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ค าน า 
 

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

ทั้งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้

สถาบันอุดมศึกษา  น าตัวบ่งชี้นี้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพ 

          ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดท า

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ปีการศึกษา 2560   โดยใช้ข้อมูลคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นหลัก   

         การจัดท ารายงานเล่มนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 

2560  และเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบต่อไป  โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และการ

จัดการศึกษานานาชาติ  ได้รับการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วมและกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จ านวน  14  ตัวบ่งชี้  

และส านักฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จะท าให้ส านักฯ และหน่วยงานภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและน าผลจาก

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่  1 

                                        ส่วนน า 
 

      1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ชื่อหน่วยงาน 

            ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สถานที่ตั้ง 

             ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสถานที่ตั้งอยู่ อาคาร  26  ( อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ )  ชั้น 1 เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  
043 - 712166 

ประวัติความเป็นมา 
     ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ

หลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งน าไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค นั่นหมายถึง ในระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าเป็นต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ  ที่เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษานานาชาติและดึงดูดนักศึกษานานาชาติ  ในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงเอื้อต่อ
การร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ได้รับนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ในระบบปกติและระบบพิเศษเป็นจ านวนมาก
ขึ้นทุกปี   นักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
หน่วยงานที่ประสานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานและจัดการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน นักศึกษาต่างชาติส าหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือให้การ
เรียนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต ตลอดจนการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ  ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมี
ประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการประสานใช้ศักยภาพของ
นักศึกษาต่างชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงอนุมัติให้จัดตั้งส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
การศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก คือ 
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แสวงหาพันธมิตรทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  ในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากลเป็นองค์กรที่
สามารถจัดการศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

1.2  ปรัชญา  ปณิธาน ค่านิยม  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และเป้าประสงค์ 
                              1.2.1  ปรัชญา 
 ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม น าสู่สากล  
                                     1.2.2  ปณิธาน  
 ส่งเสริมสมรรถนะการท างานและวิชาการสู่ระดับสากลให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลกรของ
มหาวิทยาลัยฯ เชิดชูเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก  
                             1.2.3  ค่านิยม  
 กว้างไกลทันสมัย ใส่ใจบุคลากรและนักศึกษา มีภาษาเป็นจุดขาย สร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย โดยใช้ความ
ร่วมมือ  
                            1.2.4  อัตลักษณ์  
  “สนับสนุน”   ความร่วมมือและกิจกิรรมอันเกิดจากความร่วมมือ 
  “ส่งเสริม”  สมรรถนะด้านการแข่งขันในการท างานในระดับนานาฃาติ 
  “เสาะแสวง” รายได้และงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย 
  “สืบสาน”  วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และมีคุณค่า 
  “สร้างสรรค์”  สังคมแห่งการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมโลก  
                             1.2.5  เอกลักษณ์  

 เครือข่ายกว้างไกล ทันสมัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับนานาชาติ 
                            1.2.6  วิสัยทัศน์  
  เป็นผู้น าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย ให้
ก้าวไกลระดับโลก  
                           1.2.7  พันธกิจ  
 1) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
มีความพร้อมในการแข่งขันในเชิงสมรรถนะการท างานและการมีงานท าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 2) สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นต้นแบบในการใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรและ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 3) มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคามเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ ผลางานวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีรายได้นอกเหนือจากเงินบ ารุงการศึกษาโดยการแสวงหา
รายได้อันเกิดจากความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
                                    1.2.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) ยกระดับส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติให้เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียน
การสอนเทียบเท่าคณะ 
 2) พัฒนาศูนย์ภาษาซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิเทศฯ ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้เอ้ือต่อการ
เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
 4) เร่งรัดกจิกรรมอันเนื่องมาจากสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ
หน่วยงานต่างประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  
 5) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางการวิจัย วิชาการ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร 
 6) ก่อตั้งศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และ
อาจารย์เพ่ือเอ้ือต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 
 7) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการทางสารสนเทศด้านวิเทศ
สัมพันธ์ การเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก 
 8) ประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้กับคณะ ศูนย์ และส านักต่างๆในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ที่น ามาซึ่งประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                                              1.2.9   เป้าประสงค์  
 1) มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติและและจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  
 2) ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสอบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ และสร้างรายได้จากการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก   
 3) มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ทีเอ้ือต่อการเตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
 4) เกิดการด านานกิจกรรมที่เกิดจากสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
 5) มีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางการวิจัย วิชาการ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร 
 6) ก่อก าเนิดศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
และอาจารย์เพ่ือเอ้ือต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 
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 7) สามารถใช้ระบบ ICT เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการทางสารสนเทศด้านวิเทศ
สัมพันธ์ การเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก 
 8) เกิดความร่วมมือและการบูรณาการองค์ความรู้กับคณะ ศูนย์ และส านักต่างๆในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ที่น ามาซึ่งประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร์ 

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- งานการประชุมสามัญและวิสามัญประจ าปี 

 

- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่การบรกิารวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและสื่อการอบรม 

- งานพัฒนาข้อสอบและทดสอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครือข่ายความ

ร่วมมือ/MOU 

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและ

ทุนการศึกษา 

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
 

- งานผลิตและพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

- งานพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

- งานพัฒนาห้องปฏบิัติและศูนยก์ารเรียนรู้ 

- งานพัฒนาเว็บไซต์ 

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกิจการนกัศึกษา 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกัน
คุณภาพ 



โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านัก 
นายอุทก พิเคราะหฤ์กษ์ 

 

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 

 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกัน
คุณภาพ 

นางสาวพิมลวรรณ เดชานุเบกษา 
 

- อัตราว่าง  

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
- อัตราว่าง  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
- นายเจริญชัย ศิริกิจ  

(นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร) 
- นายธนาธิป ยภุานิช 

(ผูป้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 
 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
-  

- นายธนวิชญ์ สยุอย 

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 
 

- นายจิรวัฒน ์สุราสา 

(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร) 
 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
นางสาวณัฐธิดา กลางประชา 
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1.4  รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
1.4.1 ผู้บริหาร 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
2 อาจารย์พิมลวรรณ  เดชานุเบกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
3 อาจารย์ณัฐธิดา  กลางประชา รองผู้อ านวยการวิชาการและวิจัย 
4 อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
              1.4.2 กรรมการบริหารส านักฯ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
2 อาจารย์พิมลวรรณ  เดชานุเบกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
3 อาจารย์ณัฐธิดา  กลางประชา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4 อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 อาจารย์ ดร.ดวงพร   ศรีบุญเรือง กรรมการ                                    
6 อาจารย์นิธิภักดิ์  กทิศาสตร์ กรรมการ 
7 ผศ.ดร. กชพร   น านาผล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 ผศ.ดร. ศรินทิพย์   รักษาสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 น.ส. นาฏธิดา  พันเสนา กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

                      1.4.3  จ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ข้าราชการ 2 2 2 2 - 
2. พนักงาน 
   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 
   - เงินงบประมาณรายได้  

 
3 
1 

 
3 
4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

3 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 
   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 
   - เงินงบประมาณรายได้ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 
5. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 4 5 5 4 4 

รวม 10 14 14 13 14 
 
                                       1.4.4 พนักงาน 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
4 นายนายธนวิชญ์  สุยอย  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
5 นายธนาธิป  ยุภานิช ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ 

6 นายจิรวัฒน์  สุราสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 

                                1.4.5 อาจารย์ชาวต่างชาติ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม 
2 Mr. Liu Guiquan อาสาสมัครสอนภาษาจีน 
3 Mr.Toru  Ichihana                                                          อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 
4 Ms. Park Jin Hee อาสาสมัครสอนภาษาเกาหลี 
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1.5  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
    1.5.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
         1.5.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  
    1. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    2. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   3. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    4. นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 
     1.5.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    2. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    3. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย / หน่วยงานจากต่างประเทศ 
    4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 
       1.5.1.3  ผลผลิต 

   1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศและผ่านการฝึก
ทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

   2. นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับบริการในการอ านวยความสะดวก ใน
การเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารวีซ่าและข้อมูลที่จ าเป็นของสถานที่หรือประเทศท่ีไป 

   3. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกในระหว่างที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วีซ่า และข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ  ต่อการใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย 

   4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน หรือมีกิจกรรม
ร่วมมือนานาชาติที่กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ วิจัย วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

   5. มีการลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจาก
องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือการอาสาสมัครเพ่ือเป็นวิทยากรของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและสถาบันอ่ืนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

   6. นักศึกษาและบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
นานาชาติ การอบรม  การศึกษาเฉพาะทาง หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงานต้นสังกัด 
และชุมชน 



10 
 

   7. ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล 
     1.5.2  การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนนิงาน  

