
ส่วนที'  ) 

ส่วนนํา 

 

      ).) ชื'อหน่วยงานที'ตั 5ง  และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 

ชื'อหน่วยงาน 

            สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

สถานที'ตั 5ง 

             สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีถานทีBตั Cงอยู ่อาคาร  HI  ( อาคารศนูย์

ภาษาและคอมพวิเตอร ์)  ชั Cน L เลขทีB NO  ถนนนครสวรรค ์ ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  

โทรศพัท ์ 043 - 712166 

ประวติัความเป็นมา 

     ปัจจบุนันีC มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดข้ยายเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและ

วจิยักบัหลายมหาวทิยาลยัทั Cงในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมนํ่Cาโขง ยโุรป 

และสหรฐัอเมรกิา ซึBงนําไปสูก่จิกรรมความรว่มมอืในระดบันานาชาตแิละระดบัภมูภิาค นั Bนหมายถงึ ในระดบั

นานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จาํเป็นตอ้งแสวงหาผูเ้ชีBยวชาญจากต่างประเทศและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการ  ทีBเพิBมศกัยภาพของมหาวทิยาลยั ในการรบันกัศกึษานานาชาตแิละดงึดดูนกัศกึษา

นานาชาต ิ ในระดบัภมูภิาคและอนุภมูภิาค เนืBองจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตั Cงอยูใ่นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงึเอืCอต่อการรว่มมอืกบัประเทศในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมนํ่CาโขงและประเทศอืBนๆ ใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั Cงประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศเวยีดนาม  โดยเฉพาะอยา่งยิBง

การจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาต่างประเทศ ทีBมปีระสทิธภิาพ 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดร้บันกัศกึษาจากต่างประเทศ เขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยั 

โดยเฉพาะนกัศกึษาจากประเทศเพืBอนบา้น เชน่ ประเทศเวยีดนาม ในระบบปกตแิละระบบพเิศษเป็นจาํนวน

มากขึCนทุกปี   นกัศกึษาทีBมาศกึษาเลา่เรยีนในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จาํนวนหนึBง ซึBงจาํเป็น

จะตอ้งมหีน่วยงานทีBประสานเกีBยวกบัการรบันกัศกึษาต่างชาตโิดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานและจดัการ

เกีBยวกบัการเรยีนการสอน นกัศกึษาต่างชาตสิาํหรบัโครงการพเิศษ รวมทั Cงตดิต่อประสานกบัหน่วยงานทีB

เกีBยวขอ้งเพืBอเอืCอใหก้ารเรยีนและอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชวีติ ตลอดจนการปรบัตวัของนกัศกึษา

ต่างชาต ิ ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืBนมปีระสทิธภิาพและสง่ผลประโยชน์ต่อการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูข้อง

ทอ้งถิBน ในการประสานใชศ้กัยภาพของนกัศกึษาต่างชาต ิใหเ้กดิประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและชมุชนต่อไป  

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  จงึอนุมตัใิหจ้ดัตั Cงสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั 

การศกึษานานาชาต ิเมืBอวนัทีB Hi ธนัวาคม HjjL  ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นในภารกจิของมหาวทิยาลยั 

เพืBอเป็นหน่วยงานในการปฏบิตัหิน้าทีBดา้นการพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นสากล ซึBงมคีวามรบัผดิชอบ

หลกั คอื แสวงหาพนัธมติรทางการศกึษาทั Cงในและต่างประเทศ  ในการทีBจะกา้วสูก่ารเรยีนรูร้ะดบัสากลเป็น

องคก์รทีBสามารถจดัการศกึษานานาชาต ิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    

).C  ปรชัญา  ปณิธาน ค่านิยม  อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์และเป้าประสงค ์

