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ 1.3   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนัก   (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
                 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตาม
แผนกุลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำปีความสามารถในการบริหารและการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของสำนัก และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  (คะแนนเตม็ 5) 
 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 
  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  โสภา โทรศัพท์  :  089-7104714 
        รองผู้อำนวยการสำนักฝา่ยศูนยภ์าษาและการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ
นายเจริญชัย  ศิรกิจ 

 
ผลการดำเนินการ 
           สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มกีารดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้บริหาร
ประจำสำนักฯ โดยมีการมอบหมาย  ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถาม  ด้านการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารประจำสำนักฯ ดังนี ้

1. ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร   ผูอ้ำนวยการสำนักฝา่ยศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
2. รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  โสภา     รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศนูย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
3. อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม     รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและวิเทศสัมพันธ ์
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลำดับ  ผู้ถูกประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
1   ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร    4.35 
2  รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  โสภา      4.34 
3  อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม      4.26 

รวมผลค่าเฉลี่ย 4.31 
 

 
      

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลบริหารโดยบุคลากรของสำนัก และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4.31 

 

รายการหลักฐาน 
- ( สวสช. 1.3.1 )  แบบประเมิน ผู้อำนวยการสำนักฝา่ยศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

- ( สวสช. 1.3.2 )  แบบประเมิน รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศนูย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

- ( สวสช. 1.3.3 )  แบบประเมิน  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและวิเทศสัมพันธ ์

- ( สวสช. 1.3.4 )  รายสรุปวิเคราะห์ ผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำสำนักฯ 

 
จุดเด่น 

- มีการมอบหมาย  ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถาม  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำสำนักฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   :การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อย  
1  ด้าน 

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ลดาวัลย์  วัฒนบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 

 ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  : 089-7104714 
 นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกำหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์
ของสำนักฯ อย่างน้อย 1  
ด้าน 

- สำนักฯ มีการกำหนดประเดน็ความรู้และ 
เป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้อง

กับแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม (สวศช. 1.4-1-1) 

- สำนักฯ การจัดทำแผน สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิเพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนา

องค์กร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม สำนักฯ 

(สวศช. 1.4-1-2) 

- สำนักฯ ได้มีการจัดโครงการ IRIE KM การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานด้าน

การบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ (สว

ศช. 1.4-1-3) 

- สำนักฯ ได้ร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  จัดทำโครงการพัฒนา

บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

จำนวน 1 โครงการ (สวศช. 1.4-1-4) 

สวศช. 1.4-1-1 แผน

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ฉบบัที่ 11  พ.ศ. 

2555-2559 ฉบับทบทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

สวศช. 1.4-1-2 แผน

ยุทธศาสตร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555– 2559 

สวศช. 1.4-1-3 แบบเสนอ

โครงการ IRIE KM การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

การศึกษาดูงานด้านการบริการ

วิชาการ 

สวศช. 1.4-1-3 แบบเสนอ

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 2 กำหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอยา่ง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้               
ที่กำหนดในข้อ 1 

-สำนักฯ มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะ คือ ดา้นการบริการ

วิชาการ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ

และการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการบริการวชิาการภายใน

สวศช. 1.4-2-1 คำสั่ง

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ที่ 1691 / 2559 

เร่ือง ให้ข้าราชการไปราชการ

และออกนอกเขตจังหวัด 

สวศช. 1.4-2-2 คำสั่ง



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สำนักฯ อย่างชัดเจนตามประเดน็ความรู้ที่

กำหนดตามแผนการจัดการความรู้ (KM ) มี

ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากร

ของสำนักฯ(สวศช. 1.4.2-1) 

-สำนักฯ ร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  จัดทำโครงการพัฒนา

บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร บุคลกร 

และศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในด้านการ

บริหารจัดการมาตรฐานสากล และเพิ่มพูน

ความรู้ประสบการณ์และการดำเนินงานให้

สอดคล้องกับบริบทของสงัคมโลกปัจจุบัน ณ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(สวศช. 1.4.2-2) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ที่  1877 / 2559 

เร่ือง ให้ข้าราชการไปราชการ

และออกนอกเขตจังหวัด 

 

 

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

-สำนักฯ จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของแต่ละ
กลุ่มงานที่มีประสบการณ์และมกีารเผยแพร่ 
การถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยน 
โดยจัดให้มีการประชุมกำหนดเป้าหมายและ
แนวทางการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากร ในการ
นำไปใชป้ระโยชน์ (สวศช. 1.4.3-1) 

สวศช. 1.4-3-1 
1. - รายงานการศึกษาดูงาน 

โครงการ IRIE KM การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษา
ดูงานดา้นการบริการวิชาการ 

- รายงานการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

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

-สำนักฯมีการรวบรวมจากความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ที่กำหนดดำเนินงานในข้อ 3 

ทำให้ได้ทราบและเรียนรู้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เก่ียวกับการพฒันาและแนวปฏบิัติ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการด้านการ

บริการวิชาการ ตามพนัธกิจของทั้งสำนักฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ จงึได้รวมรวมและเรียบ

เรียงประเด็นความรู้ทีไ่ด้มาเผยแพร่ด้วยคาด

ว่าสามารถใช้เป็นแนวปฏบิัติที่ดใีนการ

สวศช. 1-4-4-1 แนวปฏิบัติที่ดี

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ             

ปกีารศึกษา 2558 

 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในปีต่อไป 

 5 มีการนำความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบนัหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เปน็ลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  เปน็แนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  

 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4  ข้อ 4  ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
               สำนักฯ  มีแนวปฏบิัติที่ดีสำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
                ควรมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปกีารศึกษาปัจจบุันหรือปีการศึกษาที่ผา่นมาที่เปน็ 
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เปน็แนวปฏบิัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง  



ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ

ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ ความคุ้มค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้   โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ

คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อ

ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ          มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน ตามบริบทของสำนัก  

ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน  

ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสำนัก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 



6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

หมายเหตุ  

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสำนักในรอบปีการประเมิน  

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคง

ทางการเงินของสำนัก  อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสำนักในการควบคุม หรือจัดการ กับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่

มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

 

ผลการประเมินไม่เข้าข่ายที่ทำให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่

1. สำนักมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ  เพื่อลดผลกระทบ

สำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสำนัก 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้  :  

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ วฒันบุตร 

โทรศัพท์  : 

            087-2519933 

ผู้รับชอบตัวบ่งชี้  : 

                นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

โทรศัพท์  : 

            089-9443139 

 



 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการหรือ

คณะทำงานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทน             

ที่รับผิดชอบพันธ

กิจหลักของสำนัก 

ร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือ

คณะทำงาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบริการจัดการ

ความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลยัฯ 

(สวศช. 1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

2559) 

 

สวศช. 1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 

 

 2 มีการวิเคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง 

และปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงอย่างน้อย 3 

ด้านตามบริบท                

ของสำนัก 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการความ

เสี่ยงสำนักฯ เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและจัดทำแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี 4 ด้าน ตามบริบท

ของสำนัก คือ 

1) ด้านกลยทุธ ์

2) ด้านการดำเนินงาน 

3) ด้านกฎระเบียบ 

สวศช. 1.5-2-1 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำนักฯ คร้ังที ่

1/2559 

สวศช. 1.5-2-2 แผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ 2559 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4) ด้านการเงิน 

(สวศช. 1.5-2-1 ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักฯ 

คร้ังที่ 1/2559)  

(สวศช. 1.5-2-2 แผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559) 

 3 มีการประเมิน

โอกาสและ

ผลกระทบของ

ความเสี่ยง และ

จัดลำดบัความเสี่ยง          

ที่ได้จากการ

วิเคราะห์ใน ข้อ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ

จัดลำดบัความเสี่ยงได้จากการวเิคราะห์ใน ข้อ 2 

(สวศช. 1.5-3-1 ระเบียบวาระการคณะ

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักฯ คร้ังที่ 

1/2559)  

(สวศช. 1.5-3-2 แผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559) 

สวศช. 1.5-3-1 ระเบียบวาระ

การคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงสำนักฯ คร้ังที่ 1/2559 

สวศช. 1.5-3-2 แผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ 2559 

 4 มีการจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงที่

มีระดับ             

ความเสี่ยงสูง และ

ดำเนินการตามแผน 

มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการ

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากระดบั

ความเสี่ยงสูงไปหาน้อย และมีการดำเนินการตาม

แผนฯ  

(สวศช. 1.5-4-1 แผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559)  

(สวศช. 1.5-4-2 รายงานผลการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 

เดือน) 