1.5.2.1  ด้านการจัดการศึกษา 
               1. หลักสูตร ได้ก าหนดเกณฑ์การควบคุมงานฝึกอบรมและหลักสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงาน
ฝึกอบรมและหลักสูตร  โครงสร้าง  เนื้อหา  สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตร
จะต้องมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาและแนวการสอนเสนอต่อส านักฯเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางควบคุมการเรียน
การสอนและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ความสนใจ โดย
พยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย แก่นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาด  
               2.  อาจารย์ และบุคลากรส านักฯ จะยกระดับคุณภาพอาจารย์โดยการรับอาจารย์ใหม่ที่เป็นเจ้าของภาษา 
และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองโดยการวิจัย ท าผลงานทางวิชาการ เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ในการเรียนการสอนและการวัดผลและการใช้การประเมินผลงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าและ
พัฒนาสายอาชีพ 
               3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้   
          -   ด้านนักศึกษา  ส านักฯ ได้ร่วมมือกับส านักวิทยบริการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประจ าส านักและจัดหาหนังสือ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ  ทั้งหนังสือฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้า  มีบริการยืม
และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์และการยืมข้ามเครือข่ายรวมทั้งบริการถ่ายเอกสารและจัดหาต าราและเอกสารเพ่ิมเติมจัด
ให้มีกิจกรรมการบริการการอบรมและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือก ากับดูแลงานวิชาการ เพื่อควบคุมมาตรฐานทาง
วิชาการ ทางด้านการเรียนการสอนการให้คะแนน การวัดผล การศึกษาอบรมและงานวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาสายอาชีพตามความสนใจ 
         - ด้านห้องปฏิบัติการและแหล่งความรู้ Self–access centers  มีบริการ  จ านวน  4  ห้อง ส านักฯ ได้ประสาน
กับฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือจัดห้องเรียน  สถานที่เรียนและจัดท าศูนย์อาเซียน 
 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรียนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้กับนักศึกษา  และยกระดับความสามารถด้านภาษา
และวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับ
มหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
        -   ด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ ส านักตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้มีงานวิจัยและต าราในทางวิชาการ
ทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 เรื่องและก าหนดให้อาจารย์เขียนบทความหรือมีผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่เว็บไซด์ของส านักฯ  ตลอดจน ทั้งนี้พยายามสร้างแรงจูงใจโดยให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
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        - ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส านักฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น การร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษาและการร่วมท าบุญทอดกฐิน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน  เทศกาลคริสต์มาสให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
        1.5.2.2  ด้านการบริหารจัดการ  ส านักได้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการส่งเสริมคุณภาพและสุขภาวะที่ดีของ
บุคลากรและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
 
        1.5.2.3  แหล่งที่มาของรายได้ (ประมาณการรายรับ) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. งบประมาณแผ่นดิน 6,120,000 5,508,000 2,838,000 3,000,000 - 
2. รายได้อ่ืนๆ  - - - - - 
    2.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด - - - - - 
    2.2  การจัดหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ (โครงการจัด
การศึกษานานาชาติ) 

 
50,000 

 
- 

 
118,300 

 
100,100 

 
195,300 

3.   งบ บกศ. 2,123,900 2,425,600 2,341,700 2,108,000 1,909,900 
4.  งบ กศ.บป. 361,500 314,800 351,600 200,000 175,500 

รวมทั้งสิ้น 8,655,400 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 
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  1.5.2.4  . ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 
         1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินของกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกประการ 
         2.  ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
   1.5.2.5   การก ากับตรวจสอบ 
         1. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
         2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
         3. รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน และเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  
  1.5.3  อาคารสถานที่ 
                ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เลขที่ 80  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  
ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 – 712166 

โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ

ให้การบริการวิชาการ  ดังนี้ 
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1. ห้องศูนย์อาเซียน                          จ านวน  1  ห้อง 

2. ห้องคลินิกภาษา                            จ านวน  1  ห้อง 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 60 ที่นั่ง       จ านวน  1  ห้อง 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง       จ านวน  2  ห้อง 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 ที่นั่ง       จ านวน  1  ห้อง 

6. ห้องอบรมภาษาจีน                         จ านวน  1  ห้อง 

7. ห้องอบรมภาษาญี่ปุ่น                     จ านวน  1  ห้อง 

8. ห้องอบรมภาษาเวียดนาม                  จ านวน  1  ห้อง 

9. ห้องอบรมภาษาอังกฤษ                     จ านวน  1  ห้อง 

10. ห้องอบรมภาษาเกาหลี                      จ านวน  1  ห้อง 
 

1.6  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
      1.6.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาท่ีทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
2. พัฒนาระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ    

       1.6.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ เพ่ือทัดเทียมกับนานา

ประเทศ   
       1.6.3 ด้านการวิจัย   

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ   

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ของส านักฯ  มีผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์  เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และศักยภาพด้านภาษา    

5. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการด้านบริการวิชาการและงานวิจัย  ที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
นักศึกษาและท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  
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    1.6.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้านภาษาและการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ 

3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

     1.6.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
2. ส่งเสริมการจัดโครงการและการวิจัยด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ 

นักศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
      1.6.6  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
      1.6.7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการส านักฯ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส านัก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบติดตามผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบได้ 
 

      1.6.8  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  
1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับ

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ   
3. พัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของ 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 
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      1.6.9  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการส านักฯ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานภายใน 

ส านักฯ ที่เป็นระบบ 
 2. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อนให้เกิดอุปสรรค

ต่อการด าเนินงานตามแผน     
 3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ ตรวจสอบได้   

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
มหาวิทยาลัย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพหน่วยงาน  
 7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการส านักฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานที่

รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

          1.6.10  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม 

สัมมนา / ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบริหารจัดการและด าเนินงานภายในส านักให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างขวัญและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
           1.6.11 วัฒนธรรมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในด้าน  “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรมและระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักฯ  ให้มีความ
เข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ส านักฯ จึงได้ก าหนดค่านิยมขององค์กร คือ “ IRIE ”ซึ่งเป็นค าย่อชื่อของส านักฯ  มาจากค าว่า International  
Relations and International Education  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในส านักฯ ใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  ดังนี้    
 I  = Integrity in Management  บริหารจัดการ อย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม   
 R = Relationship with other working units and organizations  มีมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ   
 I  = Intelligent Management   บริหารจัดการด้วยความเฉลียวลาด   
          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ ท้องถิ่น 
และชุมชนนานาชาติ   
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1.7  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวบ่งชี้  เป็น  4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  ใน
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  1.5 , และ 1.6 อยู่ในระดับ  ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5  กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  1.4 และ 1.7 อยู่ใน ดี  มี
ค่าเฉลี่ย  4  (เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 
 

         ค่าเฉลี่ย  ในกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภาระกิจ  2.2 , 2.3 และ 2.6  อยู่ในระดับ  ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5  กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  
2.4  อยู่ใน ดี  มีค่าเฉลี่ย  4.27  (เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 
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ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2560   จ านวน  14  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี ้

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 1.1  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านักและผูบ้ริหารทุกระดับ

ของส านัก 
สกอ. 7.1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ริหารส านัก สมศ. ๑๓ หน่วยงานด าเนนิการประเมนิ 
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 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ มรม. ประเมินโดยหนว่ยงานกลาง 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน มรม.  
ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชพี มรม.  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ระดับความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มตีอ่สภาพภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. หน่วยงานด าเนนิการประเมนิ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ มรม.  

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

มรม.  

   ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7  ระดับความส าเร็จในการการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล มรม.  
รวมทั้งหมด  14  ตัวบ่งชี้ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในส านัก 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  

2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักไปสู่บุคลากรของส านัก 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกครบพันธกิจ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการของส านักเพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 8 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  นายอุทก พิเคราะห์ฤกษ์ 

                             ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด                    

                             การศึกษานานาชาติ 

โทรศัพท์  :  098-5751889 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดก ิ

                             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์  :  089-9443139 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านัก  และได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ า
ส านัก โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี  ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) 

มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ พ.ศ. 
2560 – 2564 ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
(สวศช.1.1-01, สวศช.1.1-02, สวศช.1.1-
03, สวศช.1.1-04, สวศช.1.1-05, สวศช.
1.1-06) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ดังกล่าวเป็นแผน
ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านักฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ (สว
ศช.1.1-07, สวศช.1.1-08, สวศช.1.1-09) 
 
 

สวศช.1.1-01: 
แผนยุทธศาตร์ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 
สวศช.1.1-02: 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 
สวศช.1.1-03: 
ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ส านักฯ และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ฯ ฉบับที่ 12 
สวศช.1.1-04: 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สวศช.1.1-05: 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) 
สวศช.1.1-06: 
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 
สวศช.1.1-07: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
สวศช.1.1-08: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
สวศช.1.1-09: 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ  

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของส านักไปสู่บุคลากร
ของส านัก  

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักฯ 
ไปสู่บุคลากรของส านักฯ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก  
(สวศช.1.1-08) 

สวศช.1.1-08: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน      
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ครบทุกพันธกิจ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ (สวศช.1.1-
10, สวศช.1.1-11) 

สวศช.1.1-10: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
สวศช.1.1-11: 
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี            
และค่าเป้าหมายของแต่ละ            
ตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม             
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (สวศช.1.1-11) 

สวศช.1.1-11: 
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

 5 มีการด าเนินงาน                     
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
(สวศช.1.1-01, สวศช.1.1-12, สวศช.1.1-
13) 
 

สวศช.1.1-01: 
แผนยุทธศาตร์ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 
สวศช.1.1-12: 
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบ 12 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สวศช. 1.1-13:  
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
รอบ 6 เดือน 

