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ค าน า 
 

           คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  ไดพ้ฒันาตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในขึน้ภายใต้
หลกัการใหม้คีวามครอบคลุมทุกองคป์ระกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2546  สามารถประเมนิไดค้รบทุกมติิ
ของระบบ  
มคีวามสมดุลของมุมมองการบรหิารจดัการทุกดา้น  และสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกบัมาตรฐานต่าง ๆ 
รวมทัง้ตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพภายนอก  ของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) และคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึง่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดใ้หค้วาม
เหน็ชอบใหส้ถาบนัอุดมศกึษา  น าตวับ่งชีน้ี้ไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา
เพือ่ความมปีระสทิธภิาพ 

          ส านกัวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงึได้
จดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  ปีการศกึษา 2561   โดยใชข้อ้มลูคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดบัอุดมศกึษา เป็นหลกั   

         การจดัท ารายงานเล่มนี้  มวีตัถุประสงคเ์พือ่รบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ปี
การศกึษา 2561  และเป็นประโยชน์ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกในรอบต่อไป  โดยส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ไดร้บัการประเมนิตามกลุ่มตวับ่งชีร้่วมและกลุ่มตวับ่งชีต้าม
ภารกจิ จ านวน  14  ตวับ่งชี ้ และส านกัฯ  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานการประเมนิตนเองฉบบัน้ี  จะท าให้
ส านกัฯ และหน่วยงานภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพการศกึษาและน าผลจากการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม  อย่างยัง่ยนืต่อไป 
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ส่วนท่ี  1 

ส่วนน ำ 
 
      1.1 ช่ือหน่วยงำนท่ีตัง้  และประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

ช่ือหน่วยงำน 
            ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

สถำนท่ีตัง้ 
             ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ มสีถำนทีต่ ัง้อยู่ อำคำร  26  ( อำคำรศูนย์
ภำษำและคอมพวิเตอร ์)  ชัน้ 1 เลขที ่80  ถนนนครสวรรค ์ ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืง  จงัหวดัมหำสำรคำม  
โทรศพัท ์ 043 - 712166 

ประวติัควำมเป็นมำ 
     ปัจจุบนัน้ี มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ไดข้ยำยเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรและ

วจิยักบัหลำยมหำวทิยำลยัทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ยุโรป 
และสหรฐัอเมรกิำ ซึง่น ำไปสูก่จิกรรมควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำตแิละระดบัภูมภิำค นัน่หมำยถงึ ในระดบั
นำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม จ ำเป็นตอ้งแสวงหำผูเ้ชีย่วชำญจำกต่ำงประเทศและพฒันำ
ระบบกำรบรหิำรจดักำร  ทีเ่พิม่ศกัยภำพของมหำวทิยำลยั ในกำรรบันกัศกึษำนำนำชำตแิละดึงดดูนกัศกึษำ
นำนำชำต ิ ในระดบัภูมภิำคและอนุภูมภิำค เนื่องจำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  ตัง้อยู่ในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงึเอือ้ต่อกำรร่วมมอืกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงและประเทศอื่นๆ ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทัง้ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี และประเทศเวยีดนำม  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นภำษำต่ำงประเทศ ทีม่ปีระสทิธภิำพ 
      มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ไดร้บันกัศกึษำจำกต่ำงประเทศ เขำ้มำศกึษำในมหำวทิยำลยั 
โดยเฉพำะนกัศกึษำจำกประเทศเพือ่นบำ้น เช่น ประเทศเวยีดนำม ในระบบปกตแิละระบบพเิศษเป็นจ ำนวน
มำกขึน้ทุกปี   นกัศกึษำทีม่ำศกึษำเล่ำเรยีนในมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม จ ำนวนหน่ึง ซึ่งจ ำเป็น
จะตอ้งมหีน่วยงำนทีป่ระสำนเกีย่วกบักำรรบันกัศกึษำต่ำงชำตโิดยเฉพำะ  ตลอดจนประสำนและจดักำร
เกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน นกัศกึษำต่ำงชำตสิ ำหรบัโครงกำรพเิศษ รวมทัง้ตดิต่อประสำนกบัหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งเพือ่เอือ้ใหก้ำรเรยีนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชวีติ ตลอดจนกำรปรบัตวัของนกัศกึษำ
ต่ำงชำต ิ ใหเ้ป็นไปอย่ำงรำบรื่นมปีระสทิธภิำพและส่งผลประโยชน์ต่อกำรสรำ้งสงัคมแห่งกำรเรยีนรูข้อง
ทอ้งถิน่ ในกำรประสำนใชศ้กัยภำพของนกัศกึษำต่ำงชำต ิใหเ้กดิประโยชน์ต่อมหำวทิยำลยัและชุมชนต่อไป  

สภำมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  จงึอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดั 
กำรศกึษำนำนำชำต ิเมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม 2551  ดว้ยเหตุผลและควำมจ ำเป็นในภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
เพือ่เป็นหน่วยงำนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ำ้นกำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูค่วำมเป็นสำกล ซึง่มคีวำมรบัผดิชอบ
หลกั คอื แสวงหำพนัธมติรทำงกำรศกึษำทัง้ในและต่ำงประเทศ  ในกำรทีจ่ะก้ำวสูก่ำรเรยีนรูร้ะดบัสำกลเป็น
องคก์รทีส่ำมำรถจดักำรศกึษำนำนำชำต ิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ    
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1.2  ปรชัญำ  ปณิธำน ค่ำนิยม  อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเดน็ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์และเป้ำประสงค ์
                              1.2.1  ปรชัญำ 
 ควำมร่วมมอืคอืหวัใจ ภำษำใดๆ คอืพลงั เชดิชคูุณธรรม น ำสูส่ำกล  
                                     1.2.2  ปณิธำน  
 สง่เสรมิสมรรถนะกำรท ำงำนและวชิำกำรสู่ระดบัสำกลใหแ้ก่ นกัศกึษำ อำจำรย ์และบุคลกรของ
มหำวทิยำลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภูมปัิญญำของทอ้งถิน่และชำตไิทยใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อประชำคมโลก  
                             1.2.3  ค่ำนิยม  
 กวำ้งไกลทนัสมยั ใสใ่จบุคลำกรและนกัศกึษำ มภีำษำเป็นจุดขำย สรำ้งรำยไดสู้ม่หำวทิยำลยั โดยใช้
ควำมร่วมมอื  
                            1.2.4  อตัลกัษณ์  
  “สนบัสนุน”   ควำมร่วมมอืและกจิกริรมอนัเกดิจำกควำมร่วมมอื 
  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดำ้นกำรแขง่ขนัในกำรท ำงำนในระดบันำนำฃำต ิ
  “เสำะแสวง” รำยไดแ้ละงบประมำณใหแ้ก่มหำวทิยำลยั 
  “สบืสำน”  วฒันธรรม ภูมปัญญำทอ้งถิน่ใหค้งอยู่และมคีุณค่ำ 
  “สรำ้งสรรค”์  สงัคมแห่งกำรพฒันำตนเองใหม้คีวำมพรอ้มสูค่วำมเป็นประชำคมโลก  
                             1.2.5  เอกลกัษณ์  

 เครอืขำ่ยกวำ้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหำวทิยำลยัใหอ้ยู่ในระดบันำนำชำต ิ
                            1.2.6  วิสยัทศัน์  
  เป็นผูน้ ำในกำรใชค้วำมร่วมมอืในกำรพฒันำนกัศกึษำ คณำจำรย ์บุคลำกร และ
มหำวทิยำลยั ใหก้ำ้วไกลระดบัโลก  
                           1.2.7  พนัธกิจ  
 1) สง่เสรมิใหม้หำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมเป็นมหำวทิยำลยัทีน่กัศกึษำ อำจำรย ์และ
บุคลำกร มคีวำมพรอ้มในกำรแขง่ขนัในเชงิสมรรถนะกำรท ำงำนและกำรมงีำนท ำในประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีนและประชำคมโลก 
 2) สนบัสนุนมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมเป็นต้นแบบในกำรใชค้วำมสมัพนัธก์บัองคก์ร
และมหำวทิยำลยัต่ำงประเทศในกำรพฒันำศกัยภำพทำงวชิำกำรและกำรวจิยัของ นักศกึษำ อำจำรย ์และ
บุคลำกร 
 3) มหำวทิยำลบัรำชภฏัมหำสำรคำมเป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำชำตใินเรื่องวชิำกำร ผลำงำนวจิยั 
ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนภูมปัิญญำทอ้งถิน่ 
 4) มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมมรีำยไดน้อกเหนือจำกเงนิบ ำรุงกำรศกึษำโดยกำร
แสวงหำรำยไดอ้นัเกดิจำกควำมสมัพนัธก์บัองคก์ร หน่วยงำน หรอืมหำวทิยำลยัต่ำงประเทศ 
                                    1.2.8  ประเดน็ยุทธศำสตร ์
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 1) ยกระดบัส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำตใิหเ้ป็นหน่วยงำนทีม่กีำรจดักำร
เรยีนกำรสอนเทยีบเท่ำคณะ 
 2) พฒันำศูนยภ์ำษำซึง่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของส ำนักวเิทศฯ ใหม้ศีกัยภำพทีจ่ะพฒันำ
นกัศกึษำ อำจำรยแ์ละบุคลำกร ตลอดจนเป็นแหล่งสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
 3) สง่เสรมิและพฒันำสิง่แวดลอ้ม อำคำรสถำนที ่หลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ใหเ้อือ้ต่อ
กำรเตรยีมควำมพรอ้มสูค่วำมเป็นมหำวทิยำลยันำนำชำต ิ 
 4) เร่งรดักจิกรรมอนัเน่ืองมำจำกสญัญำควำมร่วมมอืระหว่ำงมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม
และหน่วยงำนต่ำงประเทศใหเ้กดิผลลพัธอ์ย่ำงเป็นรูปธรรม  
 5) แสวงหำควำมร่วมมอืกบัองคก์รต่ำงประเทศเพือ่ผลประโยชน์ทำงกำรวจิยั วชิำกำร 
ตลอดจนกำรแลกเปลีย่นบุคลำกร 
 6) ก่อตัง้ศูนยก์ำรแปลภำษำแห่งอำเซยีน โดยเน้นกำรแปลบทควำมทำงวชิำกำรใหแ้ก่
นกัศกึษำ และอำจำรยเ์พือ่เอือ้ต่อกำรตพีมิพบ์ทควำมในวำรสำรระดบันำนำชำต ิ
 7) พฒันำระบบ ICT เพือ่ใชใ้นกำรประชำสมัพนัธ ์และกำรใหบ้รกิำรทำงสำรสนเทศดำ้นวเิทศ
สมัพนัธ ์กำรเรยีนรูภ้ำษำ วฒันธรรม ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำพลกัษณ์แห่งมหำวทิยำลยั
รำชภฏัมหำสำรคำมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก 
 8) ประสำนควำมร่วมมอืและบูรณำกำรองคค์วำมรูก้บัคณะ ศูนย ์และส ำนกัต่ำงๆใน
มหำวทิยำลยัเพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมทำงวเิทศสมัพนัธท์ีน่ ำมำซึง่ประโยชน์แก่มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
                                              1.2.9   เป้ำประสงค ์ 
 1) มคีวำมพรอ้มในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรนำนำชำตแิละและจดัตัง้วทิยำลยั
นำนำชำต ิ 
 2) ศูนยภ์ำษำเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรจดัสอบและจดักำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศ และสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรวชิำกำรใหแ้ก่บุคคลภำยนอก   
 3) มหำวยิำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมมสีิง่แวดลอ้ม อำคำรสถำนที ่ทเีอือ้ต่อกำรเตรยีมควำม
พรอ้มสูค่วำมเป็นมหำวทิยำลยันำนำชำต ิ 
 4) เกดิกำรด ำนำนกจิกรรมทีเ่กดิจำกสญัญำควำมร่วมมอืระหว่ำงมหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำมและหน่วยงำนต่ำงประเทศอย่ำงเป็นรปูธรรม  
 5) มคีวำมร่วมมอืกบัองคก์รต่ำงประเทศเพือ่ผลประโยชน์ทำงกำรวจิยั วชิำกำร ตลอดจนกำร
แลกเปลีย่นบุคลำกร 
 6) ก่อก ำเนิดศูนยก์ำรแปลภำษำแห่งอำเซยีน โดยเน้นกำรแปลบทควำมทำงวชิำกำรใหแ้ก่
นกัศกึษำ และอำจำรยเ์พือ่เอือ้ต่อกำรตพีมิพบ์ทควำมในวำรสำรระดบันำนำชำติ 
 7) สำมำรถใชร้ะบบ ICT เพือ่ใชใ้นกำรประชำสมัพนัธ ์และกำรใหบ้รกิำรทำงสำรสนเทศดำ้น
วเิทศสมัพนัธ ์กำรเรยีนรูภ้ำษำ วฒันธรรม ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำพลกัษณ์แห่ง
มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก 
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 8) เกดิควำมร่วมมอืและกำรบูรณำกำรองคค์วำมรูก้บัคณะ ศูนย ์และส ำนกัต่ำงๆใน
มหำวทิยำลยัเพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมทำงวเิทศสมัพนัธท์ีน่ ำมำซึง่ประโยชน์แก่มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  โครงสร้ำงองคก์รและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักวิเทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศึกษำนำนำชำติ 

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ
วิจยั 

- งำนธุรกำรและสำรบญั 

- งำนผลติเอกสำร 

- งำนประสำนงำนในประเทศ 

- งำนวำงแผนยุทธศำสตร ์

- งำนวำงแผนงบประมำณ 

- งำนพสัดุและกำรเงนิ 

- งำนบรหิำรควำมเสีย่งและตรวจสอบภำยใน 

- งำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

- งำนกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัประจ ำปี 

 

- งำนบรกิำรวชิำกำร 

- งำนวจิยัเพื่อกำรบรกิำรวชิำกำร 

- งำนพฒันำหลกัสตูรและสือ่กำรอบรม 

- งำนพฒันำขอ้สอบและทดสอบวดัระดบัควำมรู้

ดำ้นภำษำ 

- งำนประสำนงำนต่ำงประเทศและเครอืขำ่ยควำม

ร่วมมอื/MOU 

- งำนแลกเปลีย่นนักศกึษำและบุคลำกร  

- งำนแนะแนวกำรศกึษำตอ่ต่ำงประเทศและ

ทุนกำรศกึษำ 

- งำนวซี่ำและหนังสอือนุญำตท ำงำน 

- งำนแปลเอกสำรและล่ำม 

- งำนอ ำนวยควำมสะดวกชำวต่ำงประเทศ 

- งำนเสรมิสรำ้งเอกลกัษณ์ของชำต ิ
 

 

- งำนผลติและพฒันำสื่อกำรสอนดว้ยเทคโนโลย ี

- งำนพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและ

ฐำนขอ้มลู 

- งำนพฒันำระบบกำรสื่อสำรและ

ประชำสมัพนัธ ์

- งำนพฒันำหอ้งปฏบิตัแิละศูนยก์ำรเรยีนรู ้

- งำนพฒันำเวบ็ไซต ์

- งำนประมวลผลโครงกำร 

- งำนกจิกำรนักศกึษำ 

 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยพฒันำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ฝ่ำยแผน งบประมำณ และประกนัคณุภำพศึกษำ 



โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน 

                                                                                                                                                                           
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศึกษำ
นำนำชำติ 

นำยอุทก พเิครำะหฤ์กษ์ 
 

ฝ่ำยพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแกว้ 
 

 

ฝ่ำยแผน งบประมำณ และประกนั
คณุภำพ 

นำงสำวณฐภศำ เดชำนุเบกษำ 
 

- นำยเจรญิชยั ศริกิจิ  

(นักวชิำกำรศกึษำปฏบิตักิำร) 
- นำยธนำธปิ ยุภำนชิ 

(ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำรปฏบิตังิำน) 
- อตัรำว่ำง  

(เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป) 
- อตัรำว่ำง  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

- นำยสุระศกัดิ ์สุตะภกัดิ ์

(เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไปปฏบิตักิำร) 
- นำงนำฎธดิำ  พนัเสนำ วเิดก ิ

- (นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร) 
- นำยธนวชิญ์ สุยอย 

(นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร) 
- นำงสำวสุวภทัร  ดวงคมทำ 
- (นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร) 
-  
 

- นำยจริวฒัน์ สุรำสำ 

(นักวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิำร) 
 

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและวิจยั 
นำงสำวณฐัธดิำ กลำงประชำ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
นำงสำวศนัสนียพ์ร  ภูพนันำ 

นำงสำวทวิำรตัน์  ประเสรฐิสงัข ์
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1.4  รำยช่ือผู้บริหำร  กรรมกำรบริหำรชุดปัจจุบนั 
                      1.4.1 ผูบ้รหิำร 
 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 อำจำรยอ์ุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ

นำนำชำต ิ
2 อำจำรยณ์ฐภศำ  เดชำนุเบกษำ   รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยแผน งบประมำณ และประกนัคุณภำพ 
3 อำจำรยณ์ัฐธดิำ  กลำงประชำ รองผูอ้ ำนวยกำรวชิำกำรและวจิยั 
4 อำจำรย ์ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 นำงสำวศนัสนียพ์ร  ภูพนันำ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
6 นำงสำวทวิำรตัน์  ประเสรฐิสงัข์ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 

 
           1.4.2 กรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ 
 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 อำจำรยอ์ุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ

นำนำชำต ิ
2 อำจำรยณ์ฐภศำ  เดชำนุเบกษำ   รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยแผน งบประมำณ และประกนัคุณภำพ 
3 อำจำรยณ์ัฐธดิำ  กลำงประชำ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำรและวจิยั 
4 อำจำรย ์ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5 อำจำรย ์ดร.ดวงพร   ศรบีุญเรอืง กรรมกำร                                    
6 อำจำรยน์ิธภิกัดิ ์ กทศิำสตร์ กรรมกำร 
7 ผศ.ดร. กชพร   น ำนำผล ผูท้รงคุณวุฒ ิ
8 ผศ.ดร. ศรนิทพิย ์  รกัษำสตัย์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
9 น.ส. นำฏธดิำ  พนัเสนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                        1.4.3  จ ำนวนบุคลำกร 
 

ประเภทบุคลำกร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ขำ้รำชกำร 2 2 2 - - 
2. พนกังำน 
   - เงนิงบประมำณแผ่นดนิ 
   - เงนิงบประมำณรำยได ้ 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
2 
11 

. ลูกจำ้งชำวต่ำงชำต ิ 5 5 4 4 2 
รวม 14 14 13 11 15 
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                           1.4.4  พนกังำน 
 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ นกัวชิำกำรศกึษำปฏบิตักิำร 
2 นำยสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์ เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไปปฏบิตักิำร 
3 นำงสำวนำฎธดิำ  พนัเสนำ เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
4 นำยธนวชิญ์  สุยอย  เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
5 นำยธนำธปิ  ยุภำนิช ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำรปฏบิตักิำร 

6 นำยจริวฒัน์  สุรำสำ นกัวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิำร 
7 นำงสำวสุวภทัร  ดวงคมทำ เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 

 
                     1.4.5 อำจำรยช์ำวต่ำงชำต ิ
 
ล ำดบั ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อำจำรย ์
2 Mr. Yean Tong อำจำรย ์
   
   

 
1.5  ข้อมูลพื้นฐำนโดยต่อเน่ืองกบังบประมำณ  และอำคำรสถำนท่ี 
    1.5.1 กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ตวัช้ีวดั 
         1.5.1.1  กลุ่มเป้ำหมำย  
    1. นกัศกึษำและบุคลำกร  ของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
    2. นกัศกึษำและบุคลำกร จำกมหำวทิยำลยั/หน่วยงำนจำกต่ำงประเทศ 