สวศช. 1.5-4-1 แผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ 2559 

สวศช. 1.5-4-2 รายงานผลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน 

 5 มีการติดตาม และ

ประเมินผลการ

ดำเนินงานตาม

แผน และรายงาน

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักฯ เพื่อ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อ

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา  (สวศช. 1.5-5-1 

สวศช. 1.5-5-1 รายงานผลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

คร้ังที่ 1/2558) (สวศช. 1.5-5-2 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 

6/2558) (สวศช. 1.5-5-3  ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิครั้งที่ 1/2559) 

และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ (สวศช. 1.5-5-

4 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน) (สวศช. 1.5-

5-5รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน)  

สวศช. 1.5-5-2 รายงานผลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน 

สวศช. 1.5-5-3 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 

1/2558 

สวศช. 1.5-5-4 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 

6/2558  

สวศช. 1.5-5-5 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 

1/2559 

 6 มีการนำผลการ

ประเมิน และ

ข้อเสนอแนะไปใช้

ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 เม่ือวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559 (สวศช. 1.5-6-1 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ 2559) และมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักฯ 

เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยงและจัดทำเป็นแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  

(สวศช. 1.5-6-2 ระเบียบวาระการประชุม

สวศช. 1.5-6-1 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

2559 

สวศช. 1.5-6-2 ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำนักฯ คร้ังที ่

1/2559 

สวศช. 1.5-6-3 แผนการบริหาร



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักฯ 

คร้ังที่ 1/2559)  

(สวศช. 1.5-6-3 แผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559) 

จัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 

- บุคลากรทุกระดับและทุกฝา่ยควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
รายงานผลฯ เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักราบรื่น และขจดัแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเสีย่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือความ
เสี่ยงเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำ เนื่องจากปจัจุบันการบริหารงานด้านความเสี่ยงของสำนักฯ เปน็ไปเพียงเพราะมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้
หน่วยงานจัดทำแผนฯ และรายงานฯ เทา่นัน้ 
  



ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของสำนัก 
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคลอ้งกับแผนปฏบิัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสำนักและบุคลากร 
3. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลยัอย่างน้อย             ปีละ 2 ครั้ง 
4. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความมั่นคงของ

สำนักอย่างต่อเนื่อง 
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูล              จากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : แผนกลยทุธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุทีม่าและใชไ้ปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบนัที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบนัให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั 
สถาบนัควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยทุธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่า
ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทนุ        ที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทนุในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบนัใช้ในการ
ดำเนินการให้      กลยุทธน์ั้นบงัเกิดผล จากนัน้จึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้วา่สามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทนุใด เชน่ รายได้คา่ธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดนิหรือเงินอุดหนุน  จากรัฐบาล เงนิทุน
สะสมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

 7 ข้อ 

 
 



 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน : 
  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่

สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์

ของสำนัก 

 

สำนักฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของสำนัก 

(สวศช. 1.6-1-1: 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนัก

วิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ) ที่ได้รับการปรบัปรงุ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ (สวศช. 1.6-1-2 : 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 26มกราคม 2558) ให้

สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสำนัก

ฯ ด้านการแสวงหารายได้เพื่อลด

ภาระของมหาวิทยาลัยฯ 

สวศช. 1.6-1-1: 

แผนกลยุทธท์างการเงิน 

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการ

จัดการศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.6-1-2 : รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ คร้ังที่ 

1/2558 วันที่ 26 มกราคม 

2558 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์

การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

สำนักฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การ

จัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินสำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ(สว

ศช. 1.6-1-1: แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินสำนักวิเทศสัมพันธ์และการ

สวศช. 1.6-2-1 : 

แผนกลยุทธท์างการเงิน 

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการ

จัดการศึกษานานาชาต ิ

สวศช. 1.6-2-2: รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ คร้ังที่ 

4/2558 วันที่ 12 

พฤษภาคม 2558 



จัดการศึกษานานาชาติ) ที่มีการระบุ

จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส 

แนวทางการจัดหา/จัดสรร/และ

บริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจน

แนวทางการตรวจสอบและรายงาน

ผลการใช้จ่ายเงนิ ซึ่งทางสำนักฯ ได้

มีการติดตามและรายงานผลการใช้

จ่ายเงินงบประมาณให้โปร่งใส และ

ตรวจสอบไดผ้่านการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ   

(สวศช. 1.6-2-2: รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 3 เมษายน 

2558 ได้ตรวจสอบและรายงาน

สถานการณ์ ใช้จา่ยเงินและการล้าง

หนี้เงินยืมของบุคลากรทุกระดบัของ

สำนักฯ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงิน   

นอกจากนั้น ยงัมีการตรวจสอบและ

รายงานสถานการณ์ใช้เงินและการ

ล้างหนี้เงนิยืมในรอบถัดมาเพื่อ

ตรวจสอบความคืบหน้าของการใช้

เงิน และการรายงานสถานการณ์

การใช้จา่ยเงินโครงการอ่ืนๆ อีกด้วย 

(สวศช. 1.6-2-3: รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11มีนาคม 

2558) 

สวศช. 1.6-2-3: 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 

มีนาคม 2558 

 3 มีงบประมาณประจำปีที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ในแต่ละพนัธกิจและการ

มีงบประมาณประจำปีที่สอดคลอ้ง

กับแผนปฏบิัติการในแตล่ะพนัธกิจ

และการพัฒนาสำนักและบุคลากร 

สวศช. 1.6-3-1: 

แผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงนิ

งบประมาณเงินรายได้ 



พัฒนาสำนักและบุคลากร โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายได้ 

ปีงบประมาณ 2558 (สวศช. 1.6-

3-1: แผนปฏิบัติการใช้จา่ยเงิน

งบประมาณเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ 2558) ที่สอดคลอ้ง

กับแผนปฏบิัติราชการประจำปี 

2558 ในแต่ละพันธกิจ (สวศช. 

1.6-3-2: แผนปฏิบัติราชการตาม

ตัวชี้วัดประจำปี 2558) ซึ่งมี

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ครบทุก

พันธกิจ รวมถึงโครงการพัฒนาและ

บริหารจัดการสำนัก และโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้รบั

จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

อีกด้วย ที่ได้นำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อ

กองนโยบายและแผน  

สวศช. 1.6-3-3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯคร้ังที่ 3/2558 วันที่ 3 

เมษายน 2558 

ปีงบประมาณ 2558 

สวศช. 1.6-3-2: 

แผนปฏบิัติราชการตาม

ตัวชี้วัดประจำปี 2558 

สวศช. 1.6-3-3:รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯคร้ังที่ 

3/2558 วันที่ 3 เมษายน 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 มีการจัดทำรายงานทางการ

เงินอย่างเป็นระบบ และ

รายงานต่อมหาวิทยาลัย

อย่างน้อย ปลีะ 2 ครั้ง 

มีการจัดทำรายงานทางการเงิน

อย่างเป็นระบบและรายงานต่อ

มหาวิทยาลยัฯ 3 คร้ัง คือ 

– การรายงานผลการดำเนนิการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 

2558 รอบ 3 เดือน (สวศช. 1.6-4-

1: รายงานผลการดำเนนิการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2558 

สวศช. 1.6-4-1: 

รายงานผลการดำเนนิการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปี 2558 รอบ 3 

เดือน 

สวศช. 1.6-4-2: 

รายงานผลการดำเนนิการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 



รอบ 3 เดือน) ที่ได้นำเข้าทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ และที่

ประชุมมีมติเห็นชอบร่างและให้

นำเสนอสง่กองนโยบายและแผน  

การรายงานผลการดำเนนิการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2557 

รอบ 3 เดือน (สวศช. 1.6-4-2: 

รายงานผลการดำเนนิการตาม

แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี 2558 

รอบ 6 เดือน) ที่ได้นำเข้าทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ และที่

ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอ

ส่งกองแผน และได้มอบหมายให้

นายจิรกิต รองชัย ติดตามผลการ

ดำเนินโครงการที่ยังมไิด้เบิกจ่าย

ด้วย การรายงานผลการดำเนนิการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 

2557 รอบ 6 เดือน (สวศช. 