 6 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง             
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน และ
ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน และ
รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ เพ่ือพิจารณา (สวศช.1.1-
12, สวศช.1.1-13, สวศช.1.1-14) 
 

สวศช.1.1-12: 
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบ 12 เดือน 
สวศช. 1.1-13:  
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
รอบ 6 เดือน 
สวศช. 1.1-14:  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
 

 7 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
ส านักเพ่ือพิจารณา 

 
 

 

 8 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
ส านักไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

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

- ควรมีการจัดท าปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงานของส านักฯ  

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของส านัก (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. คณะกรรมการประจ าส านักปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสั ยทัศน์ก าหนดทิศทางการด า เนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                       
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส านัก 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การด าเนินงานของส านักไปยังบุคลากรในส านัก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส านักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็มตาม
ศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. บุคลากรของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู้บริหาร และผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

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

 

เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  นายอุทก พิเคราะห์ฤกษ์ 

                             ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด                    

                             การศึกษานานาชาติ 

โทรศัพท์  :  098-5751889 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดก ิ

                             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์  :  089-9443139 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมการประจ า

ส านักปฏิบัติหนา้ที่ตามที่
ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า 

ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทีไ่ด้ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่ก าหนดครบถ้วน โดย
คณะกรรมการได้รับการชี้แจงภาระหน้าที่
และท าความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พิจารณาจากอ านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัฯ ที่ออกตาม พรบ. 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (สวศช. 1.2-
01) 
มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนนิงานของ
ส านัก การพิจารณา และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรส์ านักฯ และ
แผนปฏบิัติราชการส านักฯ (สวศช. 1.2-02) 
คณะกรรมการประจ าส านักฯ มกีารประเมิน
ตนเองตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลครบ
ทั้ง 10 ข้อ (สวศช. 1.2-03) 

สวศช. 1.2-01: ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ, 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, และ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 
สวศช. 1.2-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ 
สวศช. 1.2-03: แบบประเมิน
ตนเองของผู้บริหารตามหลักธรร
มาภิบาล 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอด ไปยงับุคลากรทุก
ระดับ  มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการ
น าข้อมูลสารสนเทศเปน็
ฐาน ในการปฏิบัตงิานและ 
พัฒนาส านัก 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักฯ 
โดยการพิจารณากลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
ส านักฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 – 2564 และมีการ
ถ่ายทอดมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ และติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักฯ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ส านัก (สวศช. 1.2-02, สวศช. 1.2-04) 
มีการจัดท าฐานข้อมูลและแบบประเมิน
ออนไลนบ์นเว็บไซต์ของส านักฯ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์และการติดต่อสื่อสาร
ผ่านผู้อ านวยการโดยตรง “สายตรง
ผู้อ านวยการ” เพื่อการพัฒนาส านักฯ (สวศช. 
1.2-05) 

สวศช. 1.2-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ 
สวศช. 1.2-04: แผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
พ.ศ. 2560 – 2564 
สวศช. 1.2-05: ส าเนาหน้า
เว็บไซต์ส านักฯ  
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 3 ผู้บริหารมีการก ากับ  
ติดตามและประเมินผล            
การด าเนินงานตาม                  
ที่มอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผน              
และผลการด าเนนิงานของ 
ส านักไปยังบุคลากรใน
ส านัก 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย รวมทั้ง
สื่อสารและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ และผลการด าเนินงานไป
ยังบุคลากรทุกระดับ และติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักฯ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ส านัก (สวศช. 1.2-02) 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
เพื่อก าหนดภาระหน้าที่ของบุคคลากรแต่ละ
ฝ่ายตามแผน (สวศช. 1.2-06) 

สวศช. 1.2-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ 
สวศช. 1.2-06: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
 

 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในส านักมีสว่น
ร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อ านาจในการตัดสนิใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้บริหารส านักฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
ส านักฯ ตลอดจน นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของส านัก
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และ “สายตรง
ผู้อ านวยการ” บนเว็บไซต์ของส านัก (สวศช. 
1.2-05) 
นอกจากนั้นยงัมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
ส านักฯ ทุกระดบัแสดงความคิดเห็น/ตัดสินใจ
ตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวตา่งชาติ
หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทย 
(สวศช. 1.2-02, สวศช. 1.2-07) 

สวศช. 1.2-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ 
สวศช. 1.2-05: ส าเนาหน้า
เว็บไซต์ส านักฯ  
สวศช. 1.2-07: ส าเนาโครงการ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยนอกสถานที่ส าหรับชาว
ต่างประเทศ และก าหนดการ 
 
 
 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค์
ของส านักเต็มตาม
ศักยภาพ 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักฯ เพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายด้านการพัฒนาและสง่เสริม
การพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารและบุคลากร
ตามสายงาน ด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับการ
อบรม/การประชุม/การแลกเปลีย่นเรียนรู้/
การศึกษาดูงานต่างๆ (สวศช. 1.2-08, สวศช. 
1.2-09, สวศช. 1.2-10) 

สวศช. 1.2-08: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ  
สวศช. 1.2-09: แผนพฒันา
บุคลากรส านักฯ 
สวศช. 1.2-10: ส าเนาค าสัง่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย 

หลักธรรมาภิบาล                   
โดยค านงึถึงประโยชน์ของ
ส านักและผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารบริหารงานด้วย หลักธรรมาภิบาล                   
โดยค านงึถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นหลัก ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล – ผู้บริหารมีการ 
วางแผนปฏิบตัิการโครงการตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการด าเนนิงานของส านักฯ ให้
มีประสิทธผิล (สวศช. 1.2-12) 

2. หลักประสิทธิภาพ – มีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อก าหนดทิศทาง
ด าเนินงานของส านักฯ ตวัชี้วัด และเป้าหมาย 
ตลอดจนระบผุู้รับผดิชอบทีช่ัดเจน และมีการ
ประเมินรายงานผลการด าเนินโครงการตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
ท างานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ (สวศช. 
1.2-02) 

3. หลักการตอบสนอง – ผู้บริหารมีการ 
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดา้นการแปลภาษาเพื่อ
รองรับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยการจัดท าเอกสาร 2 ภาษา 
และลดภาระบุคลากรที่รับผิดชอบงานดา้น
วิเทศสัมพันธ์เพื่อให้การด าเนินงานของส านัก
ฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ
(สวศช. 1.2-11)  

4. หลักภาระรับผิดชอบ – ผู้บริหารมี 
การด าเนินงานตามภาระที่ได้รบัหมายและมี
การรายงานผลการด าเนนิงานตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (สวศช. 1.2-13) 

5. หลักความโปร่งใส – ผู้บริหารมกีาร 
น าข้อมูลผลการรายงาน SAR ตลอดจนข้อมูล
การด าเนินโครงการข้ึนบนเว็บไซต์ส านักฯ 
เพื่อประชาสัมพนัธ์และการตรวจสอบโดย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั (สวศช. 1.2-05) นอกจากนั้น 
ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไดป้ระเมินผลการด าเนินงาน

สวศช. 1.2-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ 
สวศช. 1.2-03: แบบประเมิน
ตนเองของผู้บริหารตามหลักธรร
มาภิบาล 
สวศช. 1.2-04: แผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
พ.ศ. 2560 – 2564 
สวศช. 1.2-05: ส าเนาหน้า
เว็บไซต์ส านักฯ  
สวศช. 1.2-06: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
สวศช. 1.2-08: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ  
สวศช. 1.2-09: แผนพฒันา
บุคลากรส านักฯ 
สวศช. 1.2-11: ส าเนาสัญญา
จ้างนักแปลเอกสารสองภาษา 
สวศช. 1.2-12: แผนปฏบิัติ
ราชการโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
สวศช. 1.2-13: รายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2560 
(รอบ 12 เดือน) และ
ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 
เดือน) 
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ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง (สวศช. 1.2-03) 

6. หลักการมีส่วนร่วม – ผู้บริหารส านัก 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักฯ ทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน มีการก าหนดวสิัยทัศน์ และพนัธ
กิจร่วมกัน โดยการจัดการประชมุร่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ (สวศช. 1.2-08) 

7. หลักการกระจายอ านาจ – ผู้บริหารมี 
การประชุมเพื่อมอบหมายและก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไป
อย่างราบรื่น มปีระสทิธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (สวศช. 1.2-12) 

8. หลักนิติธรรม – ผู้บริหารส านักฯ มี 
การบริหารจัดการส านักฯ บนพืน้ฐานและ
ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัฯ และประเทศชาติ โดยการ
ประชุมเพื่อแจ้งและชี้แจงข้อก าหนด กฎ 
ระเบียบ และข้อบงัคับในการปฏิบัติงานเพื่อ
การการด าเนินงานของส านักฯ มีความเป็น
ธรรม ก่อประโยชน์สงูสุดต่อส านักฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเทา่เทียมกัน  
(สวศช. 1.2-02) 

9. หลักความเสมอภาค – ผู้บริหาร 
ส านักฯ มีการวางกรอบภาระงานตาม
ความสามารถของบุคลากรโดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งยังมีความเข้าใจและรบัฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
(สวศช. 1.2-02, สวศช. 1.2-08) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ –  ผู้บริหาร 
ส านักฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แสดง
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปในการคัดเลือก
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และวางแผนโครงการโดยใช้หลกัฉันทามติให้
สอดคล้องกับพันธกิจส านักฯ เพือ่จัดท า
แผนปฏบิัติราชการส านักฯ (สวศช. 1.2-02) 