   3. บุคลำกร และอำสำสมคัรชำวต่ำงชำตใินมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
    4. นกัศกึษำและบุคลำกร ของมหำวทิยำลยั / หน่วยงำนในเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
    5. ประชำชนทัว่ไปหรอืบุคคลภำยนอก  เฉพำะกลุ่มทีข่อรบักำรบรกิำรในบำงกรณี 
     1.5.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1. บุคลำกร และอำสำสมคัรชำวต่ำงชำต ิ ทีป่ฏบิตังิำนทีม่หำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
    2. นกัศกึษำและบุคลำกร  ของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
    3. นกัศกึษำและบุคลำกร จำกมหำวทิยำลยั / หน่วยงำนจำกต่ำงประเทศ 
    4. นกัศกึษำและบุคลำกรของมหำวทิยำลยั / หน่วยงำนในเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
    5. ประชำชนทัว่ไปหรอืบุคคลภำยนอก  เฉพำะกลุ่มทีข่อรบักำรบรกิำรในบำงกรณี 
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       1.5.1.3  ผลผลิต 

   1. นกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมไดร้บักำรทดสอบควำมรูภ้ำษำต่ำงประเทศและผ่ำนกำร
ฝึกทกัษะทำงภำษำใหเ้ป็นไปตำมตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด  

   2. นกัศกึษำ และบุคลำกรจำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ไดร้บับรกิำรในกำรอ ำนวยควำม
สะดวก ในกำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นเอกสำรวซี่ำและขอ้มลูทีจ่ ำเป็นของสถำนทีห่รอืประเทศที่
ไป 

   3. นกัศกึษำและบุคลำกรชำวต่ำงชำต ิไดร้บักำรบรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงที่
ปฏบิตังิำนในมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นเอกสำร วซี่ำ และขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่ำงๆ  ต่อกำร
ใชช้วีติอยู่ในมหำวทิยำลยัฯ และประเทศไทย 

   4. มเีครอืขำ่ยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัองคก์ร/สถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศ ทีเ่พิม่ขึน้ หรอืมี
กจิกรรมร่วมมอืนำนำชำตทิีก่ระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่นทำงดำ้นวชิำกำร วจิยั วฒันธรรมและดำ้น
อื่นๆ ตำมพนัธกจิของมหำวทิยำลยั 

   5. มกีำรลดภำระค่ำใชจ่้ำยของมหำวทิยำลยัฯ โดยกำรแสวงหำแหล่งทุนจำกภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็น
จำกองคก์ร หน่วยงำน สถำบนักำรศกึษำ หรอืกำรอำสำสมคัรเพือ่เป็นวทิยำกรของผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอก
มหำวทิยำลยัฯ เพือ่ใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่นและพฒันำทรพัยำกรมนุษยภ์ำยใตค้วำมร่วมมอืของมหำวทิยำลยักบั
องคก์รและสถำบนัอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศ 

   6. นกัศกึษำและบุคลำกรทัง้จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม และต่ำงประเทศ ไดเ้ขำ้ร่วม
กจิกรรมนำนำชำต ิกำรอบรม  กำรศกึษำเฉพำะทำง หรอืกจิกรรมแลกเปลีย่นทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง 
หน่วยงำนตน้สงักดั และชุมชน 

   7. ฐำนขอ้มลูงำนวเิทศสมัพนัธ ์และศูนยภ์ำษำ ไดร้บักำรพฒันำใหท้นัสมยั และสำมำรถเชื่อมโยง
ขอ้มลูต่ำงๆ กบัหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั เป็นประโยชน์ในกำรแลกเปลีย่นและ
ประชำสมัพนัธก์จิกรรมต่ำงๆ ตำมพนัธกจิของมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นทีย่อมรบัและสำมำรถเขำ้ถงึไดใ้นระดบัสำกล 
     1.5.2  กำรควบคมุมำตรฐำนและคณุภำพในกำรด ำเนินงำน  

1.5.2.1  ด้ำนกำรจดักำรศึกษำ 
               1. หลกัสตูร ไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรควบคุมงำนฝึกอบรมและหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของ
งำนฝึกอบรมและหลกัสตูร  โครงสรำ้ง  เนื้อหำ  สำระและกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน  โดยหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุก
หลกัสตูรจะตอ้งมกีำรจดัท ำค ำอธบิำยรำยวชิำและแนวกำรสอนเสนอต่อส ำนกัฯเบือ้งตน้ และใชเ้ป็นแนวทำง
ควบคุมกำรเรยีนกำรสอนและกำรประเมนิผลของอำจำรยผ์ูส้อน นอกจำกนี้ยงัใหน้กัศกึษำมสีว่นร่วมในกำรเรยีนรู้
ควำมสนใจ โดยพยำยำมส่งเสรมิใหน้กัศกึษำไดม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรกำรเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นภำษำไทย 
แก่นกัศกึษำต่ำงชำต ิเพือ่เขำ้ศกึษำต่อในระดบัอุดมศกึษำในประเทศไทย และมกีำรพฒันำหลกัสตูรกำรฝึกอบรม
ทุกๆ 3 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหำวทิยำลยัและควำมตอ้งกำรของตลำด  
               2.  อำจำรย ์และบุคลำกรส ำนกัฯ จะยกระดบัคุณภำพอำจำรยโ์ดยกำรรบัอำจำรยใ์หม่ทีเ่ป็นเจำ้ของ
ภำษำ และสง่เสรมิใหบุ้คลำกรไดศ้กึษำต่อ และพฒันำตนเองโดยกำรวจิยั ท ำผลงำนทำงวชิำกำร เขำ้อบรมเพือ่
เพิม่พนูควำมรูใ้นกำรเรยีนกำรสอนและกำรวดัผลและกำรใชก้ำรประเมนิผลงำนเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำร
สง่เสรมิควำมกำ้วหน้ำและพฒันำสำยอำชพี 
               3. ทรพัยำกรประกอบกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั ประกอบดว้ยดำ้นต่ำงๆ ดงันี้   
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          -   ดำ้นนกัศกึษำ  ส ำนกัฯ ไดร้่วมมอืกบัส ำนกัวทิยบรกิำร เพือ่พฒันำหอ้งสมุดประจ ำส ำนกัและจดัหำ
หนงัสอืทำงดำ้นภำษำต่ำงประเทศ  ทัง้หนงัสอืฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำต่ำงประเทศ เพือ่ใหน้กัศกึษำ
คน้ควำ้  มบีรกิำรยมืและสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละกำรยมืขำ้มเครอืข่ำยรวมทัง้บรกิำรถ่ำยเอกสำรและจดัหำ
ต ำรำและเอกสำรเพิม่เตมิจดัใหม้กีจิกรรมกำรบรกิำรกำรอบรมและหลกัสตูรนำนำชำต ิเพือ่ก ำกบัดแูลงำน
วชิำกำร เพือ่ควบคุมมำตรฐำนทำงวชิำกำร ทำงดำ้นกำรเรยีนกำรสอนกำรใหค้ะแนน กำรวดัผล กำรศกึษำอบรม
และงำนวจิยั โดยเน้นกระบวนกำรมสีว่นร่วมและกำรพฒันำสำยอำชพีตำมควำมสนใจ 
         - ดำ้นหอ้งปฏบิตักิำรและแหล่งควำมรู ้Self–access centers  มบีรกิำร  จ ำนวน  4  หอ้ง ส ำนกัฯ ได้
ประสำนกบัฝ่ำยวชิำกำรและฝ่ำยอำคำรสถำนที ่เพือ่จดัหอ้งเรยีน  สถำนทีเ่รยีนและจดัท ำศูนยอ์ำเซยีน 
 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเทศในกลุ่มอำเซยีน ใหก้บันกัศกึษำ  และยกระดบัควำมสำมำรถ
ดำ้นภำษำและวฒันธรรมประเทศในกลุ่มอำเซยีน ของนักศกึษำ บุคลำกรของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
และบุคคลทัว่ไป  ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในควำมเป็นอำเซยีน มคีวำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำและปรบัตวัเขำ้
กบัควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนและกำรแขง่ขนัในประชำคมอำเซยีนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและกลมกลนืกนั 
ตลอดจนยกระดบัมหำวทิยำลยัใหม้สีภำพแวดลอ้มแบบนำนำชำตแิละไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล 
        -   ดำ้นกำรวจิยัและกำรสรำ้งผลงำนทำงวชิำกำร ส ำนกัตัง้เป้ำหมำยไวว้่ำจะใหม้งีำนวจิยัและต ำรำในทำง
วชิำกำรทัง้อำจำรยช์ำวไทยและชำวต่ำงประเทศอย่ำงน้อยปีละ 2 เรื่องและก ำหนดใหอ้ำจำรยเ์ขยีนบทควำมหรอื
มผีลงำนทำงวชิำกำรในรปูแบบอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรเผยแพร่เวบ็ไซด์ของส ำนกัฯ  ตลอดจน ทัง้นี้พยำยำมสรำ้ง
แรงจงูใจโดยใหค้วำมร่วมมอืและสนบัสนุนสง่เสรมิควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงวชิำกำรของอำจำรยบ์ุคลำกรและ
นกัศกึษำ 
        - ดำ้นกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม ส ำนกัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิท ำนุบ ำรุงและเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่ำงชำต ิ เช่น กำรร่วมท ำบุญวนัขึน้ปีใหม่ วนัเขำ้พรรษำและกำรร่วมท ำบุญ
ทอดกฐนิประจ ำปีของมหำวทิยำลยั  มกีำรจดักจิกรรมในเทศกำลตรุษจนี  เทศกำลครสิตม์ำสใหก้บันกัศกึษำ
ชำวต่ำงชำต ิ
        1.5.2.2  ด้ำนกำรบริหำรจดักำร  ส ำนกัไดม้กีำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมภบิำลใหม้ปีระสทิธภิำพ โดย
กำรสรำ้งเครอืข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำยในและภำยนอก มกีำรสง่เสรมิคุณภำพและสุข
ภำวะทีด่ขีองบุคลำกรและพฒันำระบบประกนัคุณภำพใหม้มีำตรฐำน 
       
 
 
 
 
 
         1.5.2.3  แหล่งท่ีมำของรำยได้ (ประมำณกำรรำยรบั) 

หน่วย  :   บำท 

รำยกำร 
ประมำณกำรรำยรบังบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. งบประมำณแผ่นดนิ 6,120,000 5,508,000 2,838,000 3,000,000 - 
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2. รำยไดอ้ื่นๆ  - - - - - 
    2.1 งบยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
จงัหวดั 

- - - - - 

    2.2  กำรจดัหลกัสตูรส ำหรบั
นกัศกึษำนำนำชำต ิ(โครงกำรจดั
กำรศกึษำนำนำชำต)ิ 

 
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 

รวมทัง้ส้ิน 8,655,400 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 

 
 

 
 
 
  1.5.2.4  . ระบบกำรบริหำรจดักำรงบประมำณและทรพัยสิ์น 
         1.  ใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบดำ้นกำรเงนิของกองคลงัและพสัดุ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ทุกประกำร 
         2.  ใหม้คีณะกรรมกำรวเิครำะหก์ำรใชท้รพัยำกรภำยในหน่วยงำน 
   1.5.2.5   กำรก ำกบัตรวจสอบ 
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         1. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเพือ่เสนอต่อมหำวทิยำลยัฯ เพือ่พจิำรณำ 
         2. จดัท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง 
         3. รำยงำนผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
         4. จดัท ำรำยงำนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณ รอบ 6 และ 12 เดอืน และเสนอต่อ
มหำวทิยำลยัเพือ่พจิำรณำ 
  1.5.3  อำคำรสถำนท่ี 
                ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิเลขที ่80  อำคำรศูนยภ์ำษำและคอมพวิเตอร ์ 
ชัน้ 1  ถนนนครสวรรค ์ ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืง  จงัหวดัมหำสำรคำม  โทรศพัท ์ 043 – 712166 

โดยส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ มสีือ่วสัดุอุปกรณ์และหอ้งปฏบิตักิำร เพือ่รองรบั

กำรใหก้ำรบรกิำรวชิำกำร  ดงันี้ 

1. หอ้งศูนยอ์ำเซยีน                          จ ำนวน  1  หอ้ง 

2. หอ้งคลนิิกภำษำ                            จ ำนวน  1  หอ้ง 

3. หอ้งปฏบิตักิำรทำงภำษำ 60 ทีน่ัง่       จ ำนวน  1  หอ้ง 

4. หอ้งปฏบิตักิำรทำงภำษำ 40 ทีน่ัง่       จ ำนวน  2  หอ้ง 

5. หอ้งปฏบิตักิำรทำงภำษำ 20 ทีน่ัง่       จ ำนวน  1  หอ้ง 

6. หอ้งอบรมภำษำจนี                         จ ำนวน  1  หอ้ง 

7. หอ้งอบรมภำษำญี่ปุ่ น                     จ ำนวน  1  หอ้ง 

8. หอ้งอบรมภำษำเวยีดนำม                  จ ำนวน  1  หอ้ง 

9. หอ้งอบรมภำษำองักฤษ                     จ ำนวน  1  หอ้ง 

10. หอ้งอบรมภำษำเกำหล ี                     จ ำนวน  1  หอ้ง 

1.6  เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของหน่วยงำน 
      1.6.1  ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำ   

1. พฒันำหลกัสตูรกำรอบรมภำษำทีท่นัสมยั  เพือ่ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก   
2. พฒันำระบบกลไกในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นภำษำ 
3. พฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอน เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิำพ  

  
       1.6.2  ด้ำนกำรพฒันำนักศึกษำ  

 สง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัศกึษำมคีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษและภำษำอื่นๆ เพือ่ทดัเทยีมกบั
นำนำประเทศ   
       1.6.3 ด้ำนกำรวิจยั   

1. สรำ้งและพฒันำหลกัสตูรกำรอบรมภำษำทีไ่ดม้ำตรฐำน ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของชุมชน 
ทอ้งถิน่ และประเทศชำต ิ  

2. พฒันำระบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นภำษำและสื่อกำรเรยีนกำรสอน  ทีไ่ดม้ำตรฐำน ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัควำมเปลีย่นแปลงและกำรแขง่ขนัของสงัคมอำเซยีนและสงัคมโลก 
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3. สง่เสรมิใหน้กัศกึษำและบุคลำกร  ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษและภำษำต่ำงประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซยีน  

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้ำจำรยแ์ละบุคลำกร  ของส ำนกัฯ  มผีลงำนวจิยัทีส่รำ้งสรรค ์ เพือ่กำร
พฒันำหลกัสตูร กำรเรยีนกำรสอน และศกัยภำพดำ้นภำษำ    

5. สง่เสรมิและสนบัสนุน  กำรจดัโครงกำรดำ้นบรกิำรวชิำกำรและงำนวจิยั  ทีเ่น้นกำรมสีว่นร่วมของ
อำจำรย ์นกัศกึษำและทอ้งถิน่ทัง้ภำครฐัและเอกชน 
     1.6.4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 
          1. สง่เสรมิและสนบัสนุน  กำรจดัโครงกำรบรกิำรวชิำกำรโดยเน้นกำรมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุน  ใหก้ำรบรกิำรวชิำกำรทีม่กีำรบูรณำกำรเขำ้กบักำรเรยีนกำรสอนดำ้นภำษำ
และกำรเสรมิสรำ้งเอกลกัษณ์ 

3. สนบัสนุนใหม้คีวำมร่วมมอืดำ้นบรกิำรวชิำกำรเพือ่สรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
     1.6.5  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงเอกลกัษณ์ 

1. เสรมิสรำ้งและพฒันำเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืดำ้นกำรเสรมิสรำ้งเอกลกัษณ์ของชำต ิ 
2. สง่เสรมิกำรจดัโครงกำรและกำรวจิยัดำ้นกำรเสรมิสรำ้งเอกลกัษณ์ของชำตทิีเ่น้นกำรมสีว่นร่วมของ

อำจำรย ์นกัศกึษำ และเยำวชนในทอ้งถิน่ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
      1.6.6  ด้ำนกำรพฒันำมหำวิทยำลยัสู่สำกล 

1. สนบัสนุนใหห้น่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยัมคีวำมร่วมมอืกบัสถำบนักำรศกึษำทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 

2. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรนำนำชำติ 
      1.6.7  ด้ำนกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรกำรเงินและงบประมำณ 

1. พฒันำระบบงำนและโครงสรำ้งองคก์รทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
2. ยดึหลกัธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรจดักำรส ำนกัฯ  โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
3. จดัท ำแผนพฒันำและแผนปฏบิตักิำรทีค่รอบคลุมทุกภำรกจิของส ำนกั 
4. สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทีส่รำ้งขวญัและก ำลงัใจแก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
5. พฒันำองคก์รเพือ่เป็นองคก์รแห่งกำรเรยีนรู้ 
6. พฒันำระบบบรหิำรควำมเสีย่งและมำตรกำรกำรป้องกนัควำมเสีย่งใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด 
7. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้รีะบบตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
8. สง่เสรมิสนบัสนุนในกำรจดัท ำแผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิ และวำงแผนกำรใชเ้งนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ตรวจสอบได ้
 

      1.6.8  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรพฒันำมหำวิทยำลยัสู่สำกล  
1. เสรมิสรำ้งและพฒันำเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืดำ้นวชิำกำรและกำรแลกเปลีย่นนกัศกึษำและบุคลำกรกบั

หน่วยงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ 
2. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรนำนำชำต ิ  
3. พฒันำ และยกระดบัควำมสำมำรถดำ้นภำษำและวฒันธรรมประเทศในกลุ่มอำเซยีน ของ 
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นกัศกึษำ บุคลำกรของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม และบุคคลทัว่ไป  ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในควำมเป็น
อำเซยีน มคีวำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำและปรบัตวัเขำ้กบัควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนและกำรแขง่ขนัใน
ประชำคมอำเซยีนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและกลมกลนืกนั ตลอดจนยกระดบัมหำวทิยำลยัใหม้สีภำพแวดลอ้ม
แบบนำนำชำตแิละไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล 
      1.6.9  ด้ำนกำรพฒันำและบริหำรจดักำรส ำนักฯ  และกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ 

 1. จดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรหน่วยงำนเพือ่กำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนภำยใน 
ส ำนกัฯ ทีเ่ป็นระบบ 

 2. จดัท ำแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพือ่สรำ้งมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจก่อนใหเ้กดิ
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผน     

 3. จดัท ำแผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิเพือ่กำรใชจ่้ำยเงนิงบประมำณทีม่ปีระสทิธภิำพและ ตรวจสอบ
ได ้  

4) ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำใหส้อดคลอ้งกบั 
มหำวทิยำลยั  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำและส ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำ  

 5. สง่เสรมิกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ  

 6. สนบัสนุนใหม้กีำรพฒันำระบบฐำนขอ้มลูกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำและกำรวเิครำะห์
ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรประกนัคุณภำพหน่วยงำน  

 7. สนบัสนุนใหม้กีำรบรหิำรจดักำรส ำนกัฯ ผ่ำนระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศเพือ่กำร
ด ำเนินงำนทีร่วดเรว็ ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
          1.6.10  ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร 

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้ำจำรยแ์ละบุคลำกรในหน่วยงำนไดร้บักำรอบรม 

สมัมนำ / ศกึษำดงูำนเพือ่เพิม่ศกัยภำพในบรหิำรจดักำรและด ำเนินงำนภำยในส ำนักใหม้ปีระสทิธภิำพ 
2. สรำ้งขวญัและแรงจงูใจใหแ้ก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนเพือ่สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน

ทีด่ ีมปีระสทิธภิำพ และบรรลุวตัถุประสงค์ 
           1.6.11 วฒันธรรมของส ำนักวิเทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศึกษำนำนำชำติ  

 ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ ไดด้ ำเนินกำรพฒันำคุณภำพกำรบรหิำร
จดักำรภำครฐัในดำ้น  “กำรน ำองคก์ร” เพือ่สรำ้งเป็นวฒันธรรมและระบบพฒันำองคก์รและบุคลำกรของส ำนกัฯ  
ใหม้คีวำมเขม้แขง็และพฒันำองคก์รใหบ้รรลุเป้ำหมำย ตำมหลกักำรพฒันำคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้   
 ส ำนกัฯ จงึไดก้ ำหนดค่ำนิยมขององคก์ร คอื “ IRIE ”ซึง่เป็นค ำย่อชื่อของส ำนกัฯ  มำจำกค ำว่ำ 
International  Relations and International Education  เพือ่ใหบุ้คลำกรทุกคนในส ำนกัฯ ใชเ้ป็นหลกัคดิและ
ปฏบิตัใินกำรพฒันำตนเองและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนยิง่ขึน้  ดงันี้    
 I  = Integrity in Management  บรหิำรจดักำร อย่ำงโปร่งใส  มคีุณธรรม   
 R = Relationship with other working units and organizations  มมีนุษยสมัพนัธ์กบัหน่วยงำนและ
องคก์รต่ำงๆ   
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 I  = Intelligent Management   บรหิำรจดักำรดว้ยควำมเฉลยีวลำด   
          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งใหค้วำมรูแ้ก่ ทอ้งถิน่ 
และชุมชนนำนำชำต ิ  
 
1.7  ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ 
                                              ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 

ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยัรำชภฎัมหำสำรคำม 

         1  ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  รำยกลุ่มตวับ่งช้ี 

 

 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน รำยตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
กำร

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 8  ขอ้ 6  ข้อ 3 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมิน 

กลุ่มตวับ่งชีร้่วม 4.37 4.23 
กลุ่มตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ 4.71 4.75 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 4.54 4.40 
ผลกำรประเมิน ระดบัดีมำก ระดบัดี 

ช่วงคะแนน ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 
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ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
กำร

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และผูบ้รหิำร
ของส ำนัก 

6 ขอ้ 7  ขอ้ 4 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรส ำนัก 5.00 3.30 4.61 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 กำรพฒันำหน่วยงำนสูอ่งคก์รแห่งกำรเรยีนรู ้ 5  ขอ้ 4  ขอ้ 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 6  ขอ้ 5  ขอ้ 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณ 6  ขอ้ 7  ขอ้ 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.7 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 9  ขอ้ 8  ขอ้ 4 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีร่วม (ผลกำร
ประเมิน) 

4.23 

กลุ่มตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร ระดบั 4.02  

ระดบั 4.21 
 

4.69 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุน 5  ขอ้ 3  ขอ้ 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 รอ้ยละของบุคลำกรทีไ่ดร้บักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะใน

วชิำชพี 
 

รอ้ยละ 60 
13  

100 % 
 
5 13 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบัควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีม่ตี่อสภำพ
ภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน 

ระดบั 4.02 ระดบั 
4.01 

ระดบั 
4.01 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 รอ้ยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร  
- 

10  
71.42   

% 

 
4 14 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  รอ้ยละของนักศกึษำชัน้ปีที ่1ทีส่อบผ่ำนเกณฑก์ำร
ทดสอบควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำองักฤษ 

 
5  ขอ้ 

 
5  ขอ้   

 
4 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูส่ำกล 5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 
คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีตำมภำรกิจ (ผลกำร

ประเมิน) 
4.75 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 
(ผลกำร
ประเมิน) 

4.40 

 
ส่วนท่ี  2 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ ไดด้ ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน   

ปีกำรศกึษำ 2561   จ ำนวน  14  ตวับ่งชี ้ ดงัตอ่ไปนี้ 
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กลุ่มตวับ่งช้ี/ช่ือตวับ่งช้ี 
ท่ีมำของ 
ตวับ่งช้ี 

หมำยเหตุ 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนกำรพฒันำแผน สกอ. 1.1  
ตวับ่งชีท้ี ่1.2  ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัและผูบ้รหิำร

ทุกระดบัของส ำนกั 
สกอ. 7.1  

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำที ่ของผูบ้รหิำรส ำนกั สมศ. ๑๓ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4  กำรพฒันำหน่วยงำนสูอ่งคก์รแห่งกำรเรยีนรู้  สกอ. 7.2  
ตวับ่งชีท้ี ่1.5  ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง  สกอ. 7.4  
ตวับ่งชีท้ี ่1.6  ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณ  สกอ. 8.1  
ตวับ่งชีท้ี ่1.7  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  สกอ. 9.1  

กลุ่มตวับ่งช้ีภำรกิจหลกั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1  ระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร มรม. ประเมนิโดยหน่วยงำน

กลำง 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุน มรม.  
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 รอ้ยละของบุคลำกรทีไ่ดร้บักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะใน

วชิำชพี 
มรม.  

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ระดบัควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภำพ

ภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน 

มรม. หน่วยงำนด ำเนินกำร
ประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5 รอ้ยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร มรม.  

    ตวับ่งชี้ที ่2.6  ส่งเสรมิและพ้ฒนำกจิกรรมกำรทดสอบวดัระดบัควำมรู้
ควำมสำมำรถและกำรอบรมภำษำองักฤษของนกัศกึษำ   

มรม.  

   ตวับ่งชีท้ี ่ 2.7  กำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำติ มรม.  
รวมทัง้หมด  14  ตวับ่งช้ี 

 

 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนกำรพฒันำแผน  (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน  
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1. มกีำรจดัท ำแผนกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบำยของสภำสถำบนั  โดยกำรมสีว่นร่วมของบุคลำกรใน 
ส ำนกั และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญำ
หรอืปณิธำนและพระรำชบญัญตัสิถำบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถำบนั กรอบแผน
อุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี  ฉบบัที ่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพฒันำกำรศกึษำ
ระดบัอุดมศกึษำ  ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2. มกีำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธข์องส ำนกัไปสู่บุคลำกรของส ำนกั 
3. มกีระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีครบทุกพนัธกจิ  
4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งชี ้ เพือ่วดั

ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
5. มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีครบทุกพนัธกจิ 
6. มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รำยงำนผลต่อผูบ้รหิำรเพือ่พจิำรณำ 
7. มกีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผล

ต่อผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั เพือ่พจิำรณำ 
8. มกีำรน ำผลกำรพจิำรณำ ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั ไปปรบัปรุง

แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
 
เกณฑ์กำรประเมิน     

 
 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :   

08-2642-8789 
  

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิ

ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำงนำฎธดิำ พนัเสนำ วเิดก ิ โทรศพัท์  :   
08-9571-5133         นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีกำรจดัท ำแผนกลยุทธท่ี์สอดคล้องกบันโยบำยของสภำสถำบนั  โดยกำรมีส่วนร่วมของ

บุคลำกรในส ำนัก และได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก โดยเป็นแผน
ท่ีเช่ือมโยงกบัปรชัญำหรือปณิธำนและพระรำชบญัญติัสถำบนั ตลอดจนสอดคล้องกบั

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 หรอื 7 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

8 ขอ้ 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
จดุเน้นของกลุ่มสถำบนั กรอบแผนอดุมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบบัท่ี  2  (พ.ศ. 2551-
2565)  และแผนพฒันำกำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

       มกีำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2561 ทีไ่ดร้บักำรเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 
ครัง้ที ่1/2562   
วนัพุธที ่23 มกรำคม 2562  ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรย์ุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2561  ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมสภำมหำวทิยำลยั
รำชภฏัมหำสำรคำม ในกำรประชุมครัง้ที ่13/2561 วนัที ่21 ธนัวำคม 2561 
โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญำหรอืปณิธำนและพระรำชบญัญตัสิถำบนั 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถำบนั กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 
15 ปี  ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันำกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ  
ฉบบัที ่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)  
       แผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ ดงักล่ำวเป็นแผนทีไ่ดจ้ำกกำรมสีว่นร่วมของ
บุคลำกรในส ำนกัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ (สวศช.1.1-
07, สวศช.1.1-08) 

สวศช.1.1-01: 
แผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 
2564 ฉบบัทบทวน พ.ศ. 
2561 
สวศช.1.1-02: 
แผนยุทธศำสตรย์ุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ฉบบัที ่12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2561   
สวศช.1.1-03: 
ตำรำงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร ์
สวศช.1.1-04: 
พระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัรำชภฏั พ.ศ. 
2547 
สวศช.1.1-05: 
กรอบแผนอุดมศกึษำระยะ
ยำว 15 ปี  ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 
2551-2565) 
สวศช.1.1-06: 
แผนพฒันำกำรศกึษำ
ระดบัอุดมศกึษำ  ฉบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555-2559) 
สวศช.1.1-07: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ  
สวศช.1.1-08: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธข์องส ำนักไปสู่บุคลำกรของส ำนัก 
       ผูบ้รหิำรส ำนกัฯ มกีำรถ่ำยทอด ชีแ้จง และอธบิำยเนื้อหำสำระแผนก
ยุทธศำสตรฉ์บบัทบทวน พ.ศ. 2561 ของส ำนกัฯ ไปสูบุ่คลำกรของส ำนกัฯ 
ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั (สวศช.1.1-09) เพือ่เป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรภำยในส ำนกัฯ  

สวศช.1.1-09: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ 

 3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบติักำรประจ ำปีครบทุกพนัธกิจ 

       ส ำนกัฯ มกีระบวนกำรแปลงแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2560 – 2564 ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 เป็นแผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ครบทุกพนัธกจิ โดยจ ำแนกตำมประเดน็ยุทธศำสตร/์
เป้ำประสงค/์ตวัชีว้ดัครบทุกพนัธกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัฯ ฉบบัใหม่ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ  ทีไ่ดร้บั
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ (สวศช.1.1-08, สวศช.
1.1-09, สวศช.1.1-10) 
 
 

สวศช.1.1-08: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 
สวศช.1.1-09: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ  
สวศช.1.1-10: 
แผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

 4 มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติักำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งช้ี  เพื่อ
วดัควำมส ำเรจ็          ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 

      ส ำนกัฯ มกีำรก ำหนดตวับ่งชีข้องแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งชี ้เพือ่วดั
ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
(สวศช.1.1-10) จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ โดยกำรมสีว่น
ร่วมและกำรแสดงควำมคดิเหน็ของบุคลำกรในส ำนกัฯ ทุกระดบั 

สวศช.1.1-10: 
แผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีครบทุกพนัธกิจ 
       ส ำนกัฯ มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ครบทุกพนัธกจิ (สวศช.1.1-11, สวศช.1.1-12) และมกีำรตดิตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรฯ ต่อผูบ้รหิำรครบทุกพนัธ
กจิ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรฯ และแผนยุทธศำสตรส์ ำนักฯ 

 
 

สวศช.1.1-11: 
แผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 
สวศช.1.1-12: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตักิำร ประจ ำปี
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 12 เดอืน) 

 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติักำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 
2 ครัง้             และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

       ส ำนกัฯ มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ คอื รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำร ปีงบประมำณ 2561 รอบ 12 เดอืน และปีงบประมำณ 2562 รอบ 9 
เดอืน และรำยงำนผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ และ
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ เพือ่พจิำรณำ รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้  
(สวศช.1.1-12, สวศช.1.1-13, สวศช.1.1-14, สวศช.1.1-15) 
 

สวศช.1.1-12: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตักิำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 12 เดอืน) 
สวศช.1.1-13: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ 
สวศช.1.1-14: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตักิำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
(รอบ 9 เดอืน) 
สวศช.1.1-15: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ 

 7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพื่อพิจำรณำ 

       ส ำนกัฯ มกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำร 
ตำมตวับ่งชีข้องแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ และแผนยุทธศำสตรม์หำวทิยำลยัฯ  
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั เพือ่
พจิำรณำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ (สวศช.1.1-13, สวศช.1.1-16) 
 
 
 
 

สวศช.1.1-13: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ 
สวศช.1.1-16: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
ฯ 

 8 มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ไป
ปรบัปรงุแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 



22 
 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
        ส ำนกัฯ มกีำรน ำผลกำรพจิำรณำ ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ ไปปรบัปรุงแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัฯ ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2561 และน ำไปแปลงเป็นแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
(สวศช.1.1-10, สวศช.1.1-16) 
 
 
 

สวศช.1.1-16: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
ฯ 
สวศช.1.1-10: 
แผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

6 มกีำรด ำเนินกำร 
8 ขอ้ 

5 บรรลุเป้ำหมำย 

 
จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 : ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก/คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของ
ส ำนัก (สกอ. 7.1) 
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ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดครบถว้นและมกีำรประเมนิตนเองตำมหลกัเกณฑ์
ทีก่ ำหนดล่วงหน้ำ 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ                       
มคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มกีำรน ำขอ้มูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏบิตัิงำนและพฒันำ
ส ำนกั 

3. ผูบ้รหิำรมกีำรก ำกบั ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมทีม่อบหมำย รวมทัง้สำมำรถสือ่สำรแผน
และผลกำรด ำเนินงำนของส ำนกั ไปยงับุคลำกรในส ำนกั  

4. ผู้บรหิำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนัก มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำร ให้อ ำนำจในกำรตดัสนิใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บรหิำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสรมิพฒันำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์ของ
ส ำนกั เตม็ตำมศกัยภำพ 

6. ผูบ้รหิำรบรหิำรงำนดว้ยหลกัธรรมำภบิำล โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของส ำนกั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
7. บุคลำกรของส ำนัก และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีประเมนิผลกำรบริหำรงำนผู้บรหิำร และผู้บรหิำรน ำผลกำร

ประเมนิไปปรบัปรุงกำรบรหิำรงำนอย่ำงเป็นรปูธรรม 
 

 หมำยเหตุ : หำกจะประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิมำตรฐำนขอ้ที ่ 6  นัน้  ตอ้งแสดงขอ้มลูกำร
บรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำลครบถว้นทัง้  10  ประกำร  ตำมนิยำมศพัท์ทีร่ะบุไว ้ ซึง่
สอดคลอ้งเป็นไป ตำมเกณฑข์อง สมศ. 

 

เกณฑ์กำรประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

 7 ขอ้ 
 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี 
:    

นำยอุทก พเิครำะหฤ์กษ์ 
โทรศพัท์  :   
08-2642-8789 

  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิ

ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี 
:    

นำงนำฎธดิำ พนัเสนำ วเิดก ิ
โทรศพัท์  :   
08-9571-5133 

        นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเอง

ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดล่วงหน้ำ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดครบถว้นตำมขอ้บงัคบั
มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ว่ำดว้ย คณะกรรมกำรประจ ำสถำบนั ส ำนกั 
ศูนย ์หรอืหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ พ.ศ. 2556 
 (สวศช.1.2-01, สวศช.1.2-02, สวศช.1.2-03, สวศช.1.2-04) 
 
 

สวศช.1.2-01: 
ค ำสัง่สภำมหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำม เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำร
จดักำรศกึษำนำนำชำต ิ
สวศช.1.2-02: 
ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำม ว่ำดว้ย 
คณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบนั ส ำนกั ศูนย ์หรอื
หน่วยงำนทีเ่รยีกชื่ออย่ำง
อื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ 
พ.ศ. 2556 
สวศช.1.2-03: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2561  
สวศช.1.2-04: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562  

 2 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอด ไปยงับุคลำกร
ทุกระดบั                 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็น
ฐำน ในกำรปฏิบติังำนและพฒันำส ำนัก 

ผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอด ไป
ยงับุคลำกรทุกระดบั มคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ ์มกีำรน ำขอ้มลู
สำรสนเทศเป็นฐำน ในกำรปฏบิตังิำนและพฒันำส ำนกั 
 
 

สวศช.1.2-03: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2561 
สวศช.1.2-05: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

ครัง้ที ่2/2561 
สวศช.1.2-06: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่3/2561  

 3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกบั  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย รวมทัง้ 
สำมำรถส่ือสำรแผน              และผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนัก ไปยงับุคลำกรในส ำนัก  

ผูบ้รหิำรมกีำรก ำกบั  ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมทีม่อบหมำย 
รวมทัง้ สำมำรถสือ่สำรแผน และผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนกั ไปยงับุคลำกร
ในส ำนกั  
(สวศช.1.2-07, สวศช.1.2-08) 
 
 

สวศช.1.2-07: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562 
สวศช.1.2-08: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่2/2562 

 4 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนัก มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรให้อ ำนำจในกำร
ตดัสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

ผูบ้รหิำรสนับสนุนใหบุ้คลำกรในส ำนกั มสีว่นร่วมในกำรบรหิำรจดักำรให้
อ ำนำจในกำรตดัสนิใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม (สวศช.1.2-07, สวศช.
1.2-08) 
 
 

สวศช.1.2-07: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562 
สวศช.1.2-08: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่2/2562 

 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้ และส่งเสริมพฒันำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องส ำนัก เตม็ตำมศกัยภำพ 

ผูบ้รหิำรถ่ำยทอดควำมรู ้และสง่เสรมิพฒันำผูร้่วมงำน เพือ่ใหส้ำมำรถท ำงำน
บรรลุวตัถุประสงคข์องส ำนัก เตม็ตำมศกัยภำพ (สวศช.1.2-07) 
 
 

สวศช.1.2-07: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562 

 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วย หลกัธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนัก และ                               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูบ้รหิำรบรหิำรงำนดว้ย หลกัธรรมำภบิำลโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของส ำนกั สวศช.1.2-03: 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
และ                               ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
(สวศช.1.2-03, สวศช.1.2-04, สวศช.1.2-05, สวศช.1.2-06, สวศช.1.2-07, 
สวศช.1.2-08, สวศช.1.2-09 
 
 

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2561  
สวศช.1.2-04: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562 
สวศช.1.2-05: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่2/2561 
สวศช.1.2-06: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่3/2561 
สวศช.1.2-07: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่1/2562 
สวศช.1.2-08: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั 
ครัง้ที ่2/2562 
สวศช.1.2-09: 
ผลกำรประเมนิผลกำร
บรหิำรงำนผูบ้รหิำร 

 7 บุคลำกรของส ำนัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลกำรบริหำรงำนผู้บริหำร และ
ผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรบัปรงุกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรปูธรรม 

 
 

 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

7 มกีำรด ำเนินงำน 6 ขอ้ 4 ไมบ่รรลุเป้ำหมำย 
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จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตวับ่งช้ี 1.3   : กำรปฏิบติัตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรส ำนัก (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใชค้่ำคะแนนกำรประเมนิผลผูบ้รหิำรโดยบุคลำกรของส ำนกั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  (คะแนนเตม็ 5) 
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ผู้ก ำกบัดแูลตวั
บ่งช้ี:       
  

นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฯ 

โทรศพัท์  : 089-5751889 

ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี 
:    
        

นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ 
นกัวชิำกำรศกึษำ 

โทรศพัท์  : 091-0567417 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 
           ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ มกีำรประเมนิผลตำมหน้ำทีแ่ละบทบำทของ
ผูบ้รหิำรในกำรบรหิำรและกำรจดักำรใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ตำมแผนกุลยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิำนประจ ำปีของ
สถำบนัอุดมศกึษำ จะมุ่งเน้นกำรประเมนิคุณภำพของกำรบรหิำรงำนตำมนโยบำยของสภำสถำบันอุดมศกึษำ 
ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรและกำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำลของ
ผูบ้รหิำร  โดยมกีำรมอบหมำย  ใหบุ้คลำกรภำยในหน่วยงำนของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำตแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอบแบบสอบถำม  ดำ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของผูบ้รหิำรประจ ำ
ส ำนกัฯ ดงันี้ 