                              ).C.)  ปรชัญา 

 ความรว่มมอืคอืหวัใจ ภาษาใดๆ คอืพลงั เชดิชคูณุธรรม นําสูส่ากล  

                                     ).C.C  ปณิธาน  
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 สง่เสรมิสมรรถนะการทาํงานและวชิาการสูร่ะดบัสากลใหแ้ก่ นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลกรของ

มหาวทิยาลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภมูปัิญญาของทอ้งถิBนและชาตไิทยใหเ้ป็นทีBประจกัษ์ต่อประชาคมโลก  

                             ).C.O  ค่านิยม  

 กวา้งไกลทนัสมยั ใสใ่จบุคลากรและนกัศกึษา มภีาษาเป็นจุดขาย สรา้งรายไดสู้ม่หาวทิยาลยั โดยใช้

ความรว่มมอื  

                            ).C.P  อตัลกัษณ์  

  “สนบัสนุน”   ความรว่มมอืและกจิกริรมอนัเกดิจากความรว่มมอื 

  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดา้นการแขง่ขนัในการทาํงานในระดบันานาฃาต ิ

  “เสาะแสวง” รายไดแ้ละงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

  “สบืสาน”  วฒันธรรม ภมูปัญญาทอ้งถิBนใหค้งอยูแ่ละมคีณุคา่ 

  “สรา้งสรรค”์  สงัคมแหง่การพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มสูค่วามเป็นประชาคมโลก  

                             L.H.Q  เอกลกัษณ์  

 เครอืขา่ยกวา้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยูใ่นระดบันานาชาต ิ

                            ).C.R  วิสยัทศัน์  

  เป็นผูนํ้าในการใชค้วามรว่มมอืในการพฒันานกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และ

มหาวทิยาลยั ใหก้า้วไกลระดบัโลก  

                           ).C.S  พนัธกิจ  

 L) สง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นมหาวทิยาลยัทีBนกัศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร มคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัในเชงิสมรรถนะการทาํงานและการมงีานทาํในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนและประชาคมโลก 

 2) สนบัสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นตน้แบบในการใชค้วามสมัพนัธก์บัองคก์ร

และมหาวทิยาลยัต่างประเทศในการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการและการวจิยัของ นกัศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร 

 i) มหาวทิยาลบัราชภฏัมหาสารคามเป็นทีBรูจ้กัในระดบันานาชาตใินเรืBองวชิาการ ผลางานวจิยั 

ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนภมูปัิญญาทอ้งถิBน 

 p) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามมรีายไดน้อกเหนือจากเงนิบาํรงุการศกึษาโดยการ

แสวงหารายไดอ้นัเกดิจากความสมัพนัธก์บัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

                                    ).C.T  ประเดน็ยทุธศาสตร ์

 L) ยกระดบัสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาตใิหเ้ป็นหน่วยงานทีBมกีารจดัการ

เรยีนการสอนเทยีบเทา่คณะ 

 H) พฒันาศนูยภ์าษาซึBงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกัวเิทศฯ ใหม้ศีกัยภาพทีBจะพฒันา

นกัศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากร ตลอดจนเป็นแหลง่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 i) สง่เสรมิและพฒันาสิBงแวดลอ้ม อาคารสถานทีB หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน ใหเ้อืCอต่อ

การเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 p) เรง่รดักจิกรรมอนัเนืBองมาจากสญัญาความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

และหน่วยงานต่างประเทศใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม  

 j) แสวงหาความรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพืBอผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ 

ตลอดจนการแลกเปลีBยนบุคลากร 
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 I) ก่อตั Cงศนูยก์ารแปลภาษาแหง่อาเซยีน โดยเน้นการแปลบทความทางวชิาการใหแ้ก่

นกัศกึษา และอาจารยเ์พืBอเอืCอต่อการตพีมิพบ์ทความในวารสารระดบันานาชาต ิ

 q) พฒันาระบบ ICT เพืBอใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์และการใหบ้รกิารทางสารสนเทศดา้นวเิทศ

สมัพนัธ ์การเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิBน โดยเฉพาะอยา่งยิBงภาพลกัษณ์แหง่มหาวทิยาลยั