1.6.4.3: รายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราการ

ประจำปี 25578 รอบ 9 เดือน) ที่

ได้นำเข้าทปีระชุมคณะ

กรรมการบริหารสำนักฯ และที่

ประชุมมีมติเห็นชอบพร้อมนำสง่

กองนโยบายและแผน (สวศช. 1.6-

4-4: รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 

2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558) 

นอกจากนั้น ทีป่ระชุมยังได้มีการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินรายได้และเงินงบประมาณ

ประจำปี 2558 รอบ 6 

เดือน 

สวศช.1.6-4-3: 

รายงานผลการดำเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติราการ

ประจำปี 2557 รอบ 9เดือน 

สวศช. 1.6-4-4: 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 

มีนาคม 2558 



หน่วยงาน ตลอดจน การติดตามผล

การดำเนินโครงการภายใต้งบ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่

อาเซียนทัง้ 25 โครงการอีกด้วย 

 5 มีการนำข้อมูลทางการเงินไป

ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใชจ้่าย 

และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมัน่คงของ

สำนักอย่างต่อเนื่อง 

มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใชใ้น

การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ย ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ อย่างต่อเนื่อง เชน่ การวิเคราะห์

สถานการณ์เบิกจา่ยเงินการจัดทำ

แผน/รายงานผล การใช้จา่ย

งบประมาณ ปงีบประมาณ 2558 

และการติดตามผลการใช้จา่ยเงนิ

งบประมาณรายได้ปี 2558(สวศช. 

1.6-5-1:  รายงานผลการการใช้จ่าย

งบประมาณเงินรายได้และรายจา่ย

ประจำปีงบประมาณ 2558 

นอกจากนั้น ยงัมี การติดตามงานที่

ได้รับมอบหมายของบุคลากรให้

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และการจัด

ระบบงาน  การดูแลวัสดุ  ครุภัณฑ์

ของสำนักฯให้เป็นปัจจุบนั เป็นต้น 

(สวศช. 1.6-5-2: รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 

2558) นอกจากนั้น ยังมีการนำ

ข้อมูลการยืม/คืน/ลา้งหนี้ของ

บุคลากรทุกระดับของสำนักฯ เพื่อ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงทางการเงินของสำนกัฯ 

ซึ่งในขณะนัน้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของหน่วยงานอยู่ใน

สวศช. 1.6-5-1:   

รายงานผลการใช้จา่ย

งบประมาณเงินรายได้และ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2558 

สวศช. 1.6-5-2: 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 3/2558 

 



ระดับต่ำเพราะการลา้งหนี้เงินยมื

ล่าชา้  

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ทำ

หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

มีหน่วยตรวจสอบภายในของ 

สำนักฯ โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ เพื่อทำหนา้ที่

ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงนิให้

เป็นไปตามระเบยีบและกฏเกณฑ์ ที่

มหาวิทยาลยัฯ กำหนด โดยไดน้ำ

ข้อมูลการตรวจสอบภายในรูปแบบ 

ปย. และแบบตรวจสอบภายใน (สว

ศช. 1.6-6-1: แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน ประจำปี

งบประมาณ 2558) แก่

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อ

พิจารณา (สวศช. 1.6-6-2: 

รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ก่อนนำส่งหน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเปน็หนว่ย

ตรวจสอบภายนอกที่ทำหนา้ที่ตรวจ 

ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัฯ กำหนด ซึ่งการ

ตรวจสอบภายในของสำนักวิเทศ

สัมพันธ์ฯ เปน็ส่วนหนึ่งของ

แผนปฏบิัติราชการของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

(สวศช. 1.6-6-3: แผนปฏิบัติ

ราชการตรวจสอบภายใน หน่วย

สวศช. 1.6-6-1: 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน ประจำปี

งบประมาณ 2558 

สวศช. 1.6-6-2: 

รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 

สวศช. 1.6-6-3: 

แผนปฏบิัติราชการ

ตรวจสอบภายใน หนว่ย

ตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม 



ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ

ติดตามผลการใช้เงิน ให้

เป็นไปตามเปา้หมาย และนำ

ข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผน

และการตัดสนิใจ 

 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล

การใช้เงินให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

โดยมีการติดตามผลการใช้จา่ยเงิน

งบประมาณโครงการอาเซียนและ

โครงการของคณะ/ศูนย์/สำนักที่

ดำเนินการแลว้เสร็จแต่ยังไมไ่ด้

รายงานผล โดยมอบหมายให้นายสุ

ระศักดิ์ สุตะภักดิ์ มีหน้าที่ตดิตาม

ทวงถาม นายจิรวัฒน์  สุราสา มี

หน้าที่สรุปรายละเอียดงบโครงการ 

และนายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ มี

หน้าที่จัดตารางการอบรมโครงการ

ของศูนย์ภาษาทีย่ังดำเนินการไม่

แล้วเสร็จ (สวศช. 1.6-7-1: 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ คร้ังที่ 1 วนัที่ 26 

มกราคม2558) นอกจากนั้น 

ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้

บุคลากรในสำนักฯ ทุกคนเคร่งครัด

เก่ียวกับการปฏิบัติงานการบริหาร

จัดการงบประมาณและการเบิกจ่าย

เพราะมหาวิทยาลัยให้เร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณ (สวศช. 1.6-

7-2: รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 

3 วันที่ 3 เมษายน 2558) ผู้บรหิาร

ระดับสูงยงัมีการนำข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้

ประกอบการตัดสนิใจอีกด้วย เชน่ 

สวศช. 1.6-7-1:รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักฯ คร้ังที่ 

1/2558 วันที่ 26 มกราคม 

2558 

สวศช. 1.6-7-2: 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนัก

ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 

2558 

สวศช. 1.6-7-3: 

รายงานผลการดำเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

2558 รอบ 3 เดือน 

สวศช. 1.6-7-4: 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เงินรายได้ ประจำปี 2558 

 

 



การนำเสนอรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ประจำปี 2558 รอบ 3 เดือน (สว

ศช. 1.6-7-3: รายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ประจำปี 2558 รอบ 3 เดือน) ที่มี

อัตราการเบิกจ่ายต่ำ ไม่เป็นไปตาม

เป้า (สวศช. 1.6-7-4: แผนการใช้

จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 

2558) ผู้บริหารจึงให้เร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินโครงการที่ดำเนนิการแล้ว

เสร็จ  

 
 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ตั้งเกณฑ์เปา้หมาย  ตัว
บ่งชี้ที่ 1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)   ไว้ที่ระดับคะแนน 5 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- การเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  
 
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การเบิกจ่ายในแต่ละปียังไมไ่ดต้ามเป้าที่ทางมหาวิทยาลัยไดก้ำหนดไว้เท่าที่ควร 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ 
สำนัก และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

2.  มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   โดยคณะกรรมการ              
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก 

3.  มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก 
4.  มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย   1) การควบคุม ติดตามการ

ดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจำสำนัก และมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา   และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก 

5.  มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผล              
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  และผู้ใช้บริการตาม          

พันธกิจของสำนัก 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้และเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อ่ืนสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 9  ข้อ 



 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร โทรศัพท์  : 087-2159933 
  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 
        นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสำนัก และดำเนนิการ
ตามระบบที่กำหนด 

- สำนักฯ ได้มีระบบและกลไกการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็น

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง

สถาบนัต้องสร้างระบบและกลไกในการ

ควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒนาการ

ดำเนินงานของสถาบนั ให้เป็นไปตามนโยบาย

เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่กำหนด (สวศช 1.7-1-1)              

- โดยสำนักได้จดัทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี ของสำนักฯในการดำเนนิงานปฏิบัติการตาม

แผน การตรวจสอบและการรายงานผลการ

ปฏิบัติการการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุ

เป้าประสงค์และมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

(สวศช 1.7-1-2) 

สวศช. 1.7-1-1คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

สวศช. 1.7-1-2 แผน

ยุทธศาสตร์ของสำนักฯ พ.ศ.

2555 - 2559 

สวศช. 1.7-1-3 บันทึกข้อความ

ที่ สวศช. 017 /2557วันที่ 24 

มีนาคม 2559 เร่ือง ขอส่งตัว

บ่งชี้การดำเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2558 ของ

สำนักฯ 

สวศช. 1.7-1-4 บันทึกข้อความ

ที่ สวป./ว. 246 เร่ือง ขอความ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- สำนักฯ  ได้จัดทำกรอบการดำเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2558 ของหน่วยงาน โดยได้จัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ให้สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ(สวศช 

1.7-1-3) 

- สำนักฯ  ได้ส่งบุคลากร คือ นายเจริญชัย  

ศิริกิจ  เข้าร่วมโครงการการสร้างความ

เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องประชุม

วิญญูคุวานนัท์ ชัน้ 5 (สวศช. 1.7-1-4 ) 

- สำนักฯ ให้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและ
นำไปดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การ
ดำเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสานงานดา้นการ
ประกันคุณภาพ ในระดับสำนักฯเพื่อผลักดัน
ให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(สวศช 1.7-1-5) 

อนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเข้า

ร่วมโครงการสร้างความเข้ม

แข้งเพื่อเตรียมความพร้อมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2558 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

สวศช. 1.7-1-5 คำสั่งสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ
ที่ 001 /2558 เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผล
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
 

 2 มีการกำหนดนโยบายและ
ให้ความสำคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด
ของสำนัก 

- สำนักฯ ได้จัดสรปุโครงการตามแผนปฏบิัติ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

จำแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ และ

หน่วยงานที่รับผดิชอบ เพื่อพัฒนาการ

ประกันคุณภาพอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง

(สวศช. 1.7-2-1) 

  - สำนักฯ มีการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

สำนักฯ โดยคณะกรรมการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหนา้ที่กำกับดูแลใน

สวศช. 1.7-2-1 แบบฟอร์ม

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

สวศช. 1.7-2-2 ระเบียบวาระ
การประชุมคณะบริหารสำนักฯ 
คร้ังที่ 3 / 2559 

สวศช. 1.7-2-3 ปฏิทิน

ดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภาพใน ปีการศึกษา 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ อย่างครบถ้วนทุกระดบั เพื่อให้

สอดคล้องกับบริบทแผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 – 2564 ( ฉบับใหม่ )(สวศช. 