 7 บุคลากรของส านักและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประเมินผล
การบริหารงานผู้บริหาร 
และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ 1.3   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก   (สมศ. 13 ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
                 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
แผนกุลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของส านัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่าง 
     คะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร   =  4.40 
                                           คะแนนที่ได้        =  4.40 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:       นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  
 089-5751889   ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  
 089-7104714         นักวิชาการศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 
 
           ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารใน
การบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกุลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา จะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  โดยมีการมอบหมาย  ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบ
แบบสอบถาม  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจ าส านักฯ ดังนี้ 

1. อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์  ผู้อ านวยการส านักฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
2. อาจารย์พิมลวรรณ เดชานุเบกษา รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายแผนงบประมาณและการประกันคุณภาพ 
3. อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
4. อาจารย์ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว   รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ผู้ถูกประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

1 อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์  4.58 
2 อาจารย์พิมลวรรณ เดชานุเบกษา 4.58 
3 อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา 4.61 
4 อาจารย์ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว  4.70 

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมินผลบริหารโดยบุคลากรของส านัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.61 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

- ( สวสช. 1.3.1 )  แบบประเมิน  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

- ( สวสช. 1.3.2 )  แบบประเมิน  รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายแผนงบประมาณและการประกันคุณภาพ 

- ( สวสช. 1.3.3 )  แบบประเมิน  รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

- ( สวสช. 1.3.4 )  แบบประเมิน  รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ( สวสช. 1.3.5 )  รายสรุปวิเคราะห์ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจ าส านักฯ 
                           ( อ้างอิง เอกสาร สวสช. 1.2-03  ) 

จุดเด่น 

- มีการมอบหมาย  ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถาม  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจ าส านักฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   :   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก
อย่างน้อย  1  ด้าน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:   นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :   
089-5751889  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  
08 3732 7803  นักวิชาการศึกษา 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านักฯ อย่างน้อย 1  
ด้าน 

-   -ส านักฯ มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 โดยส านักฯ การจัดท าแผน ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้
และพัฒนาองค์กร (สวศช. 1.4-1-2) 
- ส านักฯ ได้มีการจัดโครงการ IRIE KM 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านการ
บริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ (สว
ศช. 1.4-1-3) 
 

สวศช. 1.4-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์ ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ ประจ าปี 2560-
2564 
สวศช. 1.4-1-3 บันทึก
ข้อความที ่209/2560เรื่องขอ
อนุมัติโครงการ IRIE KM การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การศึกษา 

 2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้               
ที่ก าหนดในข้อ 1 

-ส านักฯ มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานของส านักฯ เพ่ือด าเนินงาน
และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของส านักฯ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย(สวศช. 1.4-2-1) 
-ส านักฯ มกีารก าหนดให้บุคลากรเพ่ือ
ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ของส านักฯ ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(สวศช. 1.4-2-2) 
-ส านักฯ มีก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะ คือ ด้านการ
บริการวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริการวิชาการและการจัดการองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาการภายในส านักฯ อย่าง

สวศช. 1.4-2-1 ค าสั้งส านักฯ 
ที่ 001/2560 เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานของส านักฯ 
สวศช. 1.4-2- ค าสั้งส านักฯ 
ที่ 005/2560 เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
สวศช. 1.4-2-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ ค าสั่งที่  
5213 / 2560   เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรม การด าเนินการ
โครงการการจัดการความรู้
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน
(IRIE KM ) 
สวศช. 1.4-2- ค าสั่ง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดตาม
แผนการจัดการความรู้ (KM ) มี
ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
บุคลากรของส านักฯ(สวศช. 1.4.2-3) 
-ส านักฯ ร่วมมือกับส านักมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ความเข้วใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(สวศช. 1.4.2-2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ ค าสั่งที่  
1295 / 2560   เรื่อง การเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

 3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไป สู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

-ส านักฯ จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของแต่
ละกลุ่มงานที่มีประสบการณ์และมีการ
เผยแพร่การถอดบทเรียนการ
แลกเปลี่ยนโดยจัดให้มีการประชุม
ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
จัดการองค์ความรู้ ตามโครงการการ
จัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน(IRIE 
KM )เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร ในการน าไปใช้
ประโยชน์ (สวศช. 1.4.3-1) 

สวศช. 1.4-3-1 
- รายงาน โครงการ IRIE KM 
 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่

-ส านักฯมีการรวบรวมจากความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดด าเนินงานใน
ข้อ 3 ท าให้ได้ทราบและเรียนรู้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาและ
แนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาการ ตามพันธ
กิจของทั้งส านักฯ และมหาวิทยาลัยฯ จึง

สวศช. 1-4-4-1 แนวปฏิบัติที่
ดีส านักวิเทศสัมพันธ์และการ
จัดการศึกษานานาชาติ             
ปีการศึกษา 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) 

ได้รวมรวมและเรียบเรียงประเด็นความรู้
ที่ได้มาเผยแพร่ด้วยคาดว่าสามารถใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ในปีต่อไป 

 
 
 
 
 

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จาก 
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge)  เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

  

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ 4  ข้อ 4 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 
                
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
                ควรมีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น 
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส านัก  

ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของส านัก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

หมายเหตุ  

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในส านักในรอบปีการประเมิน  

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์              

หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของส านัก  อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านักในการควบคุม หรือจัดการ                  

กับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 

 

ผลการประเมินไม่เข้าข่ายที่ท าให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. ส านักมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ  เพ่ือลดผลกระทบ

ส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของส านัก 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ วฒันบุตร 

                             ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด                    

                             การศึกษานานาชาติ 

โทรศัพท์  :  087-2519933 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :  นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

                             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์  :  089-9443139 

 

ผลการด าเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทน             
ที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของส านัก 
ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 
 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
ส านัก ร่วมเปน็คณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ
ท าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดท า
แผนการบริการจัดการความเสี่ยง สรุปผลการ
ด าเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ (สว
ศช. 1.5-01) 
 

สวศช. 1.5-01: 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้านตามบริบท                
ของส านัก 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการความ
เสี่ยงส านักฯ เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมี 3 ด้าน ตามบรบิทของส านัก คือ 

1) ด้านการบริหารทรัพยากร 
2) ด้านการปฏิบัติงาน 
3) ด้านเหตุการณ์ภายนอก 

 (สวศช. 1.5-02, สวศช. 1.5-03) 

สวศช. 1.5-02: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส านักฯ  
สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 3 มีการประเมิน
โอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง และ
จัดล าดบัความเสี่ยง          
ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ใน ข้อ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
จัดล าดบัความเสี่ยงได้จากการวเิคราะห์ใน ข้อ 2 
(สวศช. 1.5-02, สวศช. 1.5-03) 

สวศช. 1.5-02: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส านักฯ  
สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 4 มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงที่
มีระดับ             
ความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการ
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากระดบั
ความเสี่ยงสูงไปหาน้อย และมีการด าเนินการตาม
แผนฯ  (สวศช. 1.5-03, สวศช. 1.5-04) 
 

สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
สวศช. 1.5-04: 
รายงานผลการด าเนนิงานการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) 

 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน และรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

ส านักฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2561  รอบ 6 เดือน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
(สวศช. 1.5-05) และมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) ต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา (สวศช. 1.5-04) 

สวศช. 1.5-04: 
รายงานผลการด าเนนิงานการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) 
สวศช. 1.5-05: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ   

 6 มีการน าผลการ
ประเมิน และ
ข้อเสนอแนะไปใช้
ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(รอบ 12 เดือน) ตามแบบฟอร์มแบบติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (สวศช. 1.5-07) 
และข้อเสนอแนะจากการประชมุคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (สวศช. 1.5-06) ไปใช้ในการปรับ

สวศช. 1.5-02: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส านักฯ  
 
สวศช. 1.5-06: 
รายงานการประชุม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดท าแผน
ความเสี่ยง ปงีบประมาณ 2561 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักฯ คร้ังที่ 
1/2561 (สวศช. 1.5-02) 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ   
สวศช. 1.5-07: 
แบบติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงในงวดก่อน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จุดเด่น 
-  

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- บุคลากรทุกระดับและทุกฝา่ยมสี่วนร่วมในการการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรายงานผลฯ 
เพื่อให้การด าเนินงานภายในส านักฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขจัดและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และลด
แนวโน้มที่จะสง่ผลต่อความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงเดิมที่เกิดขึ้นซ้ าอีก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6         ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านักและบุคลากร 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย             ปีละ 2 
ครั้ง 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของส านักอย่างต่อเนื่อง 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล จากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุน ที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้  กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุน  จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 
  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านัก 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้อย่าง
ชัดเจน  

สวศช.1.6-1-01 ส าเนา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ของส านักวิเทศสัมพันธ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส านักฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ(แผน
กลยุทธ์ทางการเงินส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ) ที่มีการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส แนว
ทางการจัดหา/จัดสรร/และ
บริหารจัดการทางการเงิน 
ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบ
และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ซึ่ง
ทางส านักฯ ได้มีการติดตามและ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละ
ไตรมาส  