ราชภฏัมหาสารคามใหเ้ป็นทีBรูจ้กัในระดบัโลก 

 N) ประสานความรว่มมอืและบรูณาการองคค์วามรูก้บัคณะ ศนูย ์และสาํนกัต่างๆใน

มหาวทิยาลยัเพืBอใหเ้กดิกจิกรรมทางวเิทศสมัพนัธท์ีBนํามาซึBงประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                              ).C.U   เป้าประสงค ์ 

 L) มคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนานาชาตแิละและจดัตั Cงวทิยาลยั

นานาชาต ิ 

 H) ศนูยภ์าษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัสอบและจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศ และสรา้งรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการใหแ้ก่บุคคลภายนอก   

 i) มหาวยิาลยัราชภฏัมหาสารคามมสีิBงแวดลอ้ม อาคารสถานทีB ทเีอืCอต่อการเตรยีมความ

พรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 4) เกดิการดาํนานกจิกรรมทีBเกดิจากสญัญาความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามและหน่วยงานต่างประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม  

 5) มคีวามรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพืBอผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ ตลอดจนการ

แลกเปลีBยนบุคลากร 

 6) ก่อกาํเนิดศนูยก์ารแปลภาษาแหง่อาเซยีน โดยเน้นการแปลบทความทางวชิาการใหแ้ก่

นกัศกึษา และอาจารยเ์พืBอเอืCอต่อการตพีมิพบ์ทความในวารสารระดบันานาชาต ิ

 7) สามารถใชร้ะบบ ICT เพืBอใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์และการใหบ้รกิารทางสารสนเทศดา้น

วเิทศสมัพนัธ ์การเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิBน โดยเฉพาะอยา่งยิBงภาพลกัษณ์แหง่

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามใหเ้ป็นทีBรูจ้กัในระดบัโลก 

 N) เกดิความรว่มมอืและการบรูณาการองคค์วามรูก้บัคณะ ศนูย ์และสาํนกัต่างๆใน

มหาวทิยาลยัเพืBอใหเ้กดิกจิกรรมทางวเิทศสมัพนัธท์ีBนํามาซึBงประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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!.#  โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 

 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

ฝ่ายบริการวิชาการและ

วิจยั 

- งานธรุการและสารบญั 

- งานผลติเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยทุธศาสตร ์

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพสัดแุละการเงนิ 

- งานบรหิารความเสีCยงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

- งานการประชมุสามญัและวสิามญัประจาํปี 

 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานวจิยัเพืCอการบรกิารวชิาการ 

- งานพฒันาหลกัสตูรและสืCอการอบรม 

- งานพฒันาขอ้สอบและทดสอบวดัระดบัความรู้

ดา้นภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครอืขา่ยความ

รว่มมอื/MOU 

- งานแลกเปลีCยนนกัศกึษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศกึษาต่อต่างประเทศและ

ทนุการศกึษา 

- งานวซ่ีาและหนงัสอือนุญาตทาํงาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานอาํนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ
 

 

- งานผลติและพฒันาสืCอการสอนดว้ยเทคโนโลย ี

- งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ฐานขอ้มลู 

- งานพฒันาระบบการสืCอสารและ

ประชาสมัพนัธ ์

- งานพฒันาหอ้งปฏบิตัแิละศนูยก์ารเรยีนรู ้

- งานพฒันาเวบ็ไซต ์

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกจิการนกัศกึษา 

 

สาํนักงาน

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพศึกษา 



โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

                                                                                                                                                                           

  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา

นานาชาติ 
นายอุทก พเิคราะหฤ์กษ์ 

 
ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ดร. ขจรพงษ ์รว่มแกว้ 

 
 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนั

คณุภาพ 
นางสาวณฐภศา เดชานุเบกษา 

 

- นายเจรญิชยั ศริกิจิ  

(นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร) 

- นายธนาธปิ ยภุานิช 

(ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน) 