1.7-2-2) 

 - สำนักฯ ได้จัดทำปฏิทนิดำเนนิงานประกนั

คุณภาพการศึกษา เพื่อมอบหมายให้

คณะกรรมการดูแลกรอบการดำเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา และตัวบง่ชี้ของ

สำนักฯ ได้ดำเนินการติดตาม รบัผิดชอบตัว

บ่งชี้และรายงานผล  (สวศช. 1.7-2-3) 

- สำนักฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2557 เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสำนักฯ

ได้รับทราบและพิจารณาแนวทางในการ

ปรับปรุงผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

 

 

2558 

สวศช. 1.7-2-4 รายงานผลการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2557 

 
 
 
 
 
 
 

 3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์               
ของสำนัก 

  - สำนักฯ ได้กำหนดกรอบ ทบทวน 

ตรวจสอบตัวชี้วดั และกำหนดคา่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด ในดำเนินการประกันคณุภาพ

การศึกษา โดยการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและกระตุน้ให้แต่ละฝา่ยเตรียมรับ

การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดย

มอบหมายให้บุคลากรของสำนกัฯ ที่

รับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งชี้ มีการนำผลจากการ

ตรวจรายงานการประเมินตนเอง ของปี

การศึกษา 2557  จากคณะกรรมการตรวจ

สวศช. 1.7-3-1 บันทึกข้อความ

ที่ กนผ. ว 358/2558 เรื่อง 

ทบทวน ตรวจสอบตัวชี้วัด และ

กำหนดค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด 

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 

สวศช. 1.7-3-2 บันทึกข้อความ
ที่ สมป./ว007 วันที่ 11 
มกราคม 2559 เร่ือง ขอเชิญ
ประชุม 
สวศช. 1.7-3-3 บันทึกข้อความ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
การประเมินตนเอง มาปรับปรุงแก้ไขตัวบ่งชี้

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนนิงานประกัน

คุณภาพของสำนักฯ(สวศช. 1.7-3-1)  

- สำนักฯได้มอบหมายให้นายเจริญชัย  ศิริกิจ 

ผู้รับผิดชอบงานดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เข้าร่วมประชมุเก่ียวกับการ

ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ในมิติภายในดา้นการประเมินประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้ำ(สวศช. 1.7-3-2) 

- สำนักฯ ได้มอบหมายให้รองผูอ้ำนวยการ

สำนักฯ คือ อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม และ

นายเจริญชัย  ศิริกิจ ผู้รับผิดชอบงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าร่วม

ประชุมข้อราชการปรึกษาหารือเก่ียวกับแนว

ทางการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2558 (สวศช. 1.7-3-3) 

- สำนักฯ มีการกำหนดตัวบง่ชี้เพิ่มเติม

ตามอัตลักษณ์ ของสำนักฯและมีการปรับปรุง

แก้ไขเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดัยอุดมศึกษา ฉบับปกีารศึกษา 

2558 ตัวบ่งชี้ เป็น 13 ตัวบง่ชี้  คือ  

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  ภาวะผูน้ำของคณะกรรมการ
ประจำสำนัก และผูบ้ริหารของสำนัก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสำนัก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร

ที่ สมป./ว033 วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 255 เร่ือง ขอเชิญ
ประชุม 
สวศช. 1.7-3-4 บันทึก
ข้อความที่ สวสช. 024/2559
วันที่ 24 เมษายน 2559 เร่ือง 
ขอส่งตัวบ่งชีต้ามภารกิจของ
หน่วยงาน  ปีการศึกษา 2558 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
แห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง     
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ                                     
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  ระดับความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ระดับความพงึพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

ตัวบ่ งชี้ที่  2.21 ระบบและกลไกส่งเสริม

กิ จกรรมการทดสอบ วั ด ระดั บ ความรู้

ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษ

ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

(มรม.) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.21 ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล (สวศช. 1.7-3-4) 

 4 มีการดำเนินงาน                    
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การดำเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  

-สำนักฯ ได้มีการนำผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของปี 2557  ที่ผ่านมา
นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คลอบ
คลุมครบถ้วนตามตวับ่งชี้ (สวศช. 1.7-4-1) 

-สำนักฯ ได้นำผลการตรวจประเมินการ

สวศช. 1.7-4-1 รายงานการ

ประเมินตนเองของสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาตปิีการศึกษา 2557 

สวศช. 1.7-4-2 รายงานผล
ประเมินการประกนัคุณภาพ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2) การจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจำ
สำนัก และมหาวิทยาลัย
ตามกำหนดเวลา  และ  
3) การนำผลการประเมิน
คุณภาพไปทำแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนัก 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดทำ
เป็นรายงานผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี 2557 (สวศช. 1.7-4-2) 

- สำนักฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสำนักฯ ในแต่ละตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 2558 และรายงานผลการต่อ
คณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อพัฒนา
จัดทำแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. 1. การควบคุมติดตามการดำเนนิงาน และ
ประเมินคุณภาพ 

2. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น 
รายงานประเมินคุณภาพ                      
3. การนำผลการประเมินคุณภาพ 

ไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักฯ (สวศช. 1.7-4-3) 

การศึกษาภายใน ปี 2557 
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด
การศึกษานานาชาต ิ
สวศช. 1.7-4-3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ คร่ังที่ 1/2559 

 

 5 มีการนำผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทำงาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนนิงานตาม            
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
ทุกตัวบ่งชี ้

-สำนักฯ มีการนำเอาข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบปีทีผ่่านมา 

โดยการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพ  

(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะ

จากการคณะกรรมการประเมิน (สวศช. 

1.7-5-1) 

- สำนักฯ ได้ดำเนินการพฒันาผลการ

ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในรอบปทีี่ผ่านมา  

นำมาปรับปรุงวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ของสำนักฯ และมีการปรับเปลีย่นตัวบง่ชี้ของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หน่วยงานให้เป็นอัตลักษณ์ของสำนักฯ (สว

ศช. 1.7-5-2) 

สวศช.1.7-5-01 

Improvement Plan หรือ

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสำนักฯ ประจำปี  

พ.ศ. 2558 

สวศช. 1.7-5-2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 

กรกฎาคม  2559 

 สวศช. 1.7-5-3 คำสั่ง

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ที่ 3684/2558 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
-สำนักฯได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วม

ประชุมกับมหาวิทยาลัยทำข้อตกลง ตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการ นำ้หนัก เป้าหมายและ

เกณฑ์การประเมินผลตามคำรบัรองการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

(สวศช. 1.7-5-3) 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามคำรบัรองการ

ปฏิบัติราชการของ

สถาบนัอุดมศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 6 มีระบบสารสนเทศ              
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้

สำนักฯ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล

สนับสนนุการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทุกตัวบ่งชี้ ที่สำนักฯ รับผิดชอบคือ 13 

ตัวชี้วัด  เพื่อเป็นระบบฐานข้อมลูและ

สารสนเทศภายในสนับสนนุและเอ้ือต่อระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะ , สำนักและ

หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั อาทิ เชน่, การเรียนการสอน, 

นักศึกษาและบุคลากร,การวิจัยการบริการ

วิชาการ, การทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม, การ

บริหารและการจัดการ, ระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ   ใน

สำนักฯหรือแม้แต่ระบบออนไลน์เพื่ออำนวย

ความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน 

สำนักฯ (สวศช.1.7-6-1) 

สวศช.1.7-6-1 

www.Inter.rmu.ac.th/ แสดง

ระบบฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศทีส่นบัสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ

สำนักฯ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
และผู้ใชบ้ริการ                  
ตามพันธกิจของสำนัก 

-สำนักฯ ได้ดำเนินการแต่งตัง้บคุลากร เพื่อ

ดำเนินการดา้นการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลยั (สวศช. 1.7-7-1) 