มีแบบฟอร์มโครงการการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 

สวศช.1.6-2-02 ส าเนา 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการ
จัดการศึกษานานาชาติ 
สวศช.1.6-2-03 รายงาน
การใช้จ่ายเงินในแต่ละไตร
มาส  
สวศช.1.6-2-04 
แบบฟอร์มโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

 

 3 มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาส านักและ
บุคลากร 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มี
งบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ
กิจและการพัฒนาส านักและ
บุคลากร โดยมีการจัดท า

สวศช.1.6-3-04 เล่มแผน 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 2561ได้รับ
การอนุมัติจากสภา
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แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 
2561 แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 2561 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2561 ในแต่ละพันธกิจ 
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ซึ่งมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ครบทุกพันธกิจ รวมถึงโครงการ
พัฒนาและบริหารจัดการส านัก 
และโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมอีก
ด้วย ที่ได้น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบก่อนน าเสนอ
ต่อกองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

สวศช.1.6-3-05 

แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
สวศช.1.6-3-06 ส าเนา 

 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2560-2564 ของส านักฯ 

 
 
 
 
 
 

 4 มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย ปี
ละ 2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบและรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 4 ครั้ง คือ 

– การรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
25561 รอบ 3 เดือน รายงานผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 25561รอบ 3 
เดือน ที่ได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
และให้น าเสนอส่งกองนโยบาย
และแผน  

 รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2561 รอบ 6 เดือน ที่ได้น าเข้าท่ี

สวศช.1.6-4-07 

รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2561 รอบ 3 
เดือน 

สวศช.1.6-4-08 รายงาน
ผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2561 รอบ 6 
เดือน 
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ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอส่งกอง  

 

 5 มีการน าข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของส านักอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
วิเคราะห์สะถานะการเบิกจ่ายเงิน
การจัดท าแผน/รายงานผล การ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2561 และการติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปี 
2561 รายงานผลการการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้และ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 นอกจากนั้น ยังมี การ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของ
บุคลากรให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  และการจัดระบบงาน  
การดูแลวัสดุ  ครุภัณฑ์ของส านัก
ฯให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังมีการน าข้อมูล
การยืม/คืน/ล้างหนี้ของบุคลากร
ทุกระดับของส านักฯ เพ่ือ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงทางการเงินของ 
ส านักฯ ซึ่งในขณะนั้นอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานอยู่ในระดับต่ าเพราะ
การล้างหนี้เงินยืมล่าช้า  

- มีระบบในการจัดหาและจัดสรร
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ มี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มี

สวศช.1.6-5-09 รายงาน
ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้รอบ 
6 เดือน งบประมาณ 2561 

สวศช.1.6-5-10  รายงาน
สถานการณ์ใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
สวศช.1.6-5-10  รายงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ในแต่ละปี หน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จะส่งเจ้าหน้าที่เข้า
มาตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและพัสดุให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ   

สวศช.1.6-6-11 บันทึก
ข้อความแจ้งการเข้า
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

สวศช.1.6-6-12 บันทึก
ข้อความส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ส านัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงิน ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และ
น าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผู้บริหารได้มีการตรวจสอบการใช้
เงินในการด าเนินโครงการและ
วางแผนแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของส านักฯ 

สวศช.1.6-7-13 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 รอบ 6
เดือน 

สวศช.1.6-7-14 แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปี 2561 

 
 

 
การบรรลุเป้าหมาย : บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ตั้งเกณฑ์
เป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) ไว้ที่ระดับคะแนน 5 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- การเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของส านักฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ 
ส านัก และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   โดยคณะกรรมการ              
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย   1) การควบคุม ติดตามการ

ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจ าส านัก และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา   และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผล              
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  และผู้ใช้บริการตาม          

พันธกิจของส านัก 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 9  ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  : 089-5751889 

  ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 

        นักวิชาการศึกษา 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของส านัก 
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

- ส านักฯ ได้มีระบบและกลไกการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซ่ึงเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมิน
และพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน ให้
เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน ที่ก าหนด (สวศช 
1.7-1-1)           
- ส านักฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 
5 ปี ของส านักฯ ในการด าเนินงาน
ปฏิบัติการตามแผนการตรวจสอบและการ
รายงานผลการปฏิบัติการ การด าเนินงาน
ตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สวศช 1.7-1-2) 
-  ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 เพ่ือ
ก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ของ
ส านักฯ (สวศช 1.7-1-3) 

สวศช. 1.7-1-1  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 
2560  
สวศช. 1.7-1-2 แผน
ยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
ประจ าปี  2560 - 2564 
สวศช.1.7-1-3 ค าสั่งส านัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ 
ที ่012 /2560 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผล
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

 2 มีการก าหนดนโยบายและ
ให้ความส าคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด
ของส านัก 

- ส านักฯ ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้จัดการ
ประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านัก
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวศช 
1.7-2-1) 
- ส านักฯ  ไดจ้ัดท ากรอบการด าเนินงาน

สวศช. 1.7-2-1 ระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการ 
บริหารส านักฯ ครั้งที่ 5/2560 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
  
สวศช 1.7-2-2 
กรอบการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2560 ของหน่วยงาน โดยได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ (สวศช 1.7-2-2) 
- ส านักฯ ได้จัดท าปฏิทินด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือมอบหมายให้
คณะกรรมการดูแลกรอบการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของ
ส านักฯ ได้ด าเนินการติดตามรับผิดชอบตัว
บ่งชี้และรายงานผล  (สวศช. 1.7-2-3) 

ภายใน ปีการศึกษา 2560 
ของส านักฯ 
สวศช. 1.7-2-3 ปฏิทิน
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภาพใน ปีการศึกษา 
2560 
 
 
 
 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์               
ของส านัก 

- ส านักฯได้มอบหมายให้นายเจริญชัย  ศิริ
กิจ ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ท าการทบทวน
ตัวบ่งชี้ตามภาระกิจหลัก ของหน่วยงานปี
การศึกษา 2560 และได้น าเข้าที่ประชุม
ส านักฯ ด าเนินการทบทวนตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน (สวศช. 1.7-3-1) 
- ส านักฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ ของส านักฯและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2559 จาก 13  ตัวบ่งชี้ เป็น 
14 ตัวบ่งชี้  คือ  

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหาร
ของส านัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สวศช. 1.7-3-1 บันทึก
ข้อความที่ สมป. /ว211เรื่อง
การทบทวนตัวบ่งชี้ตาม
ภาระกิจหลัก ของหน่วยงานปี
การศึกษา 2560  วันที่ 11 
ตุลาคม 2560 
สวศช. 1.7-3-2 บันทึก
ข้อความที่ สวศช. 189/2560 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง 
ขอส่งตัวบ่งชี้ตามภารกิจของ
หน่วยงาน  ปีการศึกษา 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ                                     
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 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวบ่ งชี้ที่  2 .6 ระบบและกลไกส่ ง เสริม
กิ จกรรมการทดสอบวั ด ระดั บความ รู้
ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษ
ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่สากล (สวศช. 1.7-3-2) 

 4 มีการด าเนินงาน                    
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจ า

-ส านักฯ ได้มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของปี 2559  ที่
ผ่านมาน ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คลอบคลุมครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ 
(สวศช. 1.7-4-1) 
-ส านักฯ ได้น าผลการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท า
เป็นรายงานผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559 (สว

สวศช. 1.7-4-1 รายงานการ
ประเมินตนเองของส านัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติปี
การศึกษา 2559 
สวศช. 1.7-4-2 รายงานผล
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี 2559
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการ
จัดการศึกษานานาชาติ 
สวศช. 1.7-4-3 รายงานการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส านัก และมหาวิทยาลัย
ตามก าหนดเวลา  และ  
3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านัก 

ศช. 1.7-4-2) 
- ส านักฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักฯ ใน
แต่ละตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560 และ
รายงานผลการต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ เพ่ือพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์ในปี
ถัดไป ซึ่งประกอบด้วย 

1. 1. การควบคุมติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 

2. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น 
รายงานประเมินคุณภาพ                      
3. การน าผลการประเมินคุณภาพ 
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักฯ (สวศช. 1.7-4-3) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ ครั่งที่ 1/2560 
 

 5 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตาม            
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ทุกตัวบ่งชี้ 

-ส านักฯ มีการน าเอาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบปีที่ผ่าน
มา โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะ
จากการคณะกรรมการประเมิน (สวศช. 
1.7-5-1) 
- ส านักฯ ได้ด าเนินการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในรอบปีที่ผ่านมา  
น ามาปรับปรุงวิเคราะห์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักฯ และมีการ
ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานให้เป็น    
อัตลักษณ์ของส านักฯ (สวศช. 1.7-5-2) 

สวศช.1.7-5-1 
Improvement Plan หรือ
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักฯ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2560 
สวศช. 1.7-5-2 ระเบียบ
วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 26 
มิถุนายน  2560 
 

 6 มีระบบสารสนเทศ              
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               

ส านักฯ มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทุกตัวบ่งชี้ ที่ส านักฯ รับผิดชอบ
คือ 13 ตัวชี้วัด  เพ่ือเป็นระบบฐานข้อมูล