- อตัราวา่ง  

(เจา้หน้าทีMบรหิารงานทั Mวไป) 

- อตัราวา่ง  

(นักวิเคราะห.นโยบายและแผน) 
 

- นายสรุะศกัดิ P สตุะภกัดิ P 

(เจา้หน้าทีMบรหิารงานทั Mวไปปฏบิตักิาร) 

- นางนาฎธดิา  พนัเสนา วเิดก ิ

- (นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 

- นายธนวชิญ ์สยุอย 

(นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 

 
 

- นายจริวฒัน์ สรุาสา 

(นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร) 

 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 
นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนัก 
นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา 

นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์
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!.#  รายชื*อผูบ้ริหาร  กรรมการบริหารชดุปัจจบุนั 

                      ".$." ผูบ้รหิาร 
 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพ 
3 อาจารยณ์ฐัธดิา  กลางประชา รองผูอ้าํนวยการวชิาการและวจิยั 
4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 
6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 

           ".$.Y คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพ 
3 อาจารยณ์ฐัธดิา  กลางประชา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 
4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5 อาจารย ์ดร.ดวงพร   ศรบุีญเรอืง กรรมการ                                    
6 อาจารยนิ์ธภิกัดิ ]  กทศิาสตร ์ กรรมการ 
7 ผศ.ดร. กชพร   นํานาผล ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8 ผศ.ดร. ศรนิทพิย ์  รกัษาสตัย ์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
9 น.ส. นาฏธดิา  พนัเสนา กรรมการและเลขานุการ 

 

                        1.4.3  จาํนวนบุคลากร 
 

ประเภทบคุลากร ปี 2558 ปี KLLM ปี KLNO ปี KLN! ปี KLNK 

". ขา้ราชการ 2 2 - - - 

Y. พนกังาน 
   - เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
   - เงนิงบประมาณรายได ้ 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
2 
11 

 
2 
10 

. ลกูจา้งชาวต่างชาต ิ 5 4 4 2 2 
รวม 14 13 11 15 14 

                           1.4.4  พนกังาน 
 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 
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1 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
2 นายสรุะศกัดิ ]  สตุะภกัดิ ] เจา้หน้าทีeบรหิารงานทั eวไปปฏบิตักิาร 
3 นางสาวนาฎธดิา  พนัเสนา เจา้หน้าทีeวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
4 นายธนวชิญ ์ สยุอย  เจา้หน้าทีeวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
5 นายธนาธปิ  ยภุานิช ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตักิาร 

6 นายจริวฒัน์  สรุาสา นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 

                     ".$.g อาจารยช์าวต่างชาต ิ
 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย ์
2 Mr. Yean Tong อาจารย ์
   

   
 

!.L  ข้อมลูพืWนฐานโดยต่อเนื*องกบังบประมาณ  และอาคารสถานที* 

    !.L.! กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตวัชีWวดั 

         !.L.!.!  กลุ่มเป้าหมาย  

    ". นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
    Y. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   u. บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาตใินมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
    $. นกัศกึษาและบุคลากร ของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืขา่ยความรว่มมอืทั wงในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    g. ประชาชนทั eวไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุม่ทีeขอรบัการบรกิารในบางกรณี 
     1.5.1.2   ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ". บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาต ิ ทีeปฏบิตังิานทีeมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
    Y. นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
    u. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั / หน่วยงานจากต่างประเทศ 
    $. นกัศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืขา่ยความรว่มมอืทั wงในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    g. ประชาชนทั eวไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุม่ทีeขอรบัการบรกิารในบางกรณี 
       !.L.!.]  ผลผลิต 

   ". นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดร้บัการทดสอบความรูภ้าษาต่างประเทศและผา่น
การฝึกทกัษะทางภาษาใหเ้ป็นไปตามตามเกณฑท์ีeกาํหนด  