- สำนักฯ ได้มอบหมายให้นายเจริญชัย  ศิริกิจ 

บุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานการจดัการความรู้

สวศช. 1.7-7-1  คำสั่งสำนักฯ

ที่ 001/2558 เร่ือง แต่งตั่ง

คณะกรรมการดำเนินการดา้น

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2558 

สวศช. 1.7-7-2 บันทัก

ข้อความที่  สวป. /ว 270 วันที่  

30  ธันวาคม 2558 เร่ือง ขอ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เพื่อทบทวน

การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้  ( KM ) 

(สวศช. 1.7-7-2) 

- สำนักฯ ได้มีการจัดโครงการต่างๆตาม

แผนปฏบิัติราชการประจำปีการศึกษา 2558

โดยจัดทำเป็นข้อมูลการดำเนินงานของ

สำนักฯประจำปีงบประมาณ 2559 เก่ียวกับ

งานการบริการวิชาการแก่นักศึกษาและ

บุคลากร (สวศช. 1.7-7-3) 

- สำนักฯ ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์

ชาวตา่งชาติ จัดทำหลักสูตรอบรม

ภาษาตา่งประเทศ ระยะสัน้ ที่ใช้ในการ

บริการวิชาการอบรมภาษา จากเจ้าของ

ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ 

( สวศช.1.7-7-4 ) 

- สำนักฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความ

พร้อมภาษาไทย สำหรับนักศึกษา

ชาวตา่งชาติ เพื่อศึกษาต่อใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย ( สวศช.1.7-7-5 ) 

- สำนักฯ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English 
Discoveries แก่นักศึกษาชัน้ปี 1   โดยการ
จัดกิจกรรม ให้นักศึกษาต้องทำผ่านระดับ
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
     1. กิจกรรม  Basic Level  1 
     2. กิจกรรม  Basic Level  2 
     3. กิจกรรม  Basic Level  3 
( สวศช.1.7-7-6 ) 

- สำนักฯ ได้จัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา

อาเซียน เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากร 

เชิญประชุม 

สวศช.1.7-7-3 แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีการศึกษา 

2558 

สวศช.1.7-7-4 เอกสารอบรม

หลักสูตรอบรมภาษาตา่ง 

ประเทศ ระยะสัน้  

สวศช.1.7-7-5 ตารางอบรม

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ภาษาไทย สำหรับนักศึกษา

ชาวตา่งชาติ เพื่อศึกษาต่อใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

สวศช.1.7-7-6  แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบ
วัดระดับความสามารถและ
การอบรมภาษาอังกฤษ ด้วย
สื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สวศช.1.7-7-7 สื่อวัสดุในการ

เรียนรู้ประจำห้องศูนย์การ

เรียนรู้ภาษาอาเซียน 

 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มาใช้การบริการวิชาการศึกษาเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ( สวศช.1.7-7-7 ) 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- สำนักฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร คือ 

 1.รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  โสภา 

 2.อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม 

 3. นายเจริญชัย  ศิริกิจ 

 4. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์  

เข้าร่วมโครงการวันการจัดการความรู้สู่
คุณภาพ พ.ศ. 2559 ( QA KM Day 2016 ) 
กับสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ 
ความภาคภูมิใจของบุคคล/หน่วยงาน(สวศช. 
1.7-8-1) 

-สำนักฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ ให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งกาเรียนรู้ (สวศช. 
1.7-8-2) 

-สำนักฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมเป็น
คณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อมีแนวทางการประ
เมิลผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2559   ตามตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้ำ (สว
ศช. 1.7-8-3) 

- สำนักฯ ได้ดำเนินงานการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการสรา้งเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

สวศช.1.7-8-1 บันทึกความที่ 

สมป./ว113 วันที่  2 มิถุนายน

2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการวันการจัดการความรู้สู่

คุณภาพ พ.ศ. 2559 ( QA KM 

Day 2016 ) และแบบตอบรับ

การเข้าร่วมโครงการ 

สวศช.1.7-8-2  คำสั่ง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ที่  3617/2558 

เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 

สวศช.1.7-8-3   คำสั่ง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ที่  3800/2558 

เรื่อง แต่งตั่งคณะคณะทำงาน

ปฏิบัติการประหยัดน้ำ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  

สวศช.1.7-8-4 บันทึกข้อความ

ที่ สวสช.011(2) /2559 วันที่ 

19 พฤษภาคม 2559 เร่ือง ขอ

อนุมัติโครงการ 

- แบบเสนอโครงการ IRIE KM 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การศึกษาดูงานด้านการบริการ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกจิกรรม
ร่วมกัน โดยสำนักฯ  ได้จัดทำโครงการ IRIE 
KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดู
งานดา้นการบริการวิชาการ ณ สถาบนัภาษา 
และการจัดการศึกษานานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในดา้นต่างๆ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน (สว
ศช. 1.7-8-5) 

วิชาการ 
- คำสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฎ

มหาสารคาม ที่ 1691/2559  
เร่ือง ให้ข้าราชการไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด 
 
- กำหนดการโครงการ IRIE KM 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การศึกษาดูงานด้านการบริการ
วิชาการ 
 
 
 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนำไปใชป้ระโยชน์ 

-สำนักฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี โดย

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

ตามและตัวชี้วัด ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ของสำนักฯ ในการจัดทำแผนการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

(สวศช. 1.7-9-1) 

-สำนักฯ ได้มีการสนับสนนุให้ทุนในการวิจัย

ของสำนักฯ แก่บุคลากรจัดทำผลงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาหน่วยงานและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถนำไปใชป้ระโยชน์(สวศช. 1.7-9-2) 

สวศช.1.7-9-1  แนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

สวศช.1.7-9-2  รายงานวิจัย

เร่ือง “การพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารระดับพืน้ฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
9  ข้อ 9  ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 



- มีคณะกรรมการดำเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- มีการนำผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนนิงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีการนำการประกนัคุณภาพ  ลงสูน่ักศึกษาที่ครบวงจรคุณภาพอย่างแท้จริง 

- ควรขยายการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ควรส่งเสริมงานวจิัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนว่ยงานให้พัฒนาขึน้และเผยแพรใ่ห้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นำไปใชป้ระโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  

ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รบับริการของหน่วยงาน  (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วัฒนบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 

  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 
        นักวิชาการศึกษา 



 
ผลการดำเนินการ 

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้มีการดำเนินงานดา้นการให้บริการวิชาการ  ตามพันธกิจ
ในการให้บริการวิชาการ  ที่มีคณุภาพสะท้อน ได้จากความพงึพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจของผู้รับการบริการวิชาการ ของสำนักฯ  ด้วยการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพิจารณาให้ครอบคลุม 5 
ประเด็นหลัก คือ  

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก 
 3. ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
 4. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพนัธ์ 
 5. ความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ตามจุดเน้นของสำนักฯ 
 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลการประเมนิผลผู้รับบริการของหน่วยงาน 4.25 

 

การประเมินตนเอง 

 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.02 รายงานการสำรวจความพึง

พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

4.25 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

-  สวศช.2.1-1  สำเนารายงานการสำรวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

 



 
 
จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

  



ตัวบ่งชี้ที่  2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่าง                  

มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน                   

ที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ 
หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสำรวจความพึงพอใจของ

บุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกำลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วฒันบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 
  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ :    นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ ์ โทรศัพท์  :  083-3538313 
        เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

 



 

 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนนุที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ ์

1. สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ มียุทศาสตร์และกล

ยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สวศช. 2.2-1-1: แผนยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ดา้นการพัฒนา

บุคลากร ปี  2555-2559 

สวศช. 2.2-1-2: แผนปฏิบัติการ

สำนักวิเทศสัมพนัธ์ฯ   

 2 มีการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนนุให้เป็นไปตาม

แผนที่กำหนด 

 

 2.  สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯได้มีการส่งเสริม 
สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรและจัดให้มีการศึกษาดูงานหรือ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรใน
สถาบนัอ่ืนๆ ทั้งในและตา่งประเทศ 

สวศช. 2.2-2-1: โครงการพัฒนา

บุคลากร IRIE KM: การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดู

งานดา้นการบริการวิชาการ ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

สวศช. 2.2-2-02: รายงานการ

เดินทางไปราชการและออกนอก

เขตจังหวัดโครงการIRIE KM: การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดู

งานดา้นการบริการวิชาการ ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญ

และกำลังใจให้บุคลากร

สายสนับสนนุสามารถ

ทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.  สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ไดส้วัสดิการ