1. อำจำรยอ์ุทก  พเิครำะหฤ์กษ์   ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยศูนยภ์ำษำและกำรจดักำรศกึษำนำนำชำติ 
2. อำจำรยณ์ฐภศำ  เดชำนุเบกษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฝ่ำยแผนงบประมำณและกำรประกนัคุณภำพ 
3. อำจำรยณ์ัฐธดิำ กลำงประชำ   รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยบรกิำรวชิำกำรและวจิยั 
4. อำจำรยข์จรพงษ์  ร่วมแกว้     รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 

 
ล ำดบั ผู้ถกูประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1 อำจำรยอ์ุทก  พเิครำะหฤ์กษ์  4.75 
2 อำจำรยณ์ฐภศำ  เดชำนุเบกษำ   4.69 
3 อำจำรยณ์ัฐธดิำ กลำงประชำ 4.53 
4 อำจำรยข์จรพงษ์  ร่วมแกว้  4.85 

 
 
 
 

รำยกำรข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลกำรประเมนิผลบรหิำรโดยบุคลำกรของส ำนกั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4.70 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 4.70 4.70 บรรลุเป้ำหมำย 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

- ( สวสช. 1.3.1 )  แบบประเมนิ  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำติ 
- ( สวสช. 1.3.2 )  แบบประเมนิ  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยแผนงบประมำณและกำรประกนัคุณภำพ 
- ( สวสช. 1.3.3 )  แบบประเมนิ  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยบรกิำรวชิำกำรและวจิยั 
- ( สวสช. 1.3.4 )  แบบประเมนิ  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
-  ( สวสช. 1.3.5 )  รำยสรุปวเิครำะห ์ผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรประจ ำส ำนกัฯ 

 
จดุเด่น 
        มกีำรมอบหมำย  ใหบุ้คลำกรภำยในหน่วยงำนของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำตแิละ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอบแบบสอบถำม  ดำ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรประจ ำส ำนักฯ ผ่ำนทำง

เวบ็ไซต ์
ของส ำนกั ฯ https://inter.rmu.ac.th/web/ 

 
 
 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.4   :   กำรพฒันำหน่วยงำนสู่องคก์รแห่งกำรเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

https://inter.rmu.ac.th/web/
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เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มกีำรก ำหนดประเดน็ควำมรูแ้ละเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องส ำนกั 
   อย่ำงน้อย  1  ดำ้น 
2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะอย่ำงชดัเจนตำมประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดใน

ขอ้ 1 
3. มกีำรแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ำกควำมรูท้กัษะของผูม้ปีระสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพือ่คน้ 
   หำแนวปฏบิตัทิีด่ตีำมประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไป สูบุ่คลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
4. มกีำรรวบรวมควำมรูต้ำมประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียู่ในตวับุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ที่ 
    เป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีำพฒันำและจดัเกบ็อย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
    (explicit knowledge) 
5. มกีำรน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรจดักำรควำมรูใ้นปีกำรศกึษำปัจจุบนัหรอืปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์

อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรูท้กัษะของผูม้ปีระสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge)  ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิีด่มีำปรบัใชใ้นกำรปฏบิตังิำนจรงิ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
 
 

ผู้ก ำกบัดแูลตวั
บ่งช้ี:   

นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ 
โทรศพัท์  :  089-5751889 

 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี 
: 

นำงสำวสุวภทัร  ดวงคมทำ 
โทรศพัท์  : 08 3732 7803 

 นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีกำรก ำหนดประเดน็ควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกล

ยุทธ ์                ของส ำนัก อย่ำงน้อย 1  ด้ำน 

- -  ส ำนกัฯ มกีำรก ำหนดประเดน็ควำมรูแ้ละเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรูท้ี
สอดคลอ้งกบัแผนกำรจดักำรควำมรู ้ของมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  
 โดยส ำนกัฯ กำรจดัท ำแผน ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิเพือ่ใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรองคค์วำมรูแ้ละพฒันำองคก์ร (สวศช. 
1.4-1-1) 
- ส ำนกัฯ ไดม้กีำรจดัท ำแผนปฎบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพือ่
ใชด้ ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ของส ำนกั (สว
ศช. 1.4-1-2) 
-ส ำนกัฯ ไดป้ระชุมหน่วยงำนเพือ่จดัท ำโครงกำร กำรจดักำรควำมรู ้(IRIE 
KM)  เพือ่พฒันำองคก์ร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561ตำมแผนยุทธศ์ำสตรส์ ำนกัฯ 
(สวศช. 1.4-1-3) 
- ส ำนกัฯ ไดม้กีำรจดัโครงกำรทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำนภำษำองักฤษ
นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 (สวศช. 1.4-1-4) 
- ส ำนกัฯ ไดม้กีำรจดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่สรำ้งแรงจงูใจและกำร
พฒันำทกัษะภำษำองักฤษนักศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561 (สวศช. 1.4-1-5)  
- ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรจดักำรทดสอบควำมรูภ้ำษำองักฤษ ส ำหรบั
นกัศกึษำ ระดบับณัฑติศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ( RMU 
GET) ประจ ำภำคเรยีนที ่1 ปีงบประมำณ  2562 (สวศช. 1.4-1-6) 

สวศช. 1.4-1-1 แผน
ยุทธศำสตร ์ส ำนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละกำรจดั
กำรศกึษำนำนำชำต ิ
ประจ ำปี 2560-2564 
สวศช. 1.4-1-2 แผนปฎบิตัิ
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
สวศช. 1.4-1-3 ระเบยีบ
วำระกำรประชุม ครัง่ที ่
1/2562วนัที ่31 มกรำคม 
2562  
สวศช. 1.4-1-4 
บนัทกึขอ้ควำมที ่201/2562 
 เรื่อง ขออนุมตัโิครงกำร ฯ 
สวศช. 1.4-1-5 
บนัทกึขอ้ควำมที ่
089(1)/2562 เรื่อง ขอ
อนุมตัโิครงกำร ฯ 
สวศช. 1.4-1-6 ค ำสัง้ส ำนกั
ฯ ที ่4573/2561 เรื่อง กำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรฯ  

 2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำควำมรู้และทกัษะอย่ำงชดัเจนตำมประเดน็
ควำมรู้ท่ีก ำหนด ในข้อ 1 

- ส ำนกัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร กำรจดักำรควำมรู ้
(IRIE KM)  เพือ่พฒันำองคก์ร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 โดยมวีตัถุประสงค ์
เพือ่ใหผู้บ้รหิำร อำจำรย ์บุคลำกรและเจำ้หน้ำที ่ไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพใน
ดำ้นต่ำงๆ และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในร่วมกนั (สวศช. 1.4-2-1) 
ส ำนกัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ไดด้ ำเนินงำนและ
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพนัธกจิ  ของส ำนกัฯ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป็นไปดว้ย
ควำมเรยีบรอ้ย (สวศช. 1.4-2-2) 

สวศช. 1.4-2-1 ค ำสัง้ส ำนกั
ฯ ที ่003/2562 เรื่อง กำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ของส ำนกัฯ 
สวศช. 1.4-2-2 ค ำสัง้ส ำนกั
ฯ ที ่005/2562 เรื่อง กำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ของส ำนกัฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
- ส ำนกัฯ มกี ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ คอื ดำ้นกำร
บรกิำรวชิำกำร เพือ่ใหน้กัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561  ได้
ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำนภำษำองักฤษ (สวศช. 1.4.2-3) 
- ส ำนกัฯ  ไดร้่วมมอืกบัหน่วยงำน กองพฒันำนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ท ำกำรจดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่สรำ้งแรงจงูใจและ
กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561 โดยไดเ้รยีนเชญิ มสิเตอร ์ครสิโตเฟอร ์ไรท์  ครสูอน
ภำษำองักฤษ เจำ้ของโรงเรยีนสอนภำษำองักฤษ Chris English 
School  นกัแสดง ผูด้ ำเนินรำยกำร องิลชิ เดลเิวอรี ่(English Delivery) ผู้
ด ำเนินรำยกำรวทิยุทำง Sweet FM 89.5 MHz มำเป็นวทิยำกรบรรยำย ใหแ้ก่
นกัศกึษำทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร  (สวศช. 1.4.2-4) 
- ส ำนกัฯ  ไดร้่วมมอืกบัหน่วยงำน บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ท ำกำรทดสอบควำมรูภ้ำษำองักฤษของนักศกึษำ ระดบั
บณัฑติศกึษำ ( RMU GET ) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561  ไดท้ดสอบวดัควำมรู้
พืน้ฐำนภำษำองักฤษ (สวศช. 1.4.2-5) 
 

สวศช. 1.4-2-3 โครงกำร
ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำน
ภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปี
ที ่1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561 
สวศช. 1.4-2-4 โครงกำร
อบรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่
สรำ้งแรงจงูใจและกำร
พฒันำทกัษะภำษำองักฤษ
นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 
สวศช. 1.4-2-5 ปฏทินิกำร
ทดสอบควำมรูภ้ำษำองักฤษ
ของนกัศกึษำ ระดบั
บณัฑติศกึษำ ( RMU GET 
) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562 

 3 มีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge)  เพื่อค้นหำแนวปฏิบติัท่ีดีตำมประเดน็ควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไป สู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

- ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ โดยมกีำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพศกึษำระหว่ำงหน่วยงำนและมี
กจิกรรมร่วมกนั โดยส ำนกัฯ  ไดจ้ดัท ำโครงกำร กำรจดักำรควำมรู ้(IRIE 
KM)  เพือ่พฒันำองคก์ร เพื่อกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละไดเ้ชญิวทิยำกร คอื 
1. อำจำรยธ์นัยชนก ปะวะละ  2. อำจำรยก์ุณฑรีำ  อำษำศร ี โดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่ใหผู้บ้รหิำร อำจำรย ์บุคลำกรและเจำ้หน้ำที ่ไดร้บักำร
พฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในร่วมกนั (สวศช. 1.4.3-1) 

- ส ำนกัฯ จดัใหม้กีจิกรรมกำรทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำนภำษำองักฤษนกัศกึษำ
ชัน้ปีที ่1 ทุกคน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 ไดท้ ำกำรทดสอบวดัควำมรูจ้ำก
โปรแกรมส ำเรจ็รูประบบมลัตมิเีดยี English Discoveries Expert โดย
ก ำหนดใหน้กัศกึษำชัน้ป่ีที ่1  ทุกคน ไดเ้ขำ้มำท ำกำรลงทะเบยีนทดสอบที่
ส ำนกั แลว้ท ำกำรทดสอบเกบ็ผลคะแนน ของแต่ละคน เพือ่ทีจ่ะไดม้กีำรจดั
อบรมเสรมิทกัษะภำษำองักฤษตำมระดบัทีน่กัศกึษำทดสอบได ้ (สวศช. 
1.4.3-2) 

-สวศช. 1.4-3-1   บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สวศช. 202/2562 
วนัที ่16 มกรำคม 2562 
เรื่อง ขออนุมตัโิครงกำรฯ 
 -สวศช. 1.4-3-2    
          แบบทดสอบ 
ระบบมลัตมิเีดยี English 
Discoveries Expert 
(สวศช. 1.4.3-3) รำยงำน
โครงกำรอบรมเชงิ
ปฏบิตักิำร เพือ่สรำ้ง
แรงจงูใจและกำรพฒันำ
ทกัษะภำษำองักฤษ
นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

- ส ำนกัฯ มกีำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่สรำ้ง
แรงจงูใจและกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 ซึง่ท ำใหน้กัศกึษำมทีกัษะและหลกักำรเรยีนรู้
ภำษำองักฤษ ทีถู่กตอ้ง และตระหนกัถงึควำมควำมส ำคญั สำมำรถใช้
ภำษำองักฤษ ในกำรสือ่สำรและประยุกคใ์ชใ้นชวืติรประจ ำวนัได ้(สวศช. 
1.4.3-3) 

- ส ำนกัฯ ไดท้ ำกำรทดสอบควำมรูภ้ำษำองักฤษของนกัศกึษำ ระดบั
บณัฑติศกึษำ 
 ( RMU GET ) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561  ไดท้ดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำน
ภำษำองักฤษ โดยใหน้กัศกึษำเขำ้ลงทะเบยีนในกำรเขำ้ทดสอบทำงระบบ 
Online (สวศช. 1.4.2-4) 
-  

(สวศช. 1.4.3-4) ประกำศ
ส ำนกัฯ เรื่อง ผลกำรสอบ 

 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเดน็ควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมำพฒันำและจดัเกบ็อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

- ส ำนกัฯ มกีำรรวบรวมจำกควำมรูต้ำมประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดด ำเนินงำนใน
ขอ้ 3 ท ำใหไ้ดท้รำบและเรยีนรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เกี่ยวกบักำรพฒันำและ
แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรบรกิำรวชิำกำร 
ตำมพนัธกจิของทัง้ส ำนกัฯ และมหำวทิยำลยัฯ จงึไดร้วมรวมและเรยีบเรยีง
ประเดน็ควำมรูท้ีไ่ด ้มำเผยแพร่ดว้ยคำดว่ำสำมำรถใชเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ใีน
กำรพฒันำกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร ์ในปีต่อไป  (สวศช. 1.4.4-1) 

สวศช. 1.4-4-1 สรุป
โครงกำร 
ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำน
ภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปี
ที ่1  ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561 

 5 มีกำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจดักำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำท่ี
เป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง                     
tacit knowledge)  เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมำปรบัใช้ในกำรปฏิบติังำนจริง 

- ส ำนกัฯ ไดท้ ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร กำรจดักำรควำมรูจ้ำก
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมแผน เพือ่ให้
ทรำบปัญหำและแนวทำงกำรด ำเนินของแต่ละกลุ่มงำนของส ำนกัฯ 
เพือ่มำเป็นแนวทำงปฏบิตัใินปีถดัไป(สวศช. 1.4.5-1) และแผยแพร่
ลงในทำง เวบ็ไซต ์www.Inter.rmu.ac.th/ (สวศช. 1.4.5-2) 

 
 

สวศช. 1.4-5-1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำร 
ส ำนกัครัง้ที ่3/ 2562 วนัที ่
17 มถิุนำยน 2562  
สวศช. 1.4-5-2 
www.Inter.rmu.ac.th/ 
แสดงระบบฐำนขอ้มลูและ
ระบบสำรสนเทศทีส่นบัสนุน

http://www.inter.rmu.ac.th/
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำของส ำนกัฯ 

กำรประเมินตนเอง 

 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

4 ขอ้ 5  ขอ้ 5 บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ควรมกีำรน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรจดักำรควำมรูใ้นปีกำรศกึษำปัจจุบนัหรอืปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำทีเ่ป็น 
ควำมรูท้กัษะของผูม้ปีระสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge)  เป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีำปรบัใชใ้นกำรปฏบิตังิำนจรงิ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.5    : ระบบบริหำรควำมเส่ียง  (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิำรระดบัสูงและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของส ำนกั ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำน 

2. มกีำรวเิครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย  3 ด้ำนตำมบริบท                
ของส ำนกั ตวัอย่ำงเช่น 

- ควำมเสีย่งดำ้นทรพัยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  อำคำรสถำนที)่ 
- ควำมเสีย่งดำ้นยุทธศำสตร ์หรอืกลยุทธข์องสถำบนั 
- ควำมเสีย่งดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกำรบรหิำรงำนวจิยั ระบบงำน ระบบประกัน

คุณภำพ 
- ควำมเสีย่งดำ้นบุคลำกรและควำมเสีย่งดำ้นธรรมำภบิำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของบุคลำกร 
- ควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อื่นๆ ตำมบรบิทของส ำนกั  

3. มกีำรประเมนิโอกำสและผลกระทบของควำมเสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหใ์นขอ้ 2 
4. มกีำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งทีม่รีะดบัควำมเสีย่งสงู และด ำเนินกำรตำมแผน 
5. มกีำรติดตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อมหำวทิยำลยัเพื่อพจิำรณำ

อย่ำงน้อย                   ปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีำรน ำผลกำรประเมนิ และขอ้เสนอแนะไปใชใ้นกำรปรบัแผนหรอืวเิครำะหค์วำมเสีย่งในรอบปีถดัไป 

 
หมำยเหตุ  
คะแนนกำรประเมนิจะเท่ำกบั 0 หำกพบว่ำเกดิเหตุกำรณ์รำ้ยแรงขึน้ภำยในส ำนัก ในรอบปีกำรประเมนิ  

ทีส่ง่ผลกระทบต่อชวีติและควำมปลอดภยัของนกัศกึษำ คณำจำรย ์บุคลำกร หรอืต่อชื่อเสยีงภำพลกัษณ์ หรอืต่อ
ควำมมัน่คงทำงกำรเงนิของส ำนัก อนัเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของส ำนัก ในกำรควบคุม หรอืจดักำรกบัควำม
เสีย่ง หรอืปัจจยัเสีย่งทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพเพยีงพอโดยมหีลกัฐำนประกอบทีช่ดัเจน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
 6 ขอ้ 

 
ผลกำรประเมนิไม่เขำ้ขำ่ยทีท่ ำใหค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่ 
1. ส ำนัก มกีำรวเิครำะห์และจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรอืมแีผนรองรบั  เพื่อลด

ผลกระทบส ำหรบัควำมเสีย่งทีท่ ำใหเ้กดิเรื่องรำ้ยแรงดงักล่ำวไวล้่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน 
2. เป็นเหตุสุดวสิยั อยู่นอกเหนือกำรบรหิำรจดักำร (กำรควบคุมหรอืกำรป้องกนั) ของส ำนกั  
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3. เหตุกำรณ์รำ้ยแรงดงักล่ำวมคีวำมรุนแรงทีล่ดน้อยลงมำกจำกแผนรองรบัผลกระทบทีไ่ดก้ ำหนดไวล้่วงหน้ำ 
 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี 
:    

นำยอุทก พเิครำะหฤ์กษ์ 
โทรศพัท์  :   
08-2642-8789 

  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิ

ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี 
:    

นำงนำฎธดิำ พนัเสนำ วเิดก ิ
โทรศพัท์  :   
08-9571-5133 

        นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
ผลกำรด ำเนินกำร 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง โดยมีผู้บริหำรระดบัสูงและ                       

ตวัแทนท่ีรบัผิดชอบพนัธกิจหลกัของส ำนัก ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 โดยมผีูบ้รหิำรระดบัสูงและตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของส ำนกั 
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพือ่ท ำหน้ำทีว่เิครำะหแ์ละประเมนิ
ควำมเสีย่ง จดัท ำแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง สรุปผลกำรด ำเนินงำน และ
รำยงำนต่อมหำวทิยำลยัฯ (สวศช. 1.5-01) 

สวศช. 1.5-01: ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่ง ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

 2 มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำม
บริบท                ของส ำนัก  ตวัอย่ำงเช่น 
- ควำมเส่ียงด้ำนทรพัยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  อำคำร
สถำนท่ี) 

- ควำมเส่ียงด้ำนยุทธศำสตร ์หรือกลยุทธข์องสถำบนั 
- ควำมเส่ียงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
- ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติังำน เช่น ควำมเส่ียงของกำรบริหำรงำนวิจยั ระบบงำน ระบบ
ประกนัคณุภำพ 

- ควำมเส่ียงด้ำนบุคลำกรและควำมเส่ียงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
บุคลำกร 

- ควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
อ่ืนๆ ตำมบริบทของส ำนัก  

มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งส ำนกัฯ เพือ่วเิครำะหแ์ละ
ระบุควำมเสีย่ง และปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิควำมเสีย่ง เพือ่จดัท ำแผนบรหิำรควำม
เสีย่ง ซึง่ม ี3 ดำ้น ตำมบรบิทของส ำนกั คอื 

สวศช. 1.5-02: 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

1) ดำ้นยุทธศำสตร ์
2) ดำ้นกำรปฏบิตังิำน 
3) ดำ้นเหตุกำรณ์ภำยนอก 

 (สวศช. 1.5-02, สวศช. 1.5-03) 
 

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งส ำนกัฯ  
สวศช. 1.5-03: 
แผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 3 มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และจดัล ำดบัควำมเส่ียงท่ีได้จำกกำร
วิเครำะห์ใน ข้อ 2 

มกีำรประเมนิโอกำสและผลกระทบของควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหแ์ละ
ระบุควำมเสีย่ง และจดัล ำดบัควำมเสีย่งไดจ้ำกกำรวเิครำะหใ์น ขอ้ 2 (สวศช. 
1.5-02, สวศช. 1.5-03) 

สวศช. 1.5-02: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งส ำนกัฯ  
สวศช. 1.5-03: 
แผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 4 มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีระดบัควำมเส่ียงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
มกีำรจดัท ำแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีม่กีำรจดัระดบัควำมส ำคญัของ
ควำมเสีย่งจำกระดบัควำมเสีย่งสงูไปหำน้อย และมกีำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ   
(สวศช. 1.5-03, สวศช. 1.5-04) 
 

สวศช. 1.5-03: 
แผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
สวศช. 1.5-04: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(รอบ 6 เดอืน) 

 5 มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อมหำวิทยำลยัเพื่อ
พิจำรณำ                          อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ส ำนกัฯ มกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำม
เสีย่ง ปีงบประมำณ 2562  รอบ 6 เดอืน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนกัฯ  
(สวศช. 1.5-05) และมกีำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (รอบ 6 เดอืน) ต่อมหำวทิยำลยัเพือ่พจิำรณำ  
(สวศช. 1.5-04) 

สวศช. 1.5-04: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(รอบ 6 เดอืน) 
สวศช. 1.5-05: 



38 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ   

 6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรบัแผนหรือวิเครำะห์ควำมเส่ียง
ในรอบปีถดัไป 

มกีำรน ำผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 (รอบ 12 เดอืน) (สวศช. 1.5-07) และขอ้เสนอแนะจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ (สวศช. 1.5-06) ไปใชใ้นกำรปรบัแผน
และวเิครำะหค์วำมเสีย่งในกำรจดัท ำแผนควำมเสีย่ง ปีงบประมำณ 2562 ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งส ำนกัฯ ครัง้ที ่1/2562 (สวศช. 
1.5-02) 

สวศช. 1.5-02: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งส ำนกัฯ  
สวศช. 1.5-06: 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
ฯ   
สวศช. 1.5-07: 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
(รอบ 12 เดอืน) 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

5 มกีำรด ำเนินกำร 
6 ขอ้ 

5 บรรลุเป้ำหมำย 

 
จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตวับ่งช้ีท่ี  1.6 : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มแีผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องส ำนกัฯ 
2.  มแีนวทำงจดัหำทรพัยำกรทำงดำ้นกำรเงนิ หลกัเกณฑก์ำรจดัสรร และกำรวำงแผนกำรใชเ้งนิอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3.  มงีบประมำณประจ ำปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิำรในแต่ละพนัธกจิและกำรพฒันำส ำนกัฯและบุคลำกร 
4.  มกีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อมหำวทิยำลยัอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5.  มกีำรน ำขอ้มลูทำงกำรเงนิไปใชใ้นกำรวเิครำะหค์่ำใชจ่้ำย และวเิครำะห์สถำนะทำงกำรเงนิและควำม

มัน่คงของส ำนกัฯอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจ ตดิตำมกำรใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ

และกฎเกณฑท์ีม่หำวทิยำลยัก ำหนด 
7.  ผูบ้รหิำรระดบัสงูมกีำรตดิตำมผลกำรใชเ้งนิ ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำขอ้มลูจำกรำยงำนทำง

กำรเงนิไปใชใ้นกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ 
 

หมำยเหตุ  
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิ เป็นแผนระยะยำวทีร่ะบุทีม่ำและใชไ้ปของทรพัยำกรทำงกำรเงนิของสถำบนัที่

สำมำรถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถำบนัใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได ้แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิจะสอดรบัไปกบัแผน
กลยุทธ์ของสถำบนั สถำบนัควรประเมนิควำมต้องกำรทรพัยำกรทีต่้องจดัหำส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมนิมูลค่ำของทรพัยำกรออกมำเป็นเงนิทุนทีต่้องกำรใช ้ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงนิทุนใน
ระยะยำวเท่ำกบัเวลำที่สถำบนัใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นัน้บงัเกิดผล จำกนัน้จึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุ นใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียม
กำรศกึษำงบประมำณแผ่นดนิหรอืเงนิอุดหนุน  จำกรฐับำล เงนิทุนสะสมของหน่วยงำน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
6 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
 7 ขอ้ 
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ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  043712166 

  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยธนำธปิ  ยุภำนิช โทรศพัท์  :  

0926511225         ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำรปฏบิตังิำน 
 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องส ำนกัฯ 
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์มกีำรจดัท ำแผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิไวอ้ย่ำงชดัเจน 
 

สวศช.1.6 -1-01 ส ำเนำ
แผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิ 
ของส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

 2 มีแนวทำงจดัหำทรพัยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลกัเกณฑก์ำรจดัสรรและกำรวำงแผนกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส ำนกัฯ มแีนวทำงจดัหำทรพัยำกรทำงดำ้นกำรเงนิ หลกัเกณฑก์ำรจดัสรร 
และกำรวำงแผนกำรใชเ้งนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
โดยมกีำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธท์ำง
กำรเงนิและแผนยุทธศำสตรข์องส ำนกัฯ(แผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิส ำนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต)ิ ทีม่กีำรระบุจุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค
และโอกำส แนวทำงกำรจดัหำ/จดัสรร/และบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิ 
ตลอดจนแนวทำงกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรใชจ่้ำยเงนิ ซึง่ทำงส ำนกัฯ 
ไดม้กีำรตดิตำมและรำยงำนผลกำรใชจ่้ำยเงนิในแต่ละไตรมำส มแีบบฟอรม์
โครงกำรกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำร ปี 2562 

สวศช.1.6-2-02 ส ำเนำ 
แผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิ 
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธ์ฯ 
สวศช.1.6-2-03 รำยงำน
กำรใชจ่้ำยเงนิในรำยไตร
มำส  
สวศช.1.6-2-04 แบบฟอรม์
โครงกำรตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรปี พ.ศ.2561 
 

 
 3 มีงบประมำณประจ ำปีท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติักำรในแต่ละพนัธกิจและกำรพฒันำส ำนกั

ฯ และบุคลำกร 
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มงีบประมำณประจ ำปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิำรใน
แต่ละพนัธกจิและกำรพฒันำส ำนกัและบุคลำกร โดยมกีำรจดัท ำแผนปฏบิตัิ
กำรใชจ่้ำยเงนิงบประมำณรำยได ้ปีงบประมำณ 2561และ2562 แผนปฏบิตัิ
กำรใชจ่้ำยเงนิงบประมำณเงนิรำยได ้ปีงบประมำณ 2561และ2562 ที่
สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี 2561และ2562 ในแต่ละพนัธกจิ 
แผนพฒันำศกัยภำพบุคลำกร ซึง่มโีครงกำรภำยใตยุ้ทธศำสตรค์รบทุกพนัธกจิ 

สวศช.1.6-3-05 เล่มแผน
งบประมำณรำยจ่ำยเงนิ
รำยได ้ปีงบประมำณ พ.ศ.
2561และ พ.ศ.2562 ทีไ่ดร้บั
กำรอนุมตัจิำกสภำ
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
รวมถงึโครงกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรส ำนกั และโครงกำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกรทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสมอกีดว้ย ทีไ่ดน้ ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ เพือ่พจิำรณำเหน็ชอบก่อนน ำเสนอต่อกอง
นโยบำยและแผน 
 
 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม 
สวศช.1.6-3-06 
แผนพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกร พ.ศ.2560-2564 
สวศช.1.6-3-07 ส ำเนำ 
 แผนยุทธศำสตร ์พ.ศ.
2560-2564 ของส ำนกัฯ 
 

 4 มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อมหำวิทยำลยัอย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครัง้ 

มกีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อมหำวทิยำลยัฯ 
2 ครัง้ คอื 
1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี 25561 
รอบ 12 เดอืน                     
  2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี 2562 รอบ 9 
เดอืน ทีไ่ดน้ ำเขำ้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ และทีป่ระชุมมมีติ
เหน็ชอบร่ำงและใหน้ ำเสนอสง่กองนโยบำยและแผน  
  

สวศช.1.6-4-08 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 
ประจ ำปี 2561 รอบ 12
เดอืน 
สวศช.1.6-4-09 รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี 
2562 รอบ 9 เดอืน 

 5 มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินและควำมมัน่คงของส ำนกัฯอย่ำงต่อเน่ือง 

มกีำรน ำขอ้มลูทำงกำรเงนิไปใชใ้นกำรวเิครำะหค์่ำใชจ่้ำย ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรวเิครำะหส์ะถำนะกำร
เบกิจ่ำยเงนิกำรจดัท ำแผน/รำยงำนผล กำรใชจ่้ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 
2561 และกำรตดิตำมผลกำรใชจ่้ำยเงนิงบประมำณรำยไดปี้ 2561 รำยงำนผล
กำรกำรใชจ่้ำยงบประมำณเงนิรำยไดแ้ละรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 
นอกจำกนัน้ ยงัม ีกำรตดิตำมงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยของบุคลำกรใหส้ ำเรจ็
ลุล่วงไปได ้นอกจำกนัน้ ยงัมกีำรน ำขอ้มลูกำรยมื/คนื/ลำ้งหนี้ของบุคลำกรทุก
ระดบัของส ำนกัฯ เพือ่วเิครำะหส์ถำนะทำงกำรเงนิและควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ
ของส ำนกัฯ ซึง่ในขณะนัน้อตัรำกำรเบกิจ่ำยเงนิงบประมำณของหน่วยงำนอยู่
ในระดบัต ่ำเพรำะกำรลำ้งหนี้เงนิยมืล่ำชำ้  
- มรีะบบในกำรจดัหำและจดัสรรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ มแีผนกลยุทธ์
ทำงดำ้นกำรเงนิ มกีำรวเิครำะหร์ำยได ้ค่ำใชจ่้ำย 
 

สวศช.1.6-5-10 รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี 
2561 รอบ 12เดอืน 
สวศช.1.6-5-11  
แบบฟอรม์โครงกำรตำม
แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
สวศช.1.6-5-12  ระเบยีบ
วำระกำรประชุมครัง้ที่
2/2561 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 สวศช.1.6-5-12  ระเบยีบ

วำระกำรประชุมครัง้ที่
3/2562 
 
 
 
 

 6 มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกท ำหน้ำท่ีตรวจ ติดตำม กำรใช้เงินให้เป็นไป
ตำมระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหำวิทยำลยัก ำหนด 

ในแต่ละปี หน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม จะสง่
เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้มำตรวจสอบ ตดิตำมกำรใชจ่้ำยเงนิงบประมำณและพสัดุให้
เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและมปีระสทิธภิำพ   
 
 

สวศช.1.6-6-13 บนัทกึ
ขอ้ควำมแจง้กำรเขำ้
ปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยใน 
สวศช.1.6-6-14 บนัทกึ
ขอ้ควำมสง่รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ส ำนกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดั
กำรศกึษำนำนำชำต ิ

 7 ผู้บริหำรระดบัสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำก
รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจ 

ผูบ้รหิำรไดม้หีนงัสอืแจง้ใหบุ้คลำกรรำยงำนกำรตดิตำมและประเมนิผล
แผนปฏบิตัริำชกำร และใหม้กีำรตรวจสอบกำรใชเ้งนิในกำรด ำเนินโครงกำร
และวำงแผนแนวทำงในกำรจดัสรรงบประมำณใหเ้ป็นไปตำมแผนปฏบิตักิำร
ของส ำนกัฯ 
 
 

สวศช.1.6-7-15 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
2561 รอบ 12เดอืน 
สวศช.1.6-7-16 แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเงนิรำยได ้
ประจ ำปี 2561 
สวศช.1.6-7-17หนงัสอืแจง้
ใหบุ้คลำกรรำยงำนกำร
ตดิตำมและประเมนิผล
แผนปฏบิตัริำชกำร 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
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7 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 
จดุเด่น 

- กำรเบกิจ่ำยสำมำรถตรวจสอบได ้ 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- งบประมำณยงัไม่เพยีงพอต่อกำรบรหิำรงำนของส ำนกัฯ 
ตวับ่งช้ีท่ี  1.7 : ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มรีะบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและ
พฒันำกำรของ ส ำนกั และด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 

2.  มกีำรก ำหนดนโยบำยและใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน โดยคณะกรรมกำร              
ระดบันโยบำยและผูบ้รหิำรสงูสุดของส ำนกั 

3.  มกีำรก ำหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตำมอตัลกัษณ์ของส ำนกั 
4.  มกีำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในทีค่รบถว้น ประกอบดว้ย   1) กำรควบคุม 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมนิคุณภำพ 2) กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพเสนอต่อ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั และมหำวทิยำลยัตำมก ำหนดเวลำ   และ 3) กำรน ำผล
กำรประเมนิคุณภำพไปท ำแผนกำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำของส ำนกั 

5.  มกีำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในมำปรบัปรุงกำรท ำงำน และส่งผลใหม้กีำรพฒันำผล              
กำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธท์ุกตวับ่งชี้ 

6.  มรีะบบสำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในครบทุกกลุ่มตวับ่งชี้ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยเฉพำะนักศึกษำและ

ผูใ้ชบ้รกิำรตำม     พนัธกจิของส ำนกั 
8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน  และมี

กจิกรรมร่วมกนั 
9.  มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงำนวจิยัดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำทีห่น่วยงำนพฒันำขึน้และเผยแพร่ให้

หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 หรอื 5 ขอ้ หรอื 6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 
7  หรอื 8 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
 9  ขอ้ 

 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  : 089-5751889 
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  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท์  :  089-7104714 

        นกัวชิำกำรศกึษำ 
 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยในท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบัพนัธ

กิจและพฒันำกำรของส ำนัก และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
- ส ำนกัฯ ไดม้รีะบบและกลไกกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
ซึง่เป็นภำรกจิของสถำบนัอุดมศกึษำ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิ
กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ซึง่สถำบนั
ตอ้งสรำ้งระบบและกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบประเมนิและพฒันำกำร
ด ำเนินงำนของสถำบนั ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยเป้ำประสงคแ์ละระดบัคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน ทีก่ ำหนด (สวศช 1.7-1-1)           
- ส ำนกัฯ ไดจ้ดัท ำแผนยุทธศำสตร ์ ระยะ 5 ปี ของส ำนักฯ ในกำรด ำเนินงำน
ปฏบิตักิำรตำมแผนกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตักิำร กำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกจิบรรลุเป้ำประสงคแ์ละมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง (สวศช 
1.7-1-2) 
-  ส ำนกัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2561 เพือ่ก ำกบัดแูล รบัผดิชอบตวับ่งชีใ้นกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2561 ของ
ส ำนกัฯ  
(สวศช 1.7-1-3) 

สวศช. 1.7-1-1  คู่มอืกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ปีกำรศกึษำ 
2561  
สวศช. 1.7-1-2 แผน
ยุทธศำสตรข์องส ำนกัฯ 
ประจ ำปี  2560 - 2564 
สวศช.1.7-1-3 ค ำสัง่ส ำนัก
วเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดั
กำรศกึษำนำนำชำต ิ
ที ่012 /2562 เรื่อง  แต่งตัง้
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ปี
กำรศกึษำ 2561 
 

 2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดบันโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก 

- ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ ไดจ้ดักำรประชุม
เพือ่ปรบัปรุงแผนยุทธศำสตรส์ ำนกัใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยั ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
(สวศช 1.7-2-1) 
- ส ำนกัฯ ไดม้อบหมำยบุคลำกรทีร่บัผดิชอบงำนกำรจดักำรควำมรู ้เขำ้ร่วม
ประชุมพจิำรณำแผนปฏบิตักิำรกำรจดักำรควำมรู ้ทีส่ ำนกัมำตรฐำนและกำร

สวศช. 1.7-2-1 ระเบยีบวำระ
กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บรหิำรส ำนกัฯ ครัง้ที ่2/2561 
วนัที ่20 กนัยำยน 2561 
สวศช 1.7-2-2 บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สมป./ว055 เรื่อง 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
ประกนัคุณภำพ เพือ่เสนอแนะต่อกรรมกำรบรหิำรมหำวทิยำลยั (สวศช 1.7-
2-2) 
- ส ำนกัฯ  ไดจ้ดัท ำกรอบกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
ปีกำรศกึษำ 2561 ของหน่วยงำน โดยไดจ้ดัท ำแผนยุทธศำสตรข์องส ำนกัฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธศำสตรข์องมหำวทิยำลยัฯ (สวศช 1.7-2-3) 
- ส ำนกัฯ ไดจ้ดัท ำปฏทินิด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำ เพือ่มอบหมำย
ใหค้ณะกรรมกำรดแูลกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพ และตวับ่งชี้
ของส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินกำรตดิตำมรบัผดิชอบตวับ่งชีแ้ละรำยงำนผล  (สวศช. 
1.7-2-4) 

ขอเชญิประชุม วนัที ่8 
มนีำคม 2562 
สวศช 1.7-2-3 กรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ปี
กำรศกึษำ 2561 ของส ำนกั
ฯ 
สวศช. 1.7-2-4 ปฏทินิ
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำพใน ปี
กำรศกึษำ 2561 

 3 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตำมอตัลกัษณ์ของส ำนัก 
- ส ำนกัฯได ้ท ำกำรทบทวนตวับ่งชีต้ำมภำระกจิหลกั ของหน่วยงำนปี
กำรศกึษำ 2561 และไดน้ ำเขำ้ทีป่ระชุมส ำนกัฯ ด ำเนินกำรทบทวนตวับ่งชีแ้ละ
เกณฑก์ำรประเมนิ (สวศช. 1.7-3-1) 
- ส ำนกัฯ มกีำรก ำหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตำมอตัลกัษณ์ ของส ำนกัฯ และมกีำร
ปรบัปรุงแกไ้ขเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัอุดมศกึษำ 
ปีกำรศกึษำ 2561 คอื  

กลุ่มตวับ่งช้ีตำมภำรกิจ เดิม 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกส่งเสรมิกิจกรรมกำรทดสอบวดัระดบัควำมรู้
ควำมสำมำรถและกำรอบรมภำษำองักฤษด้วยสื่อโปรแกรมกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูส่ำกล 
    ปรบัปรงุแก้ไขเป็น 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  พฒันำกจิกรรมสง่เสรมิทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถของ
นกัศกึษำสูค่วำมเป็นนำนำชำต ิ
ตวับ่งช้ีท่ี  2.7  กำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำต ิ   
 (สวศช. 1.7-3-2) 