สวศช.1.7-6-1 
www.Inter.rmu.ac.th/ แสดง
ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ และสารสนเทศภายในสนับสนุนและเอ้ือต่อ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล 
คณะ , ส านักและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น, การ
เรียนการสอน, นักศึกษาและบุคลากร,การ
วิจัยการบริการวิชาการ, การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม, การบริหารและการจัดการ, 
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ   ในส านักฯหรือแม้แต่ระบบ
ออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการภายใน ส านักฯ (สวศช.1.7-
6-1) 

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักฯ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
และผู้ใช้บริการ                  
ตามพันธกิจของส านัก 

- ส านักฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคลากร 
เพ่ือด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์      ของ
มหาวิทยาลัย (สวศช. 1.7-7-1) 
- ส านักฯ ได้จ าท าแบบฟอร์มโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในการด าเดินงานของส านักฯ ที่ครอบคลุม
การด าเนินงานที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สวศช. 
1.7-7-2) 
- ส านักฯ ได้มีการจัดโครงการต่างๆตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2560  โดยจัดท าเป็นข้อมูลการด าเนินงาน
ของส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกี่ยวกับงานการบริการวิชาการแก่
นักศึกษาและบุคลากร (สวศช. 1.7-7-3)
และ (สวศช. 1.7-7-4) 
- ส านักฯ ได้จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้

สวศช. 1.7-7-1           
ค าสั่งส านักฯ ที่ 012/2560 
เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 
สวศช. 1.7-7-2 แบบฟอร์ม
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
สวศช.1.7-7-3 รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
25560 
สวศช.1.7-7-4 รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
25561 
สวศช.1.7-7-5 สื่อวัสดุในการ
เรียนรู้ประจ าห้องศูนย์การ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ภาษาอาเซียน เพ่ือรองรับนักศึกษาและ
บุคลากร มาใช้การบริการวิชาการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง ( สวศช.1.7-7-5 ) 
 

เรียนรู้ภาษาอาเซียน 

 8 มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ส านักฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วม
ประกวดผลงานโครงการวันการจัดการ
ความรู้สู่คณุภาพ พ.ศ. 2561 ( QA KM 
Day 2017 ) กับส านักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ
ของบุคคล/หน่วยงาน(สวศช. 1.7-8-1) 
- ส านักฯ ได้ด าเนินงานการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยส านักฯ  ได้จัดท าโครงการ 
IRIE KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้
เชิญวิทยากร คือ 1. ผศ.ดร.กชพร  น านา
ผล 2. อาจารย์กุณฑีรา  อาษาศรี  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในร่วมกัน (สวศช.1.7-8-2) 
- ส านักฯ ได้ด าเนินงานการร่วมมือกับ 
ส านักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนิน
โครงการการจัดการความรู้ : การพัฒนา
ระบบและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ

สวศช.1.7-8-1 บันทึก
ข้อความที่ สวป./ว087 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด
ผลงานโครงการวันการจัดการ
ความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2561 
( QA KM Day 2018 )  
สวศช.1.7-8-2   ค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่  5213/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการการ
จัดการความรู้ ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ( IRIE KM )           
สวศช.1.7-8-3   ค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่  1295/2560 
เรื่อง การเข้าร่วมโครงการการ
จัดการความรู้ : การพัฒนา
ระบบและกลไกในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สวศช.1.7-8-3) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

  

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
9  ข้อ 8  ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 
- มีคณะกรรมการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการน าการประกนัคุณภาพ  ลงสูน่ักศึกษาที่ครบวงจรคุณภาพอย่างแท้จริง 

- ควรขยายการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ควรส่งเสริมงานวจิัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนว่ยงานให้พัฒนาขึ้นและเผยแพรใ่ห้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
ตัวบ่งชี้ตามภาระกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  

ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รบับริการของหน่วยงาน  (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    นายอุทก  พิเคราะหฤกษ์ โทรศัพท์  :  089-5751889 

  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 

        นักวิชาการศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 

ส านักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้มีการด าเนินงานดา้นการให้บริการวิชาการ  ตามพันธกิจใน
การให้บริการวิชาการ  ที่มีคุณภาพสะท้อน ได้จากความพงึพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ของผู้รับการบริการวิชาการ ของส านักฯ  ด้วยการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพิจารณาให้ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก 
คือ  

 1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ความพึงพอใจดา้นสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวก 
 3. ความพึงพอใจดา้นบุคลากรที่ให้บริการ 
 4. ความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 5. ความพึงพอใจดา้นอื่นๆ ตามจุดเน้นของส านักฯ 
 

รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลผู้รับบริการของหน่วยงาน 4.69 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.02 รายงานการส ารวจความพึง

พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

4.69 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 

-  สวศช. 2.1-1  ส าเนารายงานการส ารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
 
 
จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

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

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่าง                  

มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน                   

ที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการส ารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและก าลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้
เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :    นายอุทก   พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  089-5751889 
  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ :    นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ ์ โทรศัพท์  :  083-3538313 
        เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏบิตัิการ 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

1. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มียุทศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สวศช. 2.2-1-1: แผนยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์ดา้นการพัฒนา
บุคลากร ปี  2560-2564 
 

 2 มีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 

 2.  ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯได้มีการส่งเสริม 
สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรและจัดให้มีการศึกษาดูงานหรือ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรใน
สถาบนัอื่นๆ ทั้งในและตา่งประเทศ 

สวศช. 2.2-2-1: แผนพฒันา
บุคลากร ปี  2560-2564 
สวศช. 2.2-2-02: โครงการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (IRIE 
KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริหารจัดการ 
สวศช. 2.2-2-3: รายงานการ
เดินทางไปราชการและออกนอก
เขตจังหวัด: โครงการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (IRIE 
KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริหารจัดการ 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนนุสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ไดส้วัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพทีด่ี  และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนนุสามารถ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยจัดงาน
เลี้ยงส่งทา้ยปีเก่าต้อนรบัปีใหม่  

สว.ศช. 2.2-3-1 :              
มีการกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2560 และมอบ
รางวัลให้แก่บุคลากรเพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการ  
 

 4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีระบบการ
ติดตามให้บุคลากรสายสนับสนนุน าความรู้
และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องโดยให้รายงานผล
ปฏิบัติงานทีไ่ด้จากการพัฒนา 

สว.ศช. 2.2-4-1:  บุคลากรทุก
คนมีผลคะแนนการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มข้ึน
(กบค.) 

 5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนนุ และดูแลควบคุม
ให้บุคลากรสายสนับสนนุ
ถือปฏิบัติ 

5.  ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนบัสนนุถือ
ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

สวศช.2.2-5-1 แนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการสาย
สนับสนนุในเว็ปไซด์
inter.rmu.ac.th  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการประเมินผล

ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

6. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มียุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมและ
รายงานกองบริหารงานบุคคลทกุไตรมาส 

สวศช. 2.2-6-1: รายงาน
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

7. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯได้มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ
ประจ าปี 2560  

สวศช. 2.2-7-1: แผนพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุน(ฉบบั
ปรับปรุง) 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7  ข้อ 7  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
จุดเด่น 

- มีระบบกลไกลและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนทีช่ัดเจน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน 

- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทุกคน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสรา้งขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนนุเพิ่มข้ึน 

- บุคลากรควรได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการ 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละของบุคลากรของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติที่ได้รับการพัฒนาความรู้  และ

ทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  ต่อบุคลากรทั้งหมด  โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับ
ซ้ าแม้ว่าบุคลากรท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม  การพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ  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 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  087-2159933 

  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  089-7104714 

        นักวิชาการศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 จ านวนบุคลากรของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

และทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  จ านวนทัง้หมด   14  คน ดังนี้ คือ  
1. ผู้บริหารส านัก 

1.1 นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์  ผู้อ านวยการส านักฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 
1.2 นางสาวพิมลวรรณ  เดชานุเบกษา รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายแผนงบประมาณและการประกันคุณภาพ 
1.3 นางสาวณัฐธิดา กลางประชา รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
 1.4 นายขจรพงษ์  ร่วมแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2. บุคลากรประจ าส านัก 
 2.1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ                  นักวิชากาศึกษาปฏิบัติการ 
 2.2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 2.3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา          เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 2.4 นายธนวิชญ์  สุยอย                   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

             2.5 นายธนาธิป  ยภุานิช                  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
             2.6 นายจิรวัฒน์   สุราสา               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
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3. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
     3.1   Mr. Tran Cao Nhon             อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม                                            

        3.2   Ms. Park Jin Hee                  อาสมัครสอนภาษาเกาหลี                           
        3.3   Mr. Liu Guiquan                   อาสมัครสอนภาษาจีน                                                                                      
        3.4   Mr.Toru  Ichihana                 อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 
 
โดยจัดท าโครงการ การจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (IRIE KM)  ระหว่าง 

วันที่ 21 - 22  ธันวาคม  2560  ณ  เขื่อนอุบลรัตน์   จ.หวดัขอนแก่น           
สูตรค านวณ   

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ    =    14   X  100 
           14 
              =        100  

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ =  ร้อยละ 100 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อย 100 ร้อย 100 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ที ่ บุคลากร กิจกรรม วัน เวลา เอกสารอ้างอิง 