   Y. นกัศกึษา และบุคลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดร้บับรกิารในการอาํนวยความ
สะดวก ในการเดนิทางไปต่างประเทศ ไมว่า่จะเป็นดา้นเอกสารวซ่ีาและขอ้มลูทีeจาํเป็นของสถานทีeหรอืประเทศ
ทีeไป 

   u. นกัศกึษาและบุคลากรชาวต่างชาต ิไดร้บัการบรกิารและอาํนวยความสะดวกในระหวา่งทีe
ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไมว่า่จะเป็นดา้นเอกสาร วซ่ีา และขอ้มลูทีeจาํเป็นต่างๆ  ต่อการ
ใชช้วีติอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ และประเทศไทย 
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   $. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัองคก์ร/สถาบนัทั wงในและต่างประเทศ ทีeเพิeมขึwน หรอืมี
กจิกรรมรว่มมอืนานาชาตทิีeกระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีeยนทางดา้นวชิาการ วจิยั วฒันธรรมและดา้น
อืeนๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

   g. มกีารลดภาระคา่ใชจ้า่ยของมหาวทิยาลยัฯ โดยการแสวงหาแหลง่ทุนจากภายนอก ไมว่า่จะเป็น
จากองคก์ร หน่วยงาน สถาบนัการศกึษา หรอืการอาสาสมคัรเพืeอเป็นวทิยากรของผูเ้ชีeยวชาญจากภายนอก
มหาวทิยาลยัฯ เพืeอใหเ้กดิการแลกเปลีeยนและพฒันาทรพัยากรมนุษยภ์ายใตค้วามรว่มมอืของมหาวทิยาลยักบั
องคก์รและสถาบนัอืeนทั wงในและต่างประเทศ 

   ~. นกัศกึษาและบุคลากรทั wงจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และต่างประเทศ ไดเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมนานาชาต ิการอบรม  การศกึษาเฉพาะทาง หรอืกจิกรรมแลกเปลีeยนทีeเป็นประโยชน์ทั wงต่อตนเอง 
หน่วยงานตน้สงักดั และชมุชน 

   �. ฐานขอ้มลูงานวเิทศสมัพนัธ ์และศนูยภ์าษา ไดร้บัการพฒันาใหท้นัสมยั และสามารถเชืeอมโยง
ขอ้มลูต่างๆ กบัหน่วยงานทั wงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีeยนและ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีeยอมรบัและสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดบัสากล 
     !.L.K  การควบคมุมาตรฐานและคณุภาพในการดาํเนินงาน  