สวศช. 1.7-3-1 บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สมป. /ว008 
เรื่องขอควำมอนุเครำะห์
ปรบัปรุงแกไ้ขตวับ่งชีต้ำม
ภำระกจิหลกั ของหน่วยงำน
ปีกำรศกึษำ 2561  วนัที ่8 
มกรำคม 2561 
สวศช. 1.7-3-2 บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สวศช. 
014/2562 วนัที ่16 
มกรำคม 2562 เรื่อง ขอสง่
ตวับ่งชีต้ำมภำรกจิของ
หน่วยงำน  ปีกำรศกึษำ 
2561 
 

 4 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  1) 
กำรควบคมุ  ติดตำม กำรด ำเนินงำน และประเมินคณุภำพ 2) กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ี
เป็นรำยงำนประเมินคณุภำพเสนอต่อ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและมหำวิทยำลยัตำม
ก ำหนดเวลำ  และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคณุภำพไปท ำแผนกำรพฒันำคณุภำพ
กำรศึกษำของส ำนัก 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
-  ส ำนกัฯ ไดม้กีำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในของปี 2560  ที่
ผ่ำนมำน ำมำพฒันำปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในทีค่ลอบคลุมครบถว้นตำมตวับ่งชี ้(สวศช. 1.7-4-1) 
-  ส ำนกัฯ ไดน้ ำผลกำรตรวจประเมนิกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ปี 
2560  จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมนิมำจดัท ำเป็นรำยงำนผลประเมนิกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ปี 2560 (สวศช. 1.7-4-2) 
- ส ำนกัฯ มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกัฯ เพือ่รวบรวมขอ้มลูกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรส ำนกัฯ ในแต่ละตวัชีว้ดั ปีกำรศกึษำ 2561 
และรำยงำนผลกำรต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ เพื่อพฒันำจดัท ำแผนกล
ยุทธใ์นปีถดัไป ซึง่ประกอบดว้ย 

1. 1. กำรควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำน และประเมนิคุณภำพ 
 2. กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็นรำยงำนประเมนิคุณภำพ              
 3. กำรน ำผลกำรประเมนิคุณภำพไปท ำแผนกำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ
ของส ำนกัฯ (สวศช. 1.7-4-3) 

สวศช. 1.7-4-1 รำยงำนกำร
ประเมนิตนเองของส ำนกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดั
กำรศกึษำนำนำชำตปีิ
กำรศกึษำ 2560 
สวศช. 1.7-4-2 รำยงำนผล
ประเมนิกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ปี 2560
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำร
จดักำรศกึษำนำนำชำต ิ
สวศช. 1.7-4-3 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรส ำนกัฯ ครัง่ที ่
3/2561 
วนัที ่5 ตุลำคม 2561 

 5 มีกำรน ำผลกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยในมำปรบัปรงุกำรท ำงำน และส่งผลให้มี
กำรพฒันำ               ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธท์ุกตวับ่งช้ี 

- ส ำนกัฯ มกีำรน ำเอำขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมนิผลกำรประกนั 
คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ในรอบปีทีผ่่ำนมำ โดยกำรจดัท ำแผนพฒันำ
คุณภำพ  (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ 2561 ตำมขอ้เสนอแนะจำกกำร
คณะกรรมกำรประเมนิ (สวศช. 1.7-5-1) 
- ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินกำรพฒันำผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีใ้นรอบปีทีผ่่ำนมำ  
น ำมำปรบัปรุงวเิครำะห ์จดัท ำแผนยุทธศำสตรข์องส ำนักฯ และมกีำร
ปรบัเปลีย่นตวับ่งชี้ของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในของหน่วยงำนให้
เป็นอตัลกัษณ์ของส ำนกัฯ (สวศช. 1.7-5-2) 

สวศช.1.7-5-1 แผนพฒันำ
คุณภำพ  (Improvement 
Plan) ปีกำรศกึษำ 2561 
ของส ำนกัฯ  
สวศช. 1.7-5-2 ระเบยีบ
วำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกั
ฯ ครัง้ที ่4/2561  วนัที ่28 
พฤศจกิำยน  2561 
 

 6 มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยในครบทุกกลุ่ม
ตวับ่งช้ี 

-   ส ำนกัฯ มรีะบบสำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในครบทุกตวับ่งชี ้ทีส่ ำนกัฯ รบัผดิชอบคอื 14 ตวัชีว้ดั  เพือ่
เป็นระบบฐำนขอ้มลูและสำรสนเทศภำยในสนบัสนุนและเอือ้ต่อระบบและ
กลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำและใชร้่วมกนัทัง้ระดบับุคคล คณะ , 
ส ำนกัและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั อำท ิเช่น, กำร

สวศช.1.7-6-1 
www.Inter.rmu.ac.th/ 
แสดงระบบฐำนขอ้มลูและ
ระบบสำรสนเทศทีส่นบัสนุน
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
เรยีนกำรสอน, นกัศกึษำและบุคลำกร,กำรวจิยักำรบรกิำรวชิำกำร, กำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรม, กำรบรหิำรและกำรจดักำร, ระบบงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำและกจิกรรมต่ำงๆ   ในส ำนกัฯหรอืแมแ้ต่ระบบออนไลน์เพือ่อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรบรหิำรจดักำรภำยใน ส ำนกัฯ (สวศช.1.7-6-1) 

กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำของส ำนกัฯ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ
และผู้ใช้บริกำรตำมพนัธกิจของส ำนัก 

- ส ำนกัฯ ไดจ้ดัท ำโครงกำรพฒันำควำมรูท้กัษะภำษำองักฤษในศตวรรษที ่21 
ส ำหรบันกัศกึษำคร ูในมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม เพือ่ด ำเนินกำรดำ้น
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและบรรลุ
วตัถุประสงค ์ตำมพนัธกจิของส ำนกั และแผนยุทธศำสตร์ ของมหำวทิยำลยั 
(สวศช. 1.7-7-1) 
- ส ำนกัฯ ไดจ้ ำท ำแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนก
ตำมประเดน็ยุทธศำสตร ์ในกำรด ำเดนิงำนของส ำนกัฯ ทีค่รอบคลุมกำร
ด ำเนินงำนทีค่รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั (สวศช. 
1.7-7-2) 
- ส ำนกัฯ ไดม้กีำรจดัโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี
กำรศกึษำ 2561  โดยจดัท ำเป็นขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของส ำนกัฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เกีย่วกบังำนกำรบรกิำรวชิำกำรแก่นักศกึษำและบุคลำกร 
(สวศช. 1.7-7-3) 
 

สวศช. 1.7-7-1           
ค ำสัง่ส ำนกัฯ ที ่5424/2561 
เรื่อง แต่งตัง่คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำ
ควำมรูท้กัษะภำษำองักฤษ
ในศตวรรษที ่21 ส ำหรบั
นกัศกึษำคร ูใน
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ปีกำรศกึษำ 
2561 
สวศช. 1.7-7-2 ร่ำง
แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
สวศช.1.7-7-3 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน
และมีกิจกรรมร่วมกนั 

- ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ โดยมกีำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพศกึษำระหว่ำงหน่วยงำนและมี
กจิกรรมร่วมกนั โดยส ำนกัฯ  ไดจ้ดัท ำโครงกำร กำรจดักำรควำมรู ้(IRIE KM)  
เพือ่พฒันำองคก์ร เพือ่กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละไดเ้ชญิวทิยำกร คอื 1. 
อำจำรยธ์นัยชนก ปะวะละ  2. อำจำรยก์ุณฑรีำ  อำษำศร ี โดยมวีตัถุประสงค ์
เพือ่ใหผู้บ้รหิำร อำจำรย ์บุคลำกรและเจำ้หน้ำที ่ไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพใน
ดำ้นต่ำงๆ และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในร่วมกนั (สวศช.1.7-8-1)  
- ส ำนกัฯ  ไดร้่วมมอืกบัหน่วยงำน กองพฒันำนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั

สวศช.1.7-8-1 บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สวศช. 
202/2562 วนัที ่16 
มกรำคม 2562 เรื่อง ขอ
อนุมตัโิครงกำรฯ  
สวศช.1.7-8-2 บนัทกึ
ขอ้ควำมที ่สวศช. 
089(1)/256 วนัที ่16 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
มหำสำรคำม ท ำกำรจดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่สรำ้งแรงจงูใจและ
กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ทุกคณะ  ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561 โดยไดเ้รยีนเชญิ มสิเตอร ์ครสิโตเฟอร ์ไรท์  ครสูอน
ภำษำองักฤษ เจำ้ของโรงเรยีนสอนภำษำองักฤษ Chris English 
School  นกัแสดง ผูด้ ำเนินรำยกำร องิลชิ เดลเิวอรี ่(English Delivery) ผู้
ด ำเนินรำยกำรวทิยุทำง Sweet FM 89.5 MHz มำเป็นวทิยำกรบรรยำยใหแ้ก่
นกัศกึษำ  (สวศช. 1.7.8-2) 
-  ส ำนกัฯ ไดด้ ำเนินงำนกำรร่วมมอืกบัหน่วยงำนบณัฑติวทิยำลยั 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ไดด้ ำเนินโครงกำรจดักำรทดสอบควำมรู้
ภำษำองักฤษ ส ำหรบันกัศกึษำ ระดบับณัฑติศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ( RMU GET) ประจ ำภำคเรยีนที ่1 ปีกำรงบประมำณ  2562 
(สวศช.1.7-8-2)  

กรกฎำคม 2561 เรื่อง ขอ
อนุมตัโิครงกำรฯ  
สวศช.1.7-8-3 ค ำสัง่ส ำนกัฯ 
ที ่4573/2561 เรื่อง แต่งตัง่
คณะกรรมกำรสมคัรสอบ
และจดักำรทดสอบควำมรู้
ภำษำองักฤษ ส ำหรบั
นกัศกึษำ ระดบั
บณัฑติศกึษำ 

 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองำนวิจยัด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำนพฒันำขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 

 

 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

9  ข้อ 8  ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
จดุเด่น 
- มคีณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
- มกีำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในมำปรบัปรุงกำรท ำงำน และสง่ผลใหม้กีำรพฒันำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ 
 

จดุท่ีควรพฒันำ 
- ควรมกีำรน ำกำรประกนัคุณภำพ  ลงสูน่กัศกึษำทีค่รบวงจรคุณภำพอย่ำงแทจ้รงิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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- ควรขยำยกำรสรำ้งเครอืข่ำยกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำระหว่ำงสถำบนัและมี

กจิกรรมร่วมกนั 
- ควรสง่เสรมิงำนวจิยัดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ของหน่วยงำนใหพ้ฒันำขึน้และเผยแพร่ให้

หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีตำมภำระกิจหลกั 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  :  ระดบัควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร (มรม.) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 

เกณฑม์ำตรฐำน  

ใชค้ะแนนผลกำรประเมนิผลผูร้บับรกิำรของหน่วยงำน  (คะแนนเตม็ 5) 
 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    อำจำรยอ์ุทก พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  098-5751889 
  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 

ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยจริวฒัน์  สุรำสำ โทรศพัท์  :  088-5627058 
        นกัวชิำกำรศกึษำ 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิไดม้กีำรด ำเนินงำนดำ้นกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร  
ตำมพนัธกจิในกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร  ทีม่คีุณภำพสะทอ้น ไดจ้ำกควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร ซึง่พจิำรณำได้
จำกค่ำเฉลีย่ของควำมพงึพอใจของผูร้บักำรบรกิำรวชิำกำร ของส ำนกัฯ  ดว้ยกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิำรพจิำรณำใหค้รอบคลุม 5 ประเดน็หลกั คอื  

 1. ควำมพงึพอใจดำ้นกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร  
 2. ควำมพงึพอใจดำ้นสถำนที ่/ สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
 3. ควำมพงึพอใจดำ้นบุคลำกรทีใ่หบ้รกิำร 
 4. ควำมพงึพอใจดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ 
 5. ควำมพงึพอใจดำ้นอื่นๆ ตำมจุดเน้นของส ำนกัฯ 
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รำยกำรข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลกำรประเมนิผลผูร้บับรกิำรของหน่วยงำน 4.38 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

4.20 รำยงำนกำรส ำรวจควำม
พงึพอใจในคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำรของ
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม 

4.38 บรรลุเป้ำหมำย 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
 

-  สวศช. 2.1-1  ส ำเนำรำยงำนกำรส ำรวจควำมพงึพอใจในคุณภำพกำรใหบ้รกิำรของมหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำม 

 
 
 
จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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. 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  :  ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุน (มรม.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนกำร 

เกณฑม์ำตรฐำน   

1. มแีผนกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนทีม่กีำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2. มกีำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด 
3. มสีวสัดกิำรเสรมิสรำ้งสุขภำพทีด่แีละสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหบุ้คลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำน

ไดอ้ย่ำง มปีระสทิธภิำพ 
4. มรีะบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทกัษะที่ได้จำกกำรพฒันำมำใช้ในกำร

ปฏบิตังิำน                  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. มกีำรใหค้วำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุ้คลำกรสำยสนับสนุนถอื

ปฏบิตั ิ
6. มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของแผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำย

สนบัสนุน 
หมำยเหตุ 
หลกัฐำนส ำหรบักำรประเมนิในเกณฑ์มำตรฐำนขอ้ที่ 3 เช่น ผลกำรประเมนิหรอืผลกำรส ำรวจควำม

พงึพอใจของบุคลำกรดำ้นสวสัดกิำรกำรเสรมิสรำ้งสุขภำพทีด่แีละกำรสรำ้งขวญัและก ำลงัใจหรอืหลกัฐำนเชงิ
ประจกัษ์อื่นๆ ทีเ่ชื่อมโยงใหเ้หน็กำรท ำงำนไดด้ขีึน้ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

7 ขอ้ 
 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก   พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  089-5751889 
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  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์ โทรศพัท์  :  083-3538313 

        เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไปปฏบิตักิำร 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีแผนกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
1. ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มแีผนยุทศำสตรแ์ละกลยุทธใ์นกำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกร 
 

สวศช. 2.2-1-1: แผน
ยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธด์ำ้น
กำรพฒันำบุคลำกร ปี  2560-
2564 
 

 2 มีกำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
2.  ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ไดม้กีำรสง่เสรมิ สนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพ 
ของบุคลำกรและจดัใหม้กีำรศกึษำดงูำนหรอืกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กบั
บุคลำกรในสถำบนัอื่นๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
 
 

สวศช. 2.2-2-1: แผนพฒันำ
บุคลำกร ปี  2560-2564 
สวศช. 2.2-2-2: โครงกำร
จดักำรเรยีนรูส้ ำหรบับุคลำกร
สำยวชิำกำรและสำย
สนบัสนุน (IRIE KM) กำร
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นกำร
บรหิำรจดักำร 
สวศช. 2.2-2-3: รำยงำน
กำรเดนิทำงไปรำชกำรและ
ออกนอกเขตจงัหวดั: 
โครงกำรจดักำรเรยีนรู้
ส ำหรบับุคลำกรสำยวชิำกำร
และสำยสนับสนุน (IRIE 
KM) กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 

 3 มีสวสัดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดีและสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.  ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดส้วสัดกิำรเสรมิสรำ้งสุขภำพทีด่ ี และสรำ้งขวญั
และก ำลงัใจใหบุ้คลำกรสำยสนบัสนุนสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
โดยจดังำนเลีย้งสง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่  

สว.ศช. 2.2-3-1 :              
มกีำรกจิกรรมเลีย้งสง่ทำ้ยปี
เก่ำตอ้นรบัปีใหม่ 2561 และ
มอบรำงวลัใหแ้ก่บุคลำกร
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

เพือ่สรำ้งขวญัก ำลงัใจทีด่ใีน
กำรปฏบิตัริำชกำร  

 4 มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทกัษะท่ีได้จำกกำรพฒันำมำใช้                  
ในกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวข้อง 

4. ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดม้รีะบบกำรตดิตำมใหบุ้คลำกรสำยสนบัสนุนน ำ
ควำมรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ำกกำรพฒันำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยให้
รำยงำนผลปฏบิตังิำนทีไ่ดจ้ำกกำรพฒันำ 

สว.ศช. 2.2-4-1:  บุคลำกร
ทุกคนมผีลคะแนนกำร
ประเมนิกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรเพิม่ขึน้(กบค.) 
 
 

 5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดแูลควบคมุให้บุคลำกรสำย
สนับสนุนถือปฏิบติั 

5.  ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดม้กีำรใหค้วำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณบุคลำกรสำย
สนบัสนุน และดแูลควบคุมใหบุ้คลำกรสำยสนับสนุนถอืปฏบิตัติำมภำระงำนที่
ไดร้บัมอบหมำย 

สวศช.2.2-5-1 แนวทำงกำร
ปฏบิตังิำนของบุคลำกำร
สำยสนับสนุนในเวป็
ไซดi์nter.rmu.ac.th  

 6 มีกำรประเมินผลควำมส ำเรจ็ของแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

6. ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มยีุทธศำสตรแ์ละกลยุทธใ์นกำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของแผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร
สำยสนับสนุนตำมภำระงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยพรอ้มและรำยงำนกอง
บรหิำรงำนบุคคลทุกไตรมำส 

สวศช. 2.2-6-1: รำยงำน
ประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของ
แผนกำรบรหิำรและกำร
พฒันำบุคลำกรสำย
สนบัสนุน 

 7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรบัปรงุกำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

7. ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ไดม้กีำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอื
ปรบัปรุงกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนประจ ำปี 2561  

สวศช. 2.2-7-1: 
แผนพฒันำบุคลำกรสำย
สนบัสนุน(ฉบบัปรบัปรุง) 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 
จดุเด่น 



54 
 

- มรีะบบกลไกลและกระบวนกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุนทีช่ดัเจน 
- มแีผนพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนทีช่ดัเจน 
- บุคลำกรสำยสนับสนุนไดร้บักำรพฒันำทุกคน 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ควรมสีวสัดกิำรเสรมิสรำ้งสุขภำพทีด่แีละสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหบุ้คลำกรสำยสนบัสนุนเพิม่ขึน้ 

- บุคลำกรควรไดร้บักำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่เป็นกำรพฒันำแบบบูรณำกำร 

- ………………………………………………………… 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 : ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำรบักำรพฒันำควำมรู้และทกัษะในวิชำชีพ (มรม.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ผลผลติ 

เกณฑก์ำรประเมิน  
ร้อยละของบุคลำกรของส ำนักวเิทศสมัพนัธ์และกำรจดักำรศกึษำนำนำชำติที่ได้รบักำรพฒันำควำมรู้  

และทกัษะในวชิำชพีในประเทศหรอืต่ำงประเทศ  ต่อบุคลำกรทัง้หมด  โดยนับรวมบุคลำกรที่ลำศกึษำต่อดว้ย 
แต่จะไม่นบัซ ้ำแมว้่ำบุคลำกรท่ำนนัน้จะไดร้บักำรพฒันำควำมรู ้ และทกัษะในวชิำชพีหลำยครัง้ในปีกำรศกึษำนัน้
กต็ำม  กำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะในวชิำชพี  ไดแ้ก่ 

1. กำรสง่บุคลำกรไปศกึษำต่อ 
2. กำรสง่บุคลำกรไปอบรม  สมัมนำหรอืดงูำน 
3. กำรฝึกอบรมทีส่ถำบนัจดัขึน้เอง  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอ้ยละ  1-60 รอ้ยละ  61-70 รอ้ยละ  71-80 รอ้ยละ  81-90 รอ้ยละ  91  ขึน้ไป 

 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  087-2159933 

  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท์  : 091-0567417 

        นกัวชิำกำรศกึษำ 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 

 จ ำนวนบุคลำกรของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิทีไ่ดร้บักำรพฒันำ
ควำมรู ้ และทกัษะในวชิำชพีในประเทศหรอืต่ำงประเทศ  จ ำนวนทัง้หมด   15  คน ดงันี้ คอื  

1. ผูบ้รหิำรส ำนกั 
1.1 นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยศูนยภ์ำษำและกำรจดักำรศกึษำ

นำนำชำต ิ
1.2 นำงสำวณฐภศำ  เดชำนุเบกษำ   รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฝ่ำยแผนงบประมำณและกำรประกนั

คุณภำพ 
1.3 นำงสำวณฐัธดิำ กลำงประชำ      รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฝ่ำยบรกิำรวชิำกำรและวจิยั 
1.4 นำยขจรพงษ์  ร่วมแกว้             รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1.5 นำงสำวศนัสนียพ์ร  ภูพนันำ       ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
1.6 นำงสำวทวิำรตัน์  ประเสรฐิสงัข ์  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 

     2. บุคลำกรประจ ำส ำนกั 
 2.1 นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ                  นกัวชิำกำศกึษำปฏบิตักิำร 
 2.2 นำยสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์             เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไปปฏบิตักิำร 
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 2.3 นำงสำวนำฎธดิำ  พนัเสนำ          เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 
 2.4 นำยธนวชิญ์  สุยอย                   เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 

             2.5 นำยธนำธปิ  ยุภำนิช                  ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำรปฏบิตังิำน 
             2.6 นำยจริวฒัน์   สุรำสำ               นกัวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิำร   
   2.7  นำงสำวสุวภทัร ดวงคมทำ             เจำ้หน้ำทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิำร 

 
3. อำจำรยช์ำวต่ำงประเทศ 
     3.1   Mr. Tran Cao Nhon             อำจำรย ์ 

                     3.2   Mr.Yean Tong                    อำจำรย ์
 
         
 

สูตรค ำนวณ   
รอ้ยละของบุคลำกรทีเ่ขำ้รบักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะวชิำชพี    =    15   X  100 

           15 
              =        100  

รอ้ยละของบุคลำกรทีเ่ขำ้รบักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะวชิำชพี =  รอ้ยละ 100 
 
กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

รอ้ย 100 รอ้ย 100 5 บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่ บุคลำกร กิจกรรม วนั เวลำ เอกสำรอ้ำงอิง 
1 1. นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์   

2. นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ  
 
  

ใหบุ้คลำกรเขำ้ร่วมโครงกำร
กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
เรื่อง กำรพฒันำตวัชีว้ดักำร
ประเมนิกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ของ
หน่วยงำนสนับสนุน ณ.หอ้ง
ประชุมวญิญคูุวำนันท ์ชัน้ 5 
อำคำรเฉลมิพระเกยีรต ิ72 
พรรษำ มหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำม 
 

9  พ.ย. 
2561 
0.830  น.  
ถงึ 17.00 น. 