1 1. นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์   
2. นางสาวพิมลวรรณ เดชานุเบกษา 
3. นางสาวณัฐธิดา กลางประชา 
4. นายขจรพงษ์  ร่วมแก้ว   
5. นายเจริญชัย  ศิริกิจ  

6. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์   
7. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เดวิก ิ
8. นายจิรวัฒน์   สรุาสา                    
9. นายธนวิชญ์  สุยอย                                                        

เรื่อง การเข้าร่วมโครงการการ
จัดการความรู้ : การพัฒนา
ระบบและกลไกในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ณ.ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 
 

2 เม.ย. 2561 สวศช. 2.3-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 
1295/2561 

2 1. นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์   
2. นางสาวพิมลวรรณ เดชานุเบกษา 
3. นางสาวณัฐธิดา กลางประชา 
4. นายขจรพงษ์  ร่วมแก้ว   
5. นายเจริญชัย  ศิริกิจ  

6. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์   
7. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เดวิก ิ
8. นายธนาธิป  ยุภานชิ 
9. นายจิรวัฒน์   สรุาสา                    
10. นายธนวิชญ์  สุยอย        
11. Mr. Tran Cao Nhon                                                               
12. Ms. Park Jin Hee                                          
13 Mr. Liu Guiquan                                                                                                         
14 Mr.Toru  Ichihana                  

จัดท าโครงการ การจัดการ
ความรู้ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
(IRIE KM)  ณ  เขื่อนอุบลรัตน์    
จ. หวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 
21 - 22  
ธันวาคม  
2560 

สวศช. 2.3-2 ค าสั่ง
ที่  5213 / 2560   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะ
กรรม การ
ด าเนินการโครงการ
การจัดการความรู้
ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน(IRIE KM ) 

3. 1. Mr. Tran Cao Nhon  
2. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เดวิจิ
3. นายธนวิชญ์  สุยอย   
4. นายเจริญชัย  ศิริกิจ  

5. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์   

โครงการศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมนอกสถานที่
ส าหรับชาวต่างชาติ 

ระหว่างวันที่
13 -16  
มกราคม  
2561 

สวศช. 2.3-3  ค าสั่ง 
ที่ 5376/2560 

4 1. Mr. Tran Cao Nhon  
2. นายธนวิชญ์  สุยอย 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคามฯ 

5  มกราคม  
2561 

สว.ศช.2.3-4  ค าสั่ง
ที่ 5372/2560 
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5  นายธนวิชญ์  สุยอย จัดสัมมนา Erusmus + 

Semenar and Info Day 
19 ตุลาคม 
2560 

สวศช.2.3-5 ค าสั่งที่ 
4344/2560 

6 อาจารย์ณฐภศา  เดชานุเบกษา โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร” 

ระหว่างวันที่ 
25-27 
เมษายน  
2561 

สวศช.2.3-6 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ 
1528/2561 

7 นายจิรวัฒน์   สุราสา เข้าร่วมโครงการประชุม
ปฏิบัติการเรื่อง”การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 36(36th 
WUNCA)” 
 

17-19 
มกราคม 
2561 

สวศช.2.3-7 บันทึก
ข้อความที่ สวศช.
215/2560 
 

8 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ โครงการจัดการความรู้การ
บริการวิชาการอย่างยั่งยืนตาม
แนวปรัชาเศรฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที่ 
4-7 
กรกฎาคม  
2560 

สวศช.2.3-8 สรุป
โครงการฯ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4  :  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

(มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลติ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

         ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุ่มบคุคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ที่อาจจะมีผลกระทบหรือได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนนิงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ ได้แก่ ผู้ก าหนดนโยบาย 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 น้ า ตน้ไม้ สตัว์และสรรพสิ่งมนุษยส์ร้างในสภาพอากาศหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าภูมิ
ทัศน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  

ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 
(คะแนนเต็ม 5) 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารยอ์ุทก พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  098-5751889 

  ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายจิรวฒัน์   สุราสา                                                           โทรศัพท์  :  088-5627058 

        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการด าเนินการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ  4.27 อยู่ใน
ระดับ ด ี

 
รายการข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มตี่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.27 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.25 4.27 4.27 บรรลุเป้าหมาย 

 



62 
 
รายการหลักฐาน 

- สวศช.2.4-01 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
จุดเด่น 

- ส านักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม มีแบบประเมินความพึง
พอใจสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อส ารวจความพงึพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนข์อง 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เช่น การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้อง
อบรม ห้องปฏิบัติการ เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ส านักวิเทศสัมพนัธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ควรมีโครงการรองรับ
เก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในส านัก ห้องเรียนห้องอบรมน่าอยู่และสวยงาม 
ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น และใช้เป็นที่จัดกจิกรรมกลางแจ้งในโอกาสตา่งๆ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5        :        ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :        ผลผลิต 
  
ค าอธิบายตัวบ่งชี    :     พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
สูตรการค านวณ      
 

        
                           จ านวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุเป้าหมาย       X  100 
                                  จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  1 - 59 ร้อยละ  60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 - 89 ร้อยละ 90  ขึ้นไป 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :    นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  087-2159933 
  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ :    นายเจริญชัย  ศิริกิจ โทรศัพท์  :  083-3538313 
        นักวิชาการศึกษา 

 

ผลการด าเนินการ 
                                              =                        12       X  100  =   85.71 

                                                             14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- ร้อยละ 71.42 3 - 
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หลักฐาน     
1. สวศช. 2.5-1-1  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. สวศช. 2.5-2-1  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่บรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่บรรลุเป้าหมาย 

1.  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
2.  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของส านัก (สกอ. 7.1) 
3. ตัวบ่งชีท้ี่  1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก   (สมศ. 13 ) 
4. ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

5. ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

6. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.) 
7. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
8. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม.) 

9. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4   ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

10. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
11. ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถและการอบรม

ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

12. ตัวบ่งช้ีที ่ 2.7  ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  (มรม.) 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย 

1. ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
2.  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.6  :     ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ 
                          และการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
                    สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    

1. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถ
และการอบรมภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

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

กิจกรรม ให้นักศึกษาต้องท าผ่านระดับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- กิจกรรม  Basic Level  1  
- กิจกรรม  Basic Level  2 
- กิจกรรม  Basic Level  3 

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

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    นายอุทก   พิเคราะห์ฤกษ์ โทรศัพท์  :  089-5751889 

  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายสุระศักดิ์   สุตะภักดิ์         โทรศัพท์  :  083-3538313 

        เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏบิตัิการ     

 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ทดสอบวัดระดับ
ความสามารถและการ
อบรมภาษาอังกฤษ ด้วย
สื่อโปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส่งเสริม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท ด ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ก า ร อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อโปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries 
Expert ประจ าปีการศึกษา 2560 

สวสช.2.6-1-1 :  แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบ
วัดระดับความสามารถและ
การอบรมภาษาอังกฤษ ด้วย
สื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
                    

 2 มีกิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการ
ทดสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก
สาขาวิชา 

สวสช.2.6-2-1 : ผลการ
ท ด ส อ บ วั ด ร ะดั บ ค ว า ม รู้
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่
นักศึกษานักศึกษาต้องท าผ่าน
ระดับเกณฑ์ Basic 1-3 

 3 มีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English Discoveries โดย
การจัดกิจกรรม ให้
นักศึกษาต้องท าผ่านระดับ
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- กิจกรรม Basic Level  1  
- กิจกรรม Basic Level  2 
- กิจกรรม Basic Level  3 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดอบรม
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries 
โดยการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษาต้องท า
ผ่านระดับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

สวสช.2.6-3-1 : ผลการ
อบรมภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง English Discoveries 
Expert   

 4 มีกิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา  
หลังการอบร ภาษาอังกฤษ

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ท าการทดสอบ
วัดระดับความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา หลังการ
อบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสื่อการ

 สวสช.2.6-4-1 :  ผลการ
ทดสอบวัดระดับความรู้
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ แก่
นักศึกษา หลังการอบรม



67 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด้วยโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง English 
Discoveries (Exit Test ) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries  
( Exit  Test ) 

ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English Discoveries  ( Exit  
Test ) 

 5 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

หลังการทดสอบ Exit test ไปแล้ว 
ส านักฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

สวสช.2.6-5-1 :  ผลการ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

ส านักฯ ได้มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 

สวสช.2.6-6-1 :  น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5  ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

จุดเด่น 
- มีการทดสอบวัดความพื้นฐานกอ่นและหลังการอบรม ของนักศึกษา ด้วยสื่อมัลติมีเดีย English Discoveries  
- มีการทดสอบ/อบรม นักศึกษาที่ไม่สามารถมาทดสอบตามตารางหรือ วัน เวลา  ที่ก าหนดไว้ เพิ่มเติมได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ระบบการบริหารจัดการด้านการจัดนักศึกษาเข้าทดสอบแตล่ะรุน่ยังไม่เปน็ไปตามตารางที่ทางส านักส่งเสริม
วิชาการก าหนดไว ้
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.7  : ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  (มรม.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดท าคู่มือ  MOU  และด าเนินการให้สอดคล้องตามคู่มือที่ก าหนด 

2.  มีกิจกรรม/โครงการ ตอบสนองภายใต้วัตถุประสงค์ MOU 
3. ประเมินวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง MOU 