เสริมสร้างสุขภาพทีด่ี  และสร้างขวัญและ

กำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนนุสามารถ

ทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยจัดงาน

เลี้ยงส่งทา้ยปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ และมอบ

รางวัลให้บุคลากรดีเด่น  

สว.ศช. 2.2-3-1: กิจกรรมเลี้ยง

ส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อน รับ ปี ใหม่  

2559  

สว .ศ ช . 2.2-3-2: บุ ค ล าก ร

ได้รับรางวัลจำนวน 2 คน คือ

น า ย เจ ริญ ชั ย  ศิ ริ กิ จ  แ ล ะ

นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีระบบการติดตามให้

บุคลากรสายสนับสนุนนำ

ความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4. สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีระบบการ

ติดตามให้บุคลากรสายสนับสนนุนำความรู้

และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องโดยให้รายงานผล

ปฏิบัติงานทีไ่ด้จากการพัฒนา 

สว.ศช. 2.2-4-1: บันทึก/คำสั่ง

ให้บุคลากรเข้าอบรมฯ 

สว.ศช.2.2-4-2: ผลการ

ประเมินการปฏบิัติงานของ

บุคลากร 

 5 มีการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณบุคลากรสาย

สนับสนนุ และดูแลควบคุม

ให้บุคลากรสายสนับสนนุ

ถือปฏิบัติ 

5.  สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีการให้ความรู้

ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนบัสนนุถือ

ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

สวศช.2.2-5-1 แนวทางการ

ปฏิบัติงานของบุคลาการสาย

สนับสนนุ 

 

 6 มีการประเมินผล

ความสำเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

6. สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ มียุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุตาม

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมและ

รายงานกองบริหารงานบุคคลทกุไตรมาส 

สวศช. 2.2-6-1: รายงานผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากร

สายสนับสนนุ   

 

 7 มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

7. สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯได้มีการนำผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ

ประจำปี 2558  

สวศช. 2.2-7-1: แผน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดา้นการ

พัฒนาบุคลากร ปี  2555-2559 

สำนักวิเทศสัมพนัธ์ฯ (ฉบบั

ปรับปรุง) 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5  ข้อ 7  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
- บุคลากรได้รบัการพัฒนาทุกคน 



- บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการและชีวิตประจำวัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- บุคลากรควรได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการ 

- ………………………………………………………… 

  



ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  

ร้อยละของบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติที่ได้รับการพัฒนาความรู้  และ

ทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  ต่อบุคลากรทั้งหมด  โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับ

ซ้ำแม้ว่าบุคลากรท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม  การ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ  ได้แก่ 

1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม  สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง  

 

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

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วัฒนบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 

  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 
        นักวิชาการศึกษา 

 

ผลการดำเนินการ 

 จำนวนบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้  
และทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  จำนวนทั้งหมด   14  คน ดังนี้ คือ  

1. ผู้บริหารสำนัก 
1.1  ผศ.ดร. ลดาวัลย ์ วัฒนบุตร    ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
1.2  รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  โสภา      รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
 1.3 อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม      รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

     2. บุคลากรประจำสำนัก 

 2.1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ                  นักวชิากาศึกษา 
    2.2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2.3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา          เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 



 2.4 นางสาวอุบลรัตน์  หวานอารมณ์    เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ 
                2.5 นายธนาธิป  ยุภานิช                  เจ้าหน้าการเงินและบัญชี 

                2.6 นายจิรวัฒน ์  สุราสา                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 
 

3. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
     3.1  Mr. Tran Cao Nhon            อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม                                            

        3.2 Ms. Park Jin Hee                  อาจารย์สอนภาษาเกาหลี                    4             
        3.3  Mr. Ross Niswanger              อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ                                                                                      

                    3.4 Mr. Wendell Pepito            อาจารย์สอนภาษากาตาล็อก                                                                                     
        3.5  Mr.Toru  Ichihana                อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 
โดยจัดทำโครงการ IRIE KM : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ  ระหว่างวันที่ 
27 - 28  กรกฎาคม 2558  ณ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                         

 

สูตรคำนวณ   

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี =         14   X  100 
         14 
        =        100  

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี =  ร้อยละ 100 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ร้อย 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

- สวศช. 2.3-1  แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ  5  ปี พ.ศ. 2555 -2559  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

- สวศช. 2.3-2  แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ  5  ปี พ.ศ. 2555 -2559  สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา 

               นานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

- สวศช. 2.3-3  บันทึกข้อความที่ สวสช. ว.005 (2)/2558 วันที่ 21  มกราคม 2558 เรื่อง ส่งข้อมูลแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับ ดา้นการศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2558 - 2561 



-  สวศช. 2.3-4   

- แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ โครงการ IRIE  KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการวชิาการ  

- บันทึกข้อความที่ สวสช. 011(2) / 2559 วันที่  19 พฤษภาคม  2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 

- คำสั่ง มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม ที่ 1691/2558 เร่ือง ให้ข้าราชการไปราชการและออกนอกเขต
จังหวัด 

- กำหนดการโครงการ IRIE  KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการวชิาการ 

- รายงานผลการศึกษาดูงานโครงการ IRIE  KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการ
วิชาการ 

 

- สวศช. 2.3-5  คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ 2474/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการและออกนอก
เขตจังหวัด  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบการฝึกอบรม 
การเดินทางไปราชการและสวัสดิการ ฉบับแก้ไขและปรับปรุง 

- สวศช. 2.3-6  คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ 3356/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการและออกนอก
เขตจังหวัด  โครงการพัฒนาศักยภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานยานพาหนะ ณ จังหวัดนครพนม 

- สวศช. 2.3-7  คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ 0596/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะด้านไอที สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

- สวศช. 2.3-8  คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ 2116/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
และการวิเคราะห์ค่างานสายสนบัสนนุ 

- สวศช. 2.3-9 บันทึกข้อความที่ กค.230 /2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรม 
หลักสูตร  “การบริหารทรัพย์ ” สำหรับหน่วยงาน มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 

- สวศช. 2.3-10   

- แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดทำโครงการ พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

- บันทึกข้อความที่ สวบ. 0155 / 2559 วันที่  25 พฤษภาคม  2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกข้อความที่ สวบ. 0162 / 2559 วันที่  2  มิถุนายน  2559 เร่ือง ขออนุญาตไปราชการ 

- คำสั่ง มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม ที่ 1877/2559 เร่ือง ให้ข้าราชการไปราชการและออกนอกเขต
จังหวัด 

- รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรับเกาหลี  
 



 
จุดเด่น 

- บุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
ครบถ้วนทุกคน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  :  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
(มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

         ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุ่มบคุคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ที่อาจจะมีผลกระทบหรือได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนนิงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศึกษา สมาคมธุรกิจ สมาคม วิชาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ชุมชน ฯลฯ ทัง้นี้ผู้มีสว่นได้เสียดังกลา่ว  
อาจเป็นผูส้นบัสนนุปจัจัยการผลิต เป็นคู่แข่ง หรือผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ไม่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การเช่น ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานในองค์การ และลูกค้าผู้รับบริการ 

        สภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์ รับรู้ทางสายตาในระยะห่าง อาจเป็นพื้นที่
ธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปทรงของแผ่นดิน นำ้ ตน้ไม้ สตัว์และสรรพสิ่งมนุษยส์ร้างในสภาพอากาศหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าภูมิ
ทัศน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  



ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วัฒนบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 

  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายจิรวัฒน์   สุราสา                                                           โทรศัพท์  :  088-5627058 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
ผลการดำเนินการ 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.16  อยู่
ในระดับ ด ี

 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.16 

 
 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.16 4.16 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

- สวศช.2.4-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
จุดเด่น 

- สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม มีแบบประเมินความพึง
พอใจสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อสำรวจความพงึพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนข์อง 
สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เช่น การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

 
 



จุดที่ควรพัฒนา 
- สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ควรมีโครงการรองรับ

เก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในสำนัก ห้องเรียนห้องอบรมน่าอยู่และสวยงาม 
ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น และใช้เป็นที่จัดกจิกรรมกลางแจ้งในโอกาสตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.21  :     ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ 

                          และการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :  



                    สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพ่ิมเติม 

ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

1. มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถ
และการอบรมภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

2. มีกิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา  
3. มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries โดยการ

จัดกิจกรรม ให้นักศึกษาต้องทำผ่านระดับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- กิจกรรม  Basic Level  1  
- กิจกรรม  Basic Level  2 
- กิจกรรม  Basic Level  3 

4. มีกิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา หลัง
การอบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries  ( Exit Test ) 

5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน   :  

 



คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1  ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   

3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 

 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผศ.ดร. ลดาวัลย์  วัฒนบุตร โทรศัพท์  :  087-2159933 

  ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายสุระศักดิ์   สุตะภักดิ์        นายจิรวัฒน์   สุราสา                                                           โทรศัพท์  :  083-3538313 
        เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