สวศช. 2.3-1 ค ำสัง่
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม ที ่
4837/2561 

2 1. นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์   
2. นำงสำวณฐภศำ  เดชำนุเบกษำ   
3. นำงสำวณฐัธดิำ กลำงประชำ 
4. นำยขจรพงษ์  ร่วมแกว้  
5. นำงสำวศนัสนียพ์ร  ภูพนันำ 
6. นำงสำวทวิำรตัน์  ประเสรฐิสงัข์           
7. นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ  
8. นำยสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์  
9. นำงสำวนำฎธดิำ  พนัเสนำ เดวิ
ก ิ
10. นำยธนำธปิ  ยุภำนิช 
11. นำยจริวฒัน์   สุรำสำ                    
12. นำยธนวชิญ์  สุยอย     
13 นำงสำวสุวภทัร ดวงคมทำ              
14. Mr. Tran Cao Nhon                                                               
15. Mr.Yean Tong                     

จดัท ำโครงกำร กำรจดักำร
ควำมรู ้(IRIE KM)  เพือ่
พฒันำองคก์ร 

ระหว่ำงวนัที ่
2-3 ม.ิย. 62 

สวศช. 2.3-2 ค ำสัง่ที ่ 
124 / 2562   เรื่อง  
แต่งตัง้คณะกรรม กำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 
กำรจดักำรควำมรู ้
(IRIE KM)  เพือ่
พฒันำองคก์ร 

3. 1. Mr. Tran Cao Nhon  
2. นำงสำวนำฎธดิำ  พนัเสนำ เด
วจิ3ิ. นำยธนวชิญ์  สุยอย   
4. นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ  
5. นำยจริวฒัน์  สุรำสำ 

โครงกำรศกึษำดงูำนและ
ทศันศกึษำ เพือ่กำรเรยีนรู้
ภำษำและวฒันธรรมนอก
สถำนทีส่ ำหรบัชำวต่ำงชำต ิ

ระหว่ำงวนัที่
31 ม.ีค -3 
เม.ย 2562  

สวศช. 2.3-3  ค ำสัง่ 
ที ่1107/2562 
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4 1. นำยธนวชิญ์  สุยอย 

2. น.ส. สุวภทัร  ดวงคมทำ 
 

เขำ้ร่วมโครงกำรกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อุดมศกึษำ ในงำนสมันำ 
Thailand 
InternationliZation Forum 
( TIF ) 2019 

21 มนีำคม    
2562 

สว.ศช.2.3-4  ค ำสัง่ที ่
1057/2562 

5 นำยจริวฒัน์   สุรำสำ เขำ้ร่วมโครงกำรจดัท ำ
แผนปฏบิตักิำรดำ้รกำร
ประชำสมัพนัธเ์ชงิรุกระยะ5
ปี 
 

16-17 
พฤษภำคม 
2561 

สวศช.2.3-5  
ค ำสัง่มหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำมที ่
1648/2561 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  :  ระดบัควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อสภำพภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม

ของหน่วยงำน (มรม.) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 

ค ำอธบิำยตวับ่งชี้ 

         ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) หมำยถงึ บุคคล/กลุ่มบุคคล หรอืหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก ทีอ่ำจจะมผีลกระทบ
หรอืไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง องคก์ำร ไดแ้ก่ ผูก้ ำหนดนโยบำย สว่นรำชกำร 
รฐัวสิำหกจิ สถำบนักำรศกึษำ สมำคมธุรกจิ สมำคม วชิำชพี กลุ่มผลประโยชน์ นักกำรเมอืง ชุมชน ฯลฯ ทัง้นี้ผูม้สีว่นได้
เสยีดงักล่ำว  
อำจเป็นผูส้นบัสนุนปัจจยักำรผลติ เป็นคู่แขง่ หรอืผูถ้อืหุน้กไ็ด ้แต่ไม่รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยในองคก์ำรเช่น ผูบ้รหิำร
และเจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนในองคก์ำร และลูกคำ้ผูร้บับรกิำร 

        สภำพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้ม หมำยถงึ ภำพรวมของพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง ทีม่นุษย ์รบัรูท้ำงสำยตำในระยะห่ำง อำจ
เป็นพืน้ทีธ่รรมชำตทิีป่ระกอบดว้ยรปูทรงของแผ่นดนิ น ้ำ ตน้ไม ้สตัวแ์ละสรรพสิง่มนุษยส์รำ้งในสภำพอำกำศหนึ่งและ
ช่วงเวลำหนึ่งทีเ่รยีกว่ำภูมทิศัน์ธรรมชำต ิหรอืภำพรวมของหน่วยงำน 

เกณฑม์ำตรฐำน  

ใชค้ะแนนผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีม่ตี่อสภำพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของ
หน่วยงำน (คะแนนเตม็ 5) 

 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    อำจำรยอ์ุทก พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  098-5751889 

  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยจริวฒัน์   สุรำสำ                                                           โทรศพัท์  :  088-5627058 

        นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 

จำกกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของส ำนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ปีกำรศกึษำ 2561 สรุปผลคะแนน
เฉลีย่รวม เท่ำกบั  4.47 อยู่ในระดบั ด ี

 
รำยกำรข้อมูล คะแนน 

คะแนนผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภำพภูมิ
ทศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน 

4.47 

 
 
 
กำรประเมินตนเอง 
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เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

4.25 4.47 4.47 บรรลุเป้ำหมำย 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

- สวศช.2.4-01 ควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของส ำนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
จดุเด่น 

- ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม มแีบบ
ประเมนิควำมพงึพอใจสภำพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ เพือ่ส ำรวจควำมพงึพอใจเกี่ยวกบัสภำพแวดลอ้มและภูมทิศัน์
ของ 
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม เช่น กำรใชอ้ำคำรสถำนที ่
หอ้งเรยีน หอ้งอบรม หอ้งปฏบิตักิำร เพือ่น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรบรหิำรจดักำรต่อไป 
 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ควรมี
โครงกำรรองรบัเกีย่วกบักำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มและภูมทิศัน์เพือ่ใหส้ภำพแวดลอ้มภำยในส ำนกั หอ้งเรยีน
หอ้งอบรมน่ำอยู่และสวยงำม สง่เสรมิใหบ้รรยำกำศกำรเรยีนกำรสอนดขีึน้ และใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมกลำงแจง้ใน
โอกำสต่ำงๆ 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อมและภมิูทศัน์ ปีกำรศึกษำ 2561 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte-
JUEqHtQ3rpMRs9qzbxzlLj5MRNJYRQELvgUirA_oTrFw/viewform 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte-JUEqHtQ3rpMRs9qzbxzlLj5MRNJYRQELvgUirA_oTrFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte-JUEqHtQ3rpMRs9qzbxzlLj5MRNJYRQELvgUirA_oTrFw/viewform
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รำยงำนควำมพึงพอใจต่อสภำพสภำพแวดล้อมและภมิูทศัน์  

ส ำนักวิเทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศึกษำนำนำชำติ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 76 69.7 
หญงิ 33 30.3 
รวม  109 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2   ควำมคิดเหน็เก่ียวกบัด้ำนสภำพแวดล้อมและภมิูทศัน์ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
21 – 25 ปี 71 65.1 
25 – 30 ปี 32 29.4 
31 – 35 ปี 5 4.6 
มำกกว่ำ 35 ปีขึน้ไป 1 0.9 
รวม 109 100 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต ่ำกว่ำปรญิยำตร ี 1 0.9 
ปรญิญำตร ี 72 66.1 
ปรญิญำโท 22 20.2 
ปรญิญำเอก 14 12.8 
รวม 109 100 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
ผูบ้รหิำร 5 4.6 
อำจำรย ์ 23 21.1 
เจำ้หน้ำที ่ 8 7.3 
นกัศกึษำ 73 67 
ประชำชนทัว่ไป 0 0 
รวม 109 100 
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ประเดน็ค ำถำม คะแนน
เฉล่ีย 

ด้ำนภมิูทศัน์  
ต ำแหน่งทีต่ ัง้ของส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์มคีวำมเหมำะสม 4.70 
ขนำดพืน้ทีใ่นกำรท ำงำนกวำ้งขวำง สะดวกในกำรปฏบิตังิำน 4.58 
มพีืน้ทีใ่นกำรใชป้ระโยชน์อย่ำงเหมำะสม 4.26 
สภำพแวดลอ้มภำยในของส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มภีูมทิศัน์ สวยงำม สบำยตำ 4.34 

เฉล่ียรวม 4.47 
ด้ำนสภำพแวดล้อม  
มแีสงสว่ำงเพยีงพอ ไม่มเีสยีงรบกวน และไม่มกีลิน่เหมน็อบั ฝุ่ นละออง เหมำะสมแก่
กำรปฏบิตังิำน 4.51 
วสัดุอุปกรณ์และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆในกำรปฏบิตังิำนทนัสมยั เพยีงพอและ
เหมำะสม 4.54 
บรรยำกำศในหน่วยงำนเสรมิใหป้ฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมคีวำมสุข 4.43 
หอ้งท ำงำนมคีวำมสะอำด เป็นระเบยีบและมอีำกำศถ่ำยเทดี 4.39 
มป้ีำยขอ้ควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสมัพนัธ ์มคีวำมชดัเจนและเขำ้ใจงำ่ย 4.47 
มทีีจ่ดัเกบ็เอกสำร แฟ้มงำนอยู่เป็นระเบยีบงำ่ยต่อกำรสบืคน้ และง่ำยต่อกำรใช้
บรกิำร 4.49 

เฉล่ียรวม 4.47 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกด้ำน 4.47 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5        :        ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติัรำชกำร 
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ชนิดของตวับ่งช้ี     :        ผลผลติ 
  
ค ำอธิบำยตวับ่งชี    :     พจิำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละตวัชีว้ดัตำมแผนปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำน 
สตูรกำรค ำนวณ      
 

        
                           จ ำนวนตวัชีว้ดัของแผนปฏบิตัริำชกำรทีบ่รรลุเป้ำหมำย       X  100 
                                  จ ำนวนตวัชีว้ดัตำมแผนปฏบิตัริำชกำรทัง้หมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอ้ยละ  1 - 59 รอ้ยละ  60 - 69 รอ้ยละ 70 - 79 รอ้ยละ 80 - 89 รอ้ยละ 90  ขึน้ไป 

 
ผูก้ ำกบัดแูลตวับ่งชี ้:    นำยอุทก  พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  087-2159933 

  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้:    นำยเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท ์ :  091-0567417 

        นกัวชิำกำรศกึษำ 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
                                              =                        16       X  100  =   100 

                                                             16 

 
 
 
 
 
 
 
หลกัฐำน     

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

- รอ้ยละ  100 100 บรรลุเป้ำหมำย 



65 
 
1. สวศช. 2.5-1  แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

2. สวศช. 2.5-2  ตวัชีว้ดัตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ทีบ่รรลุเป้ำหมำยและไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

3. สวศช. 2.5-3 บนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอืกำรบรหืำรงบประมำณแบบมุ่งแน่นผลงำนตำมยุทธศำสตร ์
ภำยใตแ้ผนยุทธศำสตรม์หำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ( ฉบบัที ่12 ( พ.ศ. 2560–2564 ) และ ( ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2561 ) 

ตวัช้ีวดัตำมแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ท่ี บรรลุเป้ำหมำย 

     1     ตวับ่งช้ีท่ี  1.1  กระบวนกำรพฒันำแผน  (สกอ. 1.1) 
2. ตวับ่งช้ีท่ี  1.2  ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และผูบ้รหิำรของส ำนกั (สกอ. 7.1) 
3. ตวับ่งช้ีท่ี  1.3  กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรส ำนกั   (สมศ. 13 ) 
4. ตวับ่งช้ีท่ี  1.4  กำรพฒันำหน่วยงำนสูอ่งคก์รแห่งกำรเรยีนรู ้ (สกอ. 7.2) 
5.  ตวับ่งช้ีท่ี  1.5  ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง (สกอ. 7.4) 

6.  ตวับ่งช้ีท่ี  1.6   ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

7.  ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  ระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร (มรม.) 
8.  ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุน (มรม.) 
9. ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 รอ้ยละของบุคลำกรทีเ่ขำ้รบักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะในวชิำชพี (มรม.) 
10. ตวับ่งช้ีท่ี  2.4   ระดบัควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภำพภูมทิศัน์และ
สิง่แวดลอ้ม 
                      ของหน่วยงำน 
11.  ตวับ่งช้ีท่ี  2.5  รอ้ยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 
12.  ตวับ่งช้ีท่ี  2.6  ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมกำรทดสอบวดัระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถและ

กำรอบรมภำษำองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรมกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

13.   ตวับ่งช้ีท่ี  2.7  ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูส่ำกล  (มรม.) 
 

ตวัช้ีวดัตำมแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ท่ี ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

1. ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั และผูบ้รหิำรของส ำนกั (สกอ. 7.1) 
2. ตวับ่งช้ีท่ี  1.7    ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน (สกอ. 9.1)3. สวศช. 2.5-
2-1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.6  : ส่งเสริมและพฒันำกิจกรรมกำรทดสอบวดัระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรอบรม
ภำษำองักฤษ 
                        ของนักศึกษำ  (มรม.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  
                    สถำบนัอุดมศกึษำตอ้งสง่เสรมิใหม้กีำรจดักจิกรรมนักศกึษำต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถว้น 
กิจกรรมนักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ด ำเนินกำรทัง้โดยสถำบันและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รบักำรพัฒนำสติปัญญำ สงัคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ 5 ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ควำมรู้ (3) 
ทกัษะทำงปัญญำ (4) ทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ (5) ทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข 
กำรสือ่สำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีส่ภำ/องค์กร
วชิำชพีไดก้ ำหนดเพิม่เตมิ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกณฑ์มำตรฐำน  :    

1. มกีจิกรรมทดสอบวดัระดบัทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษของนกัศกึษำ 
2. มกีำรประเมนิผลระดบัควำมส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรในกำรวดัระดบัทกัษะทำงดำ้น

ภำษำองักฤษของนกัศกึษำ 
3. มกีำรประเมนิผลกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษของนักศกึษำ ทัง้เชงิปรมิำณ

และเชงิคุณภำพ 
4. รำยงำนผลกำรประเมนิกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะภำษำองักฤษของนักศกึษำ ไปยงัคณะและ

มหำวทิยำลยั 
5. มกีำรน ำผลกำรประเมนิกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะภำษำองักฤษของนักศกึษำ ไปปรบัปรุงแผน

กจิกรรมกำรพฒันำทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีำรด ำเนินกำร  
1  ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร   
3  ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
4  ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร  
  5  ขอ้ 

 
หมำยเหตุ    ตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ ของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำติ 
 
 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี :    นำยอุทก   พเิครำะหฤ์กษ์ โทรศพัท์  :  089-5751889 

  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
ผู้รบัผิดชอบตวับ่งช้ี :    นำยสุระศกัดิ ์  สุตะภกัดิ ์        โทรศพัท์  :  083-3538313 

        เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไปปฏบิตักิำร     
 
 



67 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มี ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มกีจิกรรมทดสอบวดัระดบัทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษของนกัศกึษำ 

 
      ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดจ้ดักจิกรรมพฒันำนกัศกึษำ สง่เสรมิกจิกรรมกำร
ทดสอบวดัระดบัควำมสำมำรถและกำรอบรมภำษำองักฤษ ดว้ยสื่อโปรแกรม
กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง English Discoveries Expert ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

สวสช.2.6-1-1 :  โครงกำร
ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำน
ภำษำองักฤษนกัศกึษำชัน้ปี
ที ่1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2561                 

 2 มกีำรประเมนิผลระดบัควำมส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรในกำรวดัระดบัทกัษะทำงดำ้น
ภำษำองักฤษของนกัศกึษำ 

      ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดท้ ำกำรประเมนิผลระดบัควำมส ำเรจ็ตำม
วตัถุประสงคข์องโครงกำรในกำรวดัระดบัทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษของ
นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

สวสช.2.6-2-1  : ผลกำร
ทดสอบวัด ระดับควำมรู้
พื้นฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ 
ของนกัศกึษำ  

 3 มกีำรประเมนิผลกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษของนกัศกึษำ ทัง้เชงิปรมิำณ
และเชงิคุณภำพ 

       ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดป้ระเมนิผลกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะทำงดำ้น
ภำษำองักฤษของนกัศกึษำ ทัง้เชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพ 

สวสช.2.6-3-1 : ผลกำร
ทดสอบวดัระดบัควำมรู้
พืน้ฐำนดำ้นภำษำองักฤษ 
ของนกัศกึษำ เชงิปรมิำณ
และเชงิคุณภำพ 

 4 รำยงำนผลกำรประเมนิกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะภำษำองักฤษของนกัศกึษำ ไปยงัคณะและ
มหำวทิยำลยั 

ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดส้รุปผลสอบ ประเมนิผลสอบ และรำยงำนผลกำร
ทดสอบวดัระดบัควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นภำษำองักฤษ ไปยงัคณะและมหำวทิยำลยั 
ผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์Inter.rmu.ac.th  