4. มีประเมินความส าเร็จการด าเนินงานความร่วมมือ MOU ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแนวทางการท า MOU แผนยุทธศาสตร์  

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ         

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    นายอุทก พิเคราะห์ฤกษ์  โทรศัพท์  :  098-5751889 
  ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายธนวิชญ์  สุยอย โทรศัพท์  :  083-4565384 
         เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

 
ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดท าคู่มือ  MOU  
และด าเนินการให้
สอดคล้องตามคู่มือที่
ก าหนด 

มีการจัดท าคู่มือ  MOU  และด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามคู่มือที่ก าหนด (สวศช. 
2.7-01, สวศช. 2.7-02, สวศช. 2.7-03 ) 

สวศช. 2.7-01 ส าเนา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 
 
 

 2 มีกิจกรรม/โครงการ 
ตอบสนองภายใต้
วัตถุประสงค์ MOU 

มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือกับ 
2 หน่วยงาน คือ 
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม จ านวน 25 คน เป็นระยะเวลา 
8 เดือน จากมหาวิทยาลัย Honghe 

สวศช. 2.7-02 ส าเนาคู่มือ
ส าหรับหน่วยงานเพื่อ
เตรียมการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ 
 



69 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
University ประเทศจีน (สวศช. 2.7-04, 
สวศช. 2.7-05) 
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม จ านวน 21 คน เป็นระยะเวลา 
8 เดือน จากมหาวิทยาลัย Southwest 
Forestry University ประเทศจีน (สวศช. 
2.7-06, สวศช. 2.7-07) 
 

สวศช. 2.7-03 ส าเนาการ
ด าเนินการเพ่ือจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 

 3 ประเมินวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนอง MOU 

มีการประเมินวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง MOU 2 
กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ข้อตกลงความมือที่ได้ลงนามกับท้ังสอง
หน่วยงาน คือ 
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม จ านวน 25 คน เป็นระยะเวลา 
8 เดือน จากมหาวิทยาลัย Honghe 
University ประเทศจีน (สวศช. 2.7-04, 
สวศช. 2.7-05, สวศช. 2.7-08) 
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรม จ านวน 21 คน เป็นระยะเวลา 
8 เดือน จากมหาวิทยาลัย Southwest 
Forestry University ประเทศจีน (สวศช. 
2.7-06, สวศช. 2.7-07, สวศช. 2.7-08) 
 

สวศช. 2.7-04 ส าเนา
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามกับมหาวิทยาลัย 
Honghe Universityสวศช. 
2.7-05 ส าเนาหนังสือขอวีซ่า 
 
สวศช. 2.7-06 ส าเนา
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามกับมหาวิทยาลัย 
Southwest Forestry 
University 
 
 

 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานความร่วมมือ 
MOU ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเพ่ือประเมินความส าเร็จการ
ด าเนินงานความร่วมมือ MOU ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 
1/2561 โดยมี (สวศช. 2.7-08) 

สวศช. 2.7-07 ส าเนาหนังสือ
ตอบรับนักศึกษาเพื่อเป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้ง
รายชื่อนักศึกษา 
สวศช. 2.7-08 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 
 
 

 5 น าผลการประเมินไป มีการประชุมเพ่ือประเมินปรับปรุงแนว สวศช. 2.7-09 แผน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ปรับปรุงแนวทางการท า 
MOU แผนยุทธศาสตร์ 

ทางการท า MOU แผนยุทธศาสตร์ โดย
เห็นควรให้ปรับปรุงตัวชชี้วัด ระดับ
ความส าเร็จให้เป็นร้อยละ หรือสัดส่วนของ
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อข้อตกลงความ
ร่วมมือ MOU เพ่ือให้การด าเนินงานและ
การประเมินผลความส าเร็จเป็นไปอย่าง
ชัดเจนยิ่งมากขึ้น (สวศช. 2.7-08, สวศช. 
2.7-09) 

ยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 5 5 บรรลุเป้า 

 
จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 

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

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

             ผลการประเมินตนเอง ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา 2559 พบว่า มี
คะแนนจากผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามกลุ่มตัวบ่งชี้  ทั้ง  2  กลุ่มตัวบ่งชี้  จ านวน 14  ตัวบ่งชี้  มีคะแนน
เท่ากับ     ดังตารางสรุป ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี ้

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ภาวะผู้น าของ คณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของส านัก 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก 4.61 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.69 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.27 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 85.71 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 5 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.54 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.37  
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.71  

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.54  
ผลการประเมิน ระดับดีมาก  

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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3.2  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 6  ข้อ 6  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ภาวะผู้น าของ 

คณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหาร

ของส านัก 

6  ข้อ 6  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารส านัก 

4.00  4.61 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การพัฒนาหน่วยงาน          

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 6 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ  

7 7 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 8 4 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม (ผลการประเมิน)  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

4.02 4.69 4.69 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

7  ข้อ 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน

วิชาชีพ 

 

100 
14  

100 
 
5 14 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระดับความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

4.25 4.27 4.27 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

   ตั วบ่ ง ชี้ ที่  2 . 5    ร้ อ ยล ะขอ งก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

- 12 85.71 85.71 

14 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกส่งเสริม

กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษ

ด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

5  ข้อ 

 

6 ข้อ 
 
 

 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระดับความส าเร็จใน             
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

5  ข้อ 5  ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม (ผลการประเมิน) 4.37 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งช้ีตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.71 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ (ผลการประเมิน) 4.54 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก  ก 
 

เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง   เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา  2561 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 8  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก และ

ผู้บริหารของส านัก 

สกอ. 7.1 7  ข้อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ส านัก สมศ. 13 4.30 หน่วยงานด าเนินการ

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  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะในวิชาชีพ 

มรม. ร้อยละ 100  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

มรม. 4.20 หน่วยงานด าเนินการ

ประเมินเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ มรม. 85  

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับ

ความรู้ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง  

มรม. 6  ข้อ  
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

   ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7  ระดับความส าเร็จในการการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล มรม. 5  ข้อ  

รวมทั้งหมด  14   ตัวบ่งช้ี 
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ภาคผนวก  ข 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่ง  ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสาคาม 
ที่  ๐๑๒  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ของ 
ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ดังนี้   

 ๑.นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวพิมลวรรณ  เดชานุเบกษา รองประธานกรรมการ   
 ๓.นางสาวณัฐธิดา กลางประชา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา กรรมการ 
๕. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ กรรมการ 
๖. นายธนาธิป  ยภุานิช                                      กรรมการ 
๗. นายจิรวัฒน์   สุราสา                                    กรรมการ 
๘. นายธนวชิญ์  สุยอย                                      กรรมการ 
๙.  Mr. Tran Cao Nhon                                  กรรมการ 

  ๑๐.  Ms.Park Jin Hee กรรมการ 
  ๑๑.  Mr. Liu Guiquan                                       กรรมการ 

              ๑๒.  Mr.Wendell Pepito                                   กรรมการ 
              ๑๓.  Mr.ToruIchihana                                       กรรมการ 
              ๑๔.  นายเจริญชยั  ศิริกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่    ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 

๑. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความ
ชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกส่วนงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการก ากับ
ติดตามสรุปผลการด าเนินงาน 
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๒. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการเสนอจากผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือวาง 
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดบุคลากรเพ่ือ
รับผิดชอบ ก ากับดูแล ตัวบ่งชี้และประเมินผลการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในด้านที่จะส่งผลในด้านบวกแก่การ 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับ ตลอดจนการท างานเป็นทีม และการสร้าง
สภาวะแวดล้อมทางจิตวิทยาที่เหมาะสม 

๔. จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในส านักฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกระดับ และมีการวาง 
แผนระบบที่รัดกมุ  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เป็นไปตามแผน 

๕. จัดให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและบุคลการ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม
ที่สุดในการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจต่างๆ แก่บุคลากรใน
ทุกส่วนงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งในองค์กร  

๖.  วางแผนและจัดท าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปี ๒๕๕๗ 

๗. จัดให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  อาทิ  นักศึกษาและผู้มาใช้ 
การบริการ 

๘. สร้างเครือข่ายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมกันกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๙. จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ านักฯ พัฒนาขึ้นและ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๑๐. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  เพ่ือ 
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ทัง้ภายในและภายนอก 

๑๑.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ขอให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุด

แก่ทางราชการตอ่ไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                       

                                             ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )          

  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก  ค 
 
 

ค าสั่ง 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา  2560 
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                                         ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

                                                   ที่  ๒๖๐๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐   มีการพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   โดยมีการตรวจเยี่ยม
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ฯ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ดังนี้ 
 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล   ไชยชนะ         ประธานกรรมการ 
๒.  นายกัมปนาท   อาชา                                กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจาณสิงห์มาตย์                             กรรมการและเลขานุการ 

             

หน้าที ่

๑.  วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับส านักฯ  
๒.  ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ  

ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.  น าเสนอผลการศึกษา  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ต่อคณะกรรมการบริหารส านักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔.  จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักฯ 
 

ทั้งนี้ขอให้กรรมการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้
งานส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป 

       

 สั่ง  ณ วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

( รศ. ดร. สิทธิชัย  บุษหมั่น ) 
                                       รักษาราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