ผลการดำเนินการ 

การจัดการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1  

โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณะ จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 152 56.38 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 157 55.55 

คณะครุศาสตร ์ 358 70.22 

คณะนติิศาสตร ์ 251 55.99 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 769 56.90 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 270 55.32 

คณะวิทยาการจัดการ 649 52.30 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 444 56.29 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 208 65.14 

รวม 3258 58.23 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 54.95 56.54 57.67 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 55.45 53.87 57.34 

คณะครุศาสตร ์ 72.18 66.09 72.39 

คณะนติิศาสตร ์ 55.72 54.12 58.15 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 56.06 55.71 58.95 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 53.86 54.71 57.39 

คณะวิทยาการจัดการ 52.84 49.90 54.16 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 56.15 52.40 60.34 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 64.43 64.50 66.51 

เฉลี่ยรวม 57.96 56.42 60.32 



 

 

ความพึงพอใจของการจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 

โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เพศ จำนวน 

ชาย 773 

หญิง 1597 

 

อาย ุ จำนวน 

16 – 20 ป ี 2240 

21 – 25 ป ี 129 

 

คณะ จำนวน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 136 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 136 

คณะครุศาสตร ์ 42 
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คณะนติิศาสตร ์ 224 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 559 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 229 

คณะวิทยาการจัดการ 496 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 378 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 170 

 

 

ความพึงพอใจของการรับบริการวชิาการของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ดา้นการให้บริการ  

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

การประชาสัมพันธ์และการประสานงานการจัดการสอบ 4.29 

สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบมคีวามพร้อมเพียงใด 4.54 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการสอบ  4.20 

วัน เวลา สถานท่ีและบรรยากาศในการจัดการทดสอบมีความเหมาะสมเพียงใด  4.35 

วิทยากรมีการแนะนำการใช้โปรแกรม ชัดเจนและมีความเข้าใจ 4.54 
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ความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการของสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ด้านการทดสอบความรู้พื้นฐาน 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเอง 

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ด้ำนกำรให้บริกำร 

ด้ำนกำรให้บริกำร 

4

4.2

4.4

ด้ำนกำรทดสอบควำมรู้พืน้ฐำน

ด้ำนกำรทดสอบควำมรู้พืน้ฐำน

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

แบบทดสอบมีความยากง่ายในการใช้งานและสะดวกมากน้อยเพียงใด 4.17 

แบบทดสอบใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 4.25 

แบบทดสอบจัดรูปแบบหน้าจอ รปูภาพ และสี มีความเหมาะสมเพยีงใด 4.37 

แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา  4.21 

แบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรูด้้วยตนเอง 4.37 

นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการทำแบบทดสอบ 4.13 



 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

สวศช. 2.20-1 : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถและการ

อบรมภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

สวศช. 2.20-2 : กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา  
สวศช. 2.20-3 : จัดอบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries โดยการจัด
กิจกรรม ให้นักศึกษาต้องทำผ่านระดับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

- กิจกรรม  Basic Level  1  
- กิจกรรม  Basic Level  2 
- กิจกรรม  Basic Level  3 

สวศช. 2.20-4 : กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา หลัง
การอบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries  ( Exit  Test ) 
สวศช. 2.20-5 : มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
สวศช. 2.20-6 : มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 

 

จุดเด่น 
- มีการทดสอบวัดความพื้นฐานนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ด้วยสื่อมัลติมีเดีย English Discoveries 

Network ตามโครงการ  

จัดอบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries โดยการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษา
ต้องทำผ่านระดับเกณฑ์ กิจกรรม  Basic Level  1,  Basic Level  2 ,  Basic Level  3 



- มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- มีการทดสอบฯ นักศึกษาที่ไมส่ามารถมาทดสอบตามตารางหรือ วัน เวลา  ที่กำหนดไว้ เพิ่มเติมได้ 

-  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ระบบการบริหารจัดการด้านการจัดนักศึกษาเข้าทดสอบแตล่ะรุน่ยังไม่เปน็ไปตามตารางที่กำหนด 

- เห็นควรมอบสำนักส่งเสริมวชิาการจัดตารางเข้าในระบบบริหารการศึกษาแตะละภาคเรียน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.22 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล หมายถึง การที่สำนักฯ มีพัฒนาการ คือ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ 

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่สากลและมผีลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่เก่ียวข้องบรรลเุป้าหมาย ส่งผลให้หน่วยงาน/

สาขาวชิา/มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับทางวชิาการในระดบัภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดร้ับการจัดอันดับจากองค์กร

ระดับภูมิภาคหรือนานาชาต ิ

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการลงนามความร่วมมือกับหนว่ยงาน/สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศเพิ่มขึ้น 

2. ได้รับการสนับสนนุด้านแหล่งทนุ/ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกจากในหรือต่างประเทศ 

3. มีแนวทาง แผนยทุธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลยัสู่การยอมรับในระดับสากลที่ได้รับการอนุมัติจาก

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 

4. มีการดำเนินการตามแนวทาง แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลยัสู่การยอมรับในระดับสากล 

5. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทาง  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 



 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบง่ชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวลัย์ วฒันบุตร 

                             ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด                    

                             การศึกษานานาชาต ิ

โทรศัพท์  :  087-2519933 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

                             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิัติการ 

โทรศัพท์  :  089-9443139 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการลงนามความร่วมมือ

กับหน่วยงาน/

สถาบนัการศึกษาใน

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

มีการลงนามความร่วมมือกับหนว่ยงาน/

สถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศเพิ่มขึ้นใน

ปีงบประมาณ 2559 นี้ จำนวน 7 แห่ง คือ  

1. Higashikawa Town  

2. University of Applied Sciences 

3. TransWorld University 

4. National Pingtung University 

สวศช. 2.22-1-1 สำเนา

ข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ที่เพิ่มข้ึนใน

ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 

ฉบับ 

สวศช. 2.22-1-2 สำเนาแบบ

สำรวจข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการ

จัดทำความร่วมมือ 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. Quang Binh University 

6. Quang Binh School of Economics 

7. Central University of Technology 

(สวศช. 2.22-1-1 สำเนาข้อตกลงความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ที่เพิ่มข้ึนในปีงบประมาณ 

2559 จำนวน 7 ฉบับ) ทำให้ข้อตกลงความ

ร่วมมือทั้งหมดของมหาวิทยาลยัฯ กับ

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

นั้น มีจำนวนรวมเป็น 29 แห่ง จากเดิมที่มี 

24แห่ง ทั้งนี้ นับเฉพาะความร่วมมือที่ยังไม่

หมดอายุและมีการต่ออายุ  

(สวศช.2.22-1-2 แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป

เก่ียวกับการจัดทำความร่วมมือ 

(MOU)/ข้อตกลง (Agreement) ของ

สถาบนัอุดมศึกษาไทย)  

(MOU)/ข้อตกลง (Agreement) 

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 2 ได้รับการสนับสนนุด้าน

แหล่งทุน/ทรัพยากรจาก

หน่วยงานภายนอกจากใน

หรือต่างประเทศ 

ได้รับการสนับสนนุด้านทรัพยากรมนุษย์

จากหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศ 2 

หน่วยงาน คือ  

1. International Friendship  

Cultural Exchange Association (IFCA) 

โดยได้รับความอนุเคราะห์อาสาสมัครเพื่อ

สอนภาษาญี่ปุน่เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ Mr. 

Toru Ichihana โดยเป็นการสอนที่ไม่รับ

ค่าตอบแทนการสอน เพียงให้มหาวิทยาลยั

ฯ จัดหาที่พักเป็นคา่ที่พัก, ค่าอาหารราย

เดือน, และค่าประกันชีวิตให้ ครอบคลุม

สวศช. 2.22-2-1 สำเนาหนังสอื

ตอบรับ Mr. Toru Ichihana 

สวศช. 2.22-2-2 สำเนาหนังสอื

ตอบรับ/ส่งตวั Ms. Park Jinhee 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,900 บาท ซึ่งต่ำกว่า

อัตราค่าจ้างปกติที่มีอัตรา 15,000 บาท 

(สวศช. 2.22-2-1 สำเนาหนังสอืตอบรับ 

Mr. Toru Ichihana) 

2. KOICA Korea International  

Cooperation Agency (KOICA) ประจำ

ประเทศไทยวา่ ไดส้่งอาสาสมัครเกาหลีมา

ปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์สอนภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลี คือ Ms. Park Jinhee  

เป็นการสนบัสนุนแบบให้เปลา่ คือ 

มหาวิทยาลยัฯ ไม่ต้องเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ 

เพียงแต่อำนวยความสะดวกดา้นการ

ประสานงานในด้านต่างๆ ตามที่ร้องขอ 

นอกจากนี้ ยังได้อนุเคราะห์อุปกรณ์การ

สอนภาษาและวฒันธรรมแก่มหาวิทยาลัยฯ 

อีกด้วย 

(สวศช. 2.22-2-2 สำเนาหนังสอืตอบรับ/

ส่งตัว Ms. Park Jinhee) 