 สวสช.2.6-4-1 :  สรุปผล 
ประเมนิผล และรำยงำนผล
กำรทดสอบวดัระดบัควำมรู้
พืน้ฐำนดำ้นภำษำองักฤษ 
ไปยงัคณะและมหำวทิยำลยั 
ผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์
Inter.rmu.ac.th 

 5 มกีำรน ำผลกำรประเมนิกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะภำษำองักฤษของนกัศกึษำ ไปปรบัปรุงแผน
กจิกรรมกำรพฒันำทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษ 

ส ำนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดน้ ำผลกำรประเมนิกำรทดสอบวดัระดบัทกัษะ
ภำษำองักฤษของนกัศกึษำ ไปปรบัปรุงแผนกจิกรรมกำรพฒันำทกัษะ
ทำงดำ้นภำษำองักฤษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

สวสช.2.6-5-1 :  แผน
กจิกรรมกำรพฒันำทกัษะ
ทำงดำ้นภำษำองักฤษของ
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มี ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

นกัศกึษำแลว้น ำผลสอบไป
ปรบัปรุงแผน(ฉบบัปรบัปรุง) 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
 
จดุเด่น 

- มกีำรทดสอบวดัควำมพืน้ฐำนก่อนและหลงักำรอบรม ของนกัศกึษำ ดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี English 
Discoveries  

- มกีำรทดสอบ/อบรม นกัศกึษำทีไ่ม่สำมำรถมำทดสอบตำมตำรำงหรอื วนั เวลำ  ทีก่ ำหนดไว ้
เพิม่เตมิได ้
 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ระบบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรจดันกัศกึษำเขำ้ทดสอบแต่ละรุ่นยงัไม่เป็นไปตำมตำรำงทีท่ำง
ส ำนกัสง่เสรมิวชิำกำรและกองพฒันำนกัศกึษำก ำหนดไว้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.7  :     กำรพฒันำควำมร่วมมือในระดบันำนำชำติ    (มรม.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี : 
            กำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำต ิ  หมำยถงึ  กำรทีส่ ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิ มพีฒันำกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตรม์หำวทิยำลยั  โดยจดัท ำคู่มอืกำรพฒันำควำมร่วมมอืใน
ระดบันำนำชำต ิ ซึง่มแีผนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  โดยมกีำรรวบรวม
ขอ้มลูผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  เสนอรำยงำนต่อมหำวทิยำลยั เพือ่
ไดร้บัทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ มกีำรก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลกำรประเมนิดำ้นกำร
พฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  ตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิในกำรพฒันำมหำวทิยำลยั สง่ผลใหห้น่วยงำน / สำขำวชิำ / มหำวทิยำลยัฯ ไดเ้ป็นทีย่อมรบัทำง
วชิำกำรในระดบัภูมภิำค ระดบัชำต ิหรอืระดบันำนำชำต ิ
 
เกณฑ์มำตรฐำน  :    

1. มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำติ     

2. มแีผนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  โดยกำรมสีว่นร่วมของ

หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั 

3. มกีำรรวบรวมขอ้มลูผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  เสนอรำยงำน

ต่อมหำวทิยำลยั เพือ่รบัทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. มกีำรก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ   

5. มกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิดำ้นกำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ   
 

เกณฑ์กำรประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีำรด ำเนินกำร  
1  ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร   
3  ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร  
5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
 1 มีกำรจดัท ำคู่มือกำรพฒันำควำมร่วมมือในระดบันำนำชำติ     

- ส ำนกัฯ มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำต ิ 
 (สวศช. 2.7-01, สวศช. 2.7-04) 

สวศช. 2.7-01 ส ำเนำคู่มอื
กำรจดัท ำขอ้ตกลงควำม
ร่วมมอืกบัหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ฉบบัร่ำง 

 2 มีแผนกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรพฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  โดยกำรมีส่วน

ร่วมของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั 

- ส ำนกัฯ มกีำรจดัท ำแผนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรพฒันำควำม
ร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  โดยกำรมสีว่นร่วมของหน่วยงำนภำยใน
ทัง้หมดภำยในมหำวทิยำลยั โดยมเีนื้อหำครอบคลุมกจิกรรมควำม
ร่วม บนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอื รวมไปถงึควำมใจในกำรจดัท ำ
ควำมร่วมมอืกบัสถำบนัอุดมศกึษำในต่ำงประเทศ (สวศช. 2.7-02) 

สวศช. 2.7-02 ส ำเนำแบบ
ส ำรวจขอ้มลูเกีย่วกบักำร
จดัท ำควำมร่วมมอื (MOU) / 
ขอ้ตกลง (Agreement) ของ
สถำบนัอุดมศกึษำไทย 
 

 3 มีกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรพฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

เสนอรำยงำนต่อมหำวิทยำลยั เพื่อรบัทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ส ำนกัฯ มกีำรด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มลูผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรกำร
พฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเสนอรำยงำนต่อมหำวทิยำลยั 
เพือ่ทรำบ โดยเสนอผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวทิยำลยัฯ   
( สวศช. 2.7-03) 

สวศช. 2.7-03 ส ำเนำ
หนงัสอืขอสง่เอกสำร
ประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวทิยำลยัฯ 

 4 มีกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   

- ส ำนกัฯ มกีำรด ำเนินกำรสง่เสรมิ / ก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินงำน ให้
หน่วยงำน คณะ / ส ำนกั  ใหภ้ำยในมหำวทิยำลยั มกีจิกรรมเพือ่
ตอบสนองขอ้ตกลงควำมร่วมมอื   
( MOU ) (สวศช. 2.7-04) 

สวศช. 2.7-04 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำร
จดักำรศกึษำนำนำชำต ิครัง้
ที ่2/2562 

 5 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินด้ำนกำรพฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   

- ส ำนกัฯ มกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิดำ้นกำรพฒันำควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศ  (สวศช. 2.7-05) 

 
 

สวศช. 2.7-05 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรส ำนกัวเิทศสมัพนัธ์
และกำรจดักำรศกึษำ
นำนำชำต ิครัง้ที ่3/2562 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 

5 ขอ้ 5  ขอ้ 5 บรรลุเป้ำหมำย 
 
จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จดุท่ีควรพฒันำ 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี  3 
สรปุผลกำรประเมินตนเอง 

             ผลกำรประเมนิตนเอง ของส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ ปีกำรศกึษำ 2561 
พบว่ำ มคีะแนนจำกผลกำรประเมนิตนเองรำยตวับ่งชีต้ำมกลุ่มตวับ่งชี ้ ทัง้  2  กลุม่ตวับ่งชี ้ จ ำนวน 14  ตวับ่งชี ้ 
มคีะแนนเท่ำกบั     ดงัตำรำงสรุป ผลกำรประเมนิตนเองตำมกลุ่มตวับ่งชี้ 

3.1  ผลกำรประเมินตนเองตำมกลุ่มตวับ่งช้ี 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน

ตนเอง 
กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม  

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนกำรพฒันำแผน 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ภำวะผูน้ ำของ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และผูบ้รหิำรของ
ส ำนกั 

4 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรส ำนกั 4.70 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  กำรพฒันำหน่วยงำนสูอ่งคก์รแห่งกำรเรยีนรู้ 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณ 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 4 

กลุ่มตวับ่งช้ีตำมภำรกิจ  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร 4.38 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุน 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  รอ้ยละของบุคลำกรทีไ่ดร้บักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะใน
วชิำชพี 

5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ระดบัควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภำพภูมทิศัน์

และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน 

4.47 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5   รอ้ยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 100 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  พฒันำกจิกรรมสง่เสรมิทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถของ
นกัศกึษำสูค่วำมเป็นนำนำชำต ิ

5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7   กำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบันำนำชำต ิ 5 
คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 4.75 

ผลกำรประเมิน ระดบัดีมำก 
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ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  รำยกลุ่มตวับ่งช้ี 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมกำร

ประเมิน 
กลุ่มตวับ่งชีร้่วม 4.67  

กลุ่มตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ 4.84  

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 4.75  

ผลกำรประเมิน ระดบัดีมำก  
 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 
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3.2  ผลกำรประเมินตนเองรำยตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
กำร

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนกำรพฒันำ

แผน 

6  ขอ้ 8  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ภำวะผูน้ ำของ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั และผูบ้รหิำร

ของส ำนกั 

7  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  กำรปฏบิตัติำม

บทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรส ำนกั 

4.00 4.70 4.70 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  กำรพฒันำหน่วยงำน          

สูอ่งคก์รแห่งกำรเรยีนรู้ 

4 5 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ระบบบรหิำรควำม

เสีย่ง  

5 6 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไก

กำรเงนิและงบประมำณ  

7 7 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ระบบและกลไกกำร

ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

9 8 4 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีร่วม (ผลกำรประเมิน)  
กลุ่มตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัควำมพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิำร 

4.20 4.38 4.38 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ระบบกำรพฒันำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  รอ้ยละของบุคลำกรที่

ไดร้บักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะใน

วชิำชพี 

 
100 

15  
100 

 
5 15 
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ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
กำร

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ระดบัควำมพงึพอใจ

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภำพภูมิ

ทศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงำน 

4.25 4.47 4.47 

   ตัวบ่ ง ช้ี ท่ี  2 . 5    ร้ อ ย ล ะขอ งก ำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 

- 16 100 100 
16 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  พฒันำกจิกรรม

สง่เสรมิทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถ

ของนกัศกึษำสูค่วำมเป็นนำนำชำต ิ

 
5  ขอ้ 

 
5  ขอ้ 

 
 

 
5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  กำรพฒันำควำม
ร่วมมอืในระดบันำนำชำต ิ

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีร่วม (ผลกำรประเมนิ) 4.67 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีตำมภำรกิจ (ผลกำรประเมนิ) 4.84 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี (ผลกำรประเมนิ) 4.75 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 

ช่วงคะแนน ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 
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ภาคผนวก  ก 
 

เป้าหมายรายตวับง่ช้ี 
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ตาราง   เป้าหมายรายตวับ่งช้ีการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา  2561 

องคป์ระกอบ/ช่ือตวับ่งช้ี 

ท่ีมา

ของ 

ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม  

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 

1.1 

8  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านกั และ

ผูบ้รหิารของส านกั 

สกอ. 

7.1 

7  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ส านกั สมศ. 13 4.30 หน่วยงาน

ด าเนินการประเมนิ

ผูบ้รหิารเอง 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู้ สกอ. 

7.2 

5  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง  สกอ. 

7.4 

6  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 

8.1 

7  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

สกอ. 

9.1 

9  ขอ้  

กลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม. 4.50 ประเมนิโดย

หน่วยงานกลาง 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม. 7   ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่2.3  รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

มรม. รอ้ยละ 100  

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี           

ทีม่ตี่อสภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. 4.20 หน่วยงาน

ด าเนินการประเมนิ

เอง 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5 รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม. 85  

    ตวับ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกส่งเสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั
ความรู้ความสามารถและการอบรมภาษาองักฤษด้วยสื่อโปรแกรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

มรม. 6  ขอ้  
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องคป์ระกอบ/ช่ือตวับ่งช้ี 

ท่ีมา

ของ 

ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

   ตวับ่งชีท้ี ่2.7  ระดบัความส าเรจ็ในการการพฒันามหาวทิยาลยัสู่
สากล 

มรม. 5  ขอ้  

รวมทัง้หมด  14   ตวับ่งช้ี 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปฏิบติังาน                
ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 
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ค าสัง่  ส านกัวเิทศสมัพนัธ์์และการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมาหาสาคาม 
ที ่ ๐๑๒  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
------------------------------- 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑    ของ 
ส านกัวเิทศสมัพนัธ์์และการจดัการศกึษานานาชาต ิเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลุวตัถุประสงค ์ มหาวทิยาลยั
ฯ  จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๑  ดงันี้   

 ๑. นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณฐภศา เดชานุเบกษา รองประธานกรรมการ   
 ๓. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองประธานกรรมการ 
 ๕. นางสาวศนัสนียพ์ร  ภูพนันา                            กรรมการ 
 ๖. นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์                       กรรมการ 
 ๗. นางสาวนาฎธดิา  พนัเสนา กรรมการ 
๘. นายสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์ กรรมการ 
๙. นายธนาธปิ  ยุภานิช                                      กรรมการ 

               ๑๐. นายจริวฒัน์   สุราสา                                    กรรมการ 
               ๑๑. นายธนวชิญ์  สุยอย                                      กรรมการ 
               ๑๒. นางสาวสุวภทัร ดวงคมทา                              กรรมการ 
               ๑๓.  Mr. Tran Cao Nhon                                   กรรมการ 

  ๑๔.  Mr.Yean Tong กรรมการ              
               ๑๕.  นายเจรญิชยั  ศริกิจิ กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี    ปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ของส านกัวเิทศสมัพนัธ์์และการจดัการศกึษา
นานาชาต ิตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดงันี้ 
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๑. จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

ภายในของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิเพือ่ชีแ้จง ท าความเขา้ใจ และสรา้งความ
ชดัเจนในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกนัในทุกสว่นงาน เพือ่จดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 
ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ตลอดจนแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี และการก ากับ
ตดิตามสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. พจิารณาโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัการเสนอจากผูบ้รหิารและบุคลากรในหน่วยงาน เพือ่วาง 
แผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรแ์ละวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ตลอดจนจดับุคลากรเพือ่
รบัผดิชอบ ก ากบัดแูล ตวับ่งชีแ้ละประเมนิผลการด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

๓. สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและบุคลากรในดา้นทีจ่ะสง่ผลในดา้นบวกแก่การ 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารในทุกระดบั ตลอดจนการท างานเป็นทมี และการ
สรา้งสภาวะแวดลอ้มทางจติวทิยาทีเ่หมาะสม 

๔. จดัใหม้รีะบบการตดิต่อสือ่สารภายในส านกัฯ อย่างทัว่ถงึและต่อเนื่องในทุกระดบั และมกีารวาง 
แผนระบบทีร่ดักุม  เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิอุปสรรครา้ยแรงต่อการด าเนินโครงการ/กจิกรรม
ใหเ้ป็นไปตามแผน 

๕. จดัใหม้รีะบบการจดัการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเ์พือ่การแลก 
เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารและบุคลการ เพือ่หาแนวปฏบิตัทิีด่แีละเหมาะสม
ทีสุ่ดในการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กจิกรรม ตลอดจน สรา้งแรงจงูใจและขวญัก าลงัใจต่างๆ แก่บุคลากร
ในทุกสว่นงานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที ่สรา้งความเขม้แขง็ในองคก์ร  

๖.  วางแผนและจดัท าระบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  
ปี ๒๕๖๑ 

๗. จดัใหม้สีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา  อาท ิ นกัศกึษาและผูม้า
ใช ้

การบรกิาร 
๘. สรา้งเครอืข่ายแลกแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาและจดักจิกรรมร่วมกนักบั 

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
๙. จดัใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาทีส่ านกัฯ พฒันาขึน้และ 

เผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 
๑๐. จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ เพือ่ 

รองรบัการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษา  ทัง้ภายในและภายนอก 
๑๑.  จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัฯ  คณะกรรมการ 

บรหิารมหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

ขอใหค้ณะกรรมการทุกคนปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่ก่อใหเ้กดิผลดแีละประโยชน์
สงูสุดแก่ทางราชการต่อไป 

สัง่  ณ  วนัที ่ ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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                                             ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )          
  ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 
 

ค าสัง่ 
 

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมิน                
ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา

ภายใน 



81 

 

ปีการศึกษา  2561 
 

 

 

 
 
 
 

 

                                         ค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
                                                   ที ่ ๒๕๔๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัส านกั  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 
---------------------------------- 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิมกีารพฒันาคุณภาพและไดม้าตรฐานยิง่ขึน้   โดยมกีารตรวจเยีย่มและประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา ๒๕๖๑   ในวนัที ่ ๒๘  มถิุนายน ๒๕๖๒  มหาวทิยาลยัฯ  จงึแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ดงันี้ 
 

๑.  อาจารยพ์วงผกา  คุณาสทิธิ ์                              ประธานกรรมการ 
๒.  นายกมัปนาท  อาชา                                        กรรมการ 
๓.  นางกรรณิกา   นิมติร                                       กรรมการและเลขานุการ 

 
            หน้าที ่

๑.  วางแผนการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาใน ระดบัส านกัฯ  
๒.  ศกึษา ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ วเิคราะหข์อ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะ  

ในการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ๓.  น าเสนอผลการศกึษา  ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพและใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการ
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา  ต่อคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.  จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัส านกัฯ 
 
ทัง้นี้ขอใหก้รรมการฯ  ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ

เพือ่ใหง้านส าเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ และเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อมหาวทิยาลยัฯ  ต่อไป 
       

            สัง่  ณ วนัที ่ ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูษติ บุญทองเถงิ) 
  รองอธกิารบด ีรกัษาราชการแทน 

                                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

 

ท่ี สวศช. ๒๕๖ / ๒๕๖๒                                            ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ
                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
                                                                           อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
 

                  ๒๔  มถิุนายน  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหบ์ุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านกั  
        ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
เรียน  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ได้
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องในระดบัส านกั ทุกปีการศกึษา  เพือ่ใหห้น่วยงาน ได้
มกีารพฒันาคุณภาพการศกึษาและเป็นสรา้งเครอืขา่ย แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน ระหว่างมหาวทิยาลยั  ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานยิง่ขึน้   ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่า นายกมัปนาท  อาชา  บุคลากรในสงักดัของท่าน เป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  จงึใคร่ขอเชญิบุคคลดงักล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๖๑  ในวนัศุกรท์ี ่ ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศูนยภ์าษา
อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บั
ความกรุณา และความร่วมมอืดว้ยด ี ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 

     จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
                                    ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  
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                                      ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 
 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
 
 
 
 
ท่ี สวศช. ๒๕๗ / ๒๕๖๒                                            ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ
                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
                                                                           อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 
 
                                                              ๒๔  มถิุนายน  ๒๕๖๒ 
 
เร่ือง  ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านัก  ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
เรียน  นายกมัปนาท  อาชา 
 
 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่า ท่านเป็นผูม้คีวามรู้
ความเชีย่วชาญดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ส านกัฯ จงึใคร่ขอเรยีนเชญิท่านเป็นกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา ๒๕๖๑  ในวนัศุกรท์ี่  ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น.   
ณ  หอ้งประชุมศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมา
พรอ้มนี้  และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ 
โอกาสน้ี 

 
      จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  
 

ขอแสดงความนับถอื 

   
                                       ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  



84 

 

                                      ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 
 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
 

 
บนัทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ท่ี  สวศช. ๒๕๘ / ๒๕๖๒                                   วนัท่ี  ๒๔   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ขอเรยีนเชญิเป็นประธานกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภาย ในระดบัส านกั ปีการศกึษา 
๒๕๖๒ 
 
เรียน  อาจารยพ์วงผกา  คุณาสทิธิ ์                                  

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นประธานกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ในวนัศุกรท์ี่  ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้ง
ประชุมศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้  และ
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา 
 
 

                                                                 
                        ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 

                           ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
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บนัทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ท่ี  สวศช. ๒๕๙ / ๒๕๖๒                                 วนัท่ี   ๒๔   มถิุนายน  ๒๕๖๒ 
เร่ือง   ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านกั 
         ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
เรียน  นางกรรณิกา   นิมติร                       

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นประธานกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ในวนัศุกรท์ี่  ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้ง
ประชุมศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้  และ
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา 
 

       

 
                        (  นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 

                           ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
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