 3 มีแนวทาง แผน

ยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

การยอมรับในระดับสากล

ที่ได้รับการอนุมัติจาก

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัหรือสภา

มหาวิทยาลยั  

มีแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่มียทุธศาสตร์

ด้านการพฒันามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับใน

ระดับสากล สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พ.ศ. 2555 – 2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์

ข้อที่ 5 (สวศช. 2.22-3-1 สำเนาแผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2555 – 2559) 

(สวศช. 2.22-3-2  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สวศช. 2.22-3-1 สำเนาแผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555 – 2559 

สวศช. 2.22-3-2 แผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

พ.ศ. 2555 – 2559 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พ.ศ. 2555 – 2559)  

 4 มีการดำเนินการตาม

แนวทางแผนยทุธศาสตร์ 

หรือแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่การยอมรับ

ในระดับสากล 

มีการดำเนินการตามแนวทางแผน

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ดา้นพัฒนามหาวิทยาลยั

สู่การยอมรับในระดับสากลที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2555 – 2559 ด้าน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล  

(สวศช. 2.22-4-1 สำเนาแผนยทุธศาสตร์

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ พ.ศ. 2555 – 2559) 

โดยมีการดำเนนิการตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 

ข้อของแผนของยุทธศาสตร์สำนกัฯ คือ  

ด้านที่ 1 – สนับสนนุการเตรียมความพร้อม

มหาวิทยาลยัในทุกด้านเพื่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน โดยเป็นหน่วยงานกลาง

ในการจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ทุกคณะ/สำนักฯ 

เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการที่สนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยสูส่ากล 

ตลอดจน จัดอบรมภาษาตา่งประเทศให้แก่

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม

มหาวิทยาลยัฯ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สว

ศช. 2.22-4-2 สำเนารายชื่อโครงการที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เตรียมความ

พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้า

สวศช. 2.22-4-1 สำเนา

ข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ที่เพิ่มข้ึนใน

ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7

ฉบับ 

สวศช. 2.22-4-2 สำเนาแผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

พ.ศ. 2555 – 2559 

สวศช. 2.22-4-3 สำเนารายชื่อ

โครงการที่ได้รับจดัสรร

งบประมาณโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2559  

สวศช. 2.22-4-4 สำเนารายงาน

ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ปีงบประมาณ 2559 

รอบ 6 เดือน 

สวศช. 2.22-4-5 สำเนารายชื่อ

นักศึกษาจีน 

สวศช. 2.22-4-6 สำเนารายชื่อ

นักศึกษาเวียดนาม 

สวศช. 2.22-4-7 สำเนาหนังสือ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

สู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559)  

(สวศช. 2.22-4-3 สำเนารายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน) 

ด้านที่ 2 – สรา้งและพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภายในและตา่งประเทศ โดยมีการลงนาม

ความร่วมมือกับหน่วยงาน/

สถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศเพิ่มขึ้นใน

ปีงบประมาณ 2559 นี้ จำนวน 7 แห่ง คือ  

1. Higashikawa Town  

2. University of Applied Sciences 

3. TransWorld University 

4. National Pingtung University 

5. Quang Binh University 

6. Quang Binh School of Economics 

7. Central University of Technology  

(สวศช. 2.22-4-4 สำเนาข้อตกลงความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 

2559 จำนวน 7 ฉบับ) 

ด้านที่ 3 - สนับสนนุการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย 

และอาสาสมัคร ตลอดจน สื่อทางการศึกษา

กับหน่วยงานทั้งในและตา่งประเทศ  โดยใน

ตอบรับจาก CUT 

สวศช. 2.22-4-8 สำเนารายชื่อ

นักวิจัยจาก CUT 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 นี้ สำนักฯ ได้ประสาน

รับนักศึกษาจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัย Southwest Forestry 

และมหาวิทยาลัย Honghe University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ไทยร่วมกับนักศึกษาไทย ณ คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

(สวศช. 2.22-4-5 สำเนารายชื่อนักศึกษา

จีน) นอกจากนี้ สำนักฯ ไดป้ระสานกับ

หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรับ

นักศึกษาเวียดนามเข้าศึกษาในหลักสูตร

เตรียมความพร้อมภาษาไทยอีกด้วย (สว

ศช. 2.22-4-6 สำเนารายชื่อนักศึกษา

เวียดนาม) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะมี

การแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกับ Central 

University of Technology (CUT) 

ประเทศอาฟริกาใต้ โดยมหาวทิยาลัยฯ จะ

ส่งนักวิจัยจำนวน 2 คน เพื่อเดินทางไป

นำเสนองานวจิัยในงานประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติของ CUT ในเดือนตุลาคม 

2559 ที่จะถึงนี้ (สวศช. 2.22-4-7 สำเนา

หนังสือตอบรับจาก CUT) และ CUT จะส่ง

นักวิจัยจำนวน 20 คน เพื่อมานำเสนอ

ผลงานวิจัยในงานราชภัฏวิชาการของ

มหาวิทยาลยัฯ ในเดือนกันยายน 2559 นี้ 

(สวศช. 2.22-4-8 สำเนารายชือ่นักวิจัย

จาก CUT) 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงแนวทาง  แผน

ยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

การยอมรับในระดับสากล 

สำนักฯ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ดา้นพัฒนามหาวิทยาลยั

สู่การยอมรับในระดับสากล ให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 

(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560-2564)  

(สวศช. 2.22-5-1 ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ครั้ง

ที่ 3/2559) 

(สวศช. 2.22-5-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์

และการจัดการศึกษานานาชาติ 

คร้ังที่ 3/2559)  

(สวศช. 2.22-5-3 ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

คร้ังที่ 1/2559) 

สวศช. 2.22-5-1 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาต ิ

คร้ังที่ 3/2559 

สวศช. 2.22-5-2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาต ิ

คร้ังที่ 3/2559 

สวศช. 2.22-5-3 ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักวิเทศสัมพนัธ์และการจัด

การศึกษานานาชาต ิ

คร้ังที่ 1/2559 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

จุดเด่น 



- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 

 

 



ส่วนที่  3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

             ผลการประเมินตนเอง ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา 2559 
พบว่า มีคะแนนจากผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามกลุ่มตัวบ่งชี้  ทั้ง  2  กลุ่มตัวบ่งชี้  จำนวน 14  ตัว
บ่งชี้  มีคะแนนเท่ากับ     ดังตารางสรุป ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี ้

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ภาวะผู้นำของ คณะกรรมการประจำสำนัก และผู้บริหารของสำนัก 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนัก 3.30 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.01 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 71.42 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 5 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.47 

ผลการประเมิน ระดับดี 
 



 
 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.47  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.47  
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้   

ผลการประเมิน ระดับดี  
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 

  



3.2  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ 6  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที ่1.2  ภาวะผู้นำของ คณะกรรมการ

ประจำสำนัก และผู้บริหารของสำนัก 

7  ข้อ 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี

ของผู้บริหารสำนัก 

5.00 3.30 3.30 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4  การพัฒนาหน่วยงาน          

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

5 4 4 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 6 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ  

6 7 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 9 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน)  
กลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกจิ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

4.02 4.25 4.25 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

5  ข้อ 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ

การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

 
5 

13  
100 

5 
13 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.02 4.01 4.01 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ร้อยละของการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

- 10 71.42 71.42 
14 



ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกส่งเสรมิ

กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อ

โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
5  ข้อ 

 
6 ข้อ 

 
 

 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระดับความสำเร็จใน             

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

5  ข้อ 5  ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม (ผลการประเมิน) 4.47 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.47 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ (ผลการประเมิน) 4.47 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก  ก 

 

เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 



ตาราง   เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการ
จัดการศึกษานานาชาติ                  ปีการศึกษา  2558 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 8  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำสำนัก 

และผู้บริหารของสำนัก 

สกอ. 7.1 7  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

สำนัก 

สมศ. 13 4.30 หน่วยงานดำเนินการ

ประเมินผู้บริหารเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สกอ. 7.2 5  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 7.4 6  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1 7  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

สกอ. 9.1 9  ข้อ  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มรม. 4.50 ประเมินโดย

หน่วยงานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มรม. 7   ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

มรม. ร้อยละ 

100 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. 4.20 หน่วยงานดำเนินการ

ประเมินเอง 



องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.20   มรม. 60  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

สู่สากล 

มรม. 5  ข้อ  

รวมทั้งหมด  13   ตัวบ่งช้ี 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 
  

 