!.L.K.!  ด้านการจดัการศึกษา 
               ". หลกัสตูร ไดก้าํหนดเกณฑก์ารควบคมุงานฝึกอบรมและหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายของ
งานฝึกอบรมและหลกัสตูร  โครงสรา้ง  เนืwอหา  สาระและกจิกรรมการเรยีนการสอน  โดยหลกัสตูรทีeเปิดสอน
ทุกหลกัสตูรจะตอ้งมกีารจดัทาํคาํอธบิายรายวชิาและแนวการสอนเสนอต่อสาํนกัฯเบืwองตน้ และใชเ้ป็นแนวทาง
ควบคมุการเรยีนการสอนและการประเมนิผลของอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนีwยงัใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการ
เรยีนรูค้วามสนใจ โดยพยายามสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มดา้น
ภาษาไทย แก่นกัศกึษาต่างชาต ิเพืeอเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย และมกีารพฒันาหลกัสตูร
การฝึกอบรมทุกๆ u ปี เพืeอใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัและความตอ้งการของตลาด  
               Y.  อาจารย ์และบุคลากรสาํนกัฯ จะยกระดบัคณุภาพอาจารยโ์ดยการรบัอาจารยใ์หมท่ีeเป็นเจา้ของ
ภาษา และสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดศ้กึษาต่อ และพฒันาตนเองโดยการวจิยั ทาํผลงานทางวชิาการ เขา้อบรมเพืeอ
เพิeมพนูความรูใ้นการเรยีนการสอนและการวดัผลและการใชก้ารประเมนิผลงานเป็นเครืeองมอืสาํคญัในการ
สง่เสรมิความกา้วหน้าและพฒันาสายอาชพี 
               u. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันีw   
          -   ดา้นนกัศกึษา  สาํนกัฯ ไดร้ว่มมอืกบัสาํนกัวทิยบรกิาร เพืeอพฒันาหอ้งสมดุประจาํสาํนกัและจดัหา
หนงัสอืทางดา้นภาษาต่างประเทศ  ทั wงหนงัสอืฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาต่างประเทศ เพืeอใหน้กัศกึษา
คน้ควา้  มบีรกิารยมืและสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละการยมืขา้มเครอืขา่ยรวมทั wงบรกิารถ่ายเอกสารและจดัหา
ตาํราและเอกสารเพิeมเตมิจดัใหม้กีจิกรรมการบรกิารการอบรมและหลกัสตูรนานาชาต ิเพืeอกาํกบัดแูลงาน
วชิาการ เพืeอควบคมุมาตรฐานทางวชิาการ ทางดา้นการเรยีนการสอนการใหค้ะแนน การวดัผล การศกึษา
อบรมและงานวจิยั โดยเน้นกระบวนการมสีว่นรว่มและการพฒันาสายอาชพีตามความสนใจ 
         - ดา้นหอ้งปฏบิตักิารและแหลง่ความรู ้Self–access centers  มบีรกิาร  จาํนวน  $  หอ้ง สาํนกัฯ ได้
ประสานกบัฝ่ายวชิาการและฝ่ายอาคารสถานทีe เพืeอจดัหอ้งเรยีน  สถานทีeเรยีนและจดัทาํศนูยอ์าเซยีน 
 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหลง่เรยีนรูป้ระเทศในกลุม่อาเซยีน ใหก้บันกัศกึษา  และยกระดบัความสามารถ
ดา้นภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุม่อาเซยีน ของนกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
และบุคคลทั eวไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็นอาเซยีน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและปรบัตวัเขา้
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัในประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั 
ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้มแบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
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        -   ดา้นการวจิยัและการสรา้งผลงานทางวชิาการ สาํนกัตั wงเป้าหมายไวว้า่จะใหม้งีานวจิยัและตาํราในทาง
วชิาการทั wงอาจารยช์าวไทยและชาวต่างประเทศอยา่งน้อยปีละ Y เรืeองและกาํหนดใหอ้าจารยเ์ขยีนบทความ
หรอืมผีลงานทางวชิาการในรปูแบบอืeน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรเ่วบ็ไซดข์องสาํนกัฯ  ตลอดจน ทั wงนีwพยายาม
สรา้งแรงจงูใจโดยใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนสง่เสรมิความเจรญิกา้วหน้าทางวชิาการของอาจารยบุ์คลากร
และนกัศกึษา 
        - ดา้นการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม สาํนกัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพืeอสง่เสรมิทาํนุบาํรงุและเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาต ิ เชน่ การรว่มทาํบุญวนัขึwนปีใหม ่วนัเขา้พรรษาและการรว่มทาํบุญ
ทอดกฐนิประจาํปีของมหาวทิยาลยั  มกีารจดักจิกรรมในเทศกาลตรษุจนี  เทศกาลครสิตม์าสใหก้บันกัศกึษา
ชาวต่างชาต ิ

        !.L.K.K  ด้านการบริหารจดัการ  สาํนกัไดม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาลใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยการสรา้งเครอืขา่ยและประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก มกีารสง่เสรมิคณุภาพและ
สขุภาวะทีeดขีองบุคลากรและพฒันาระบบประกนัคณุภาพใหม้มีาตรฐาน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         !.L.K.]  แหล่งที*มาของรายได้ (ประมาณการรายรบั) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรบังบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

". งบประมาณแผน่ดนิ 5,508,000 2,838,000 3,000,000 - 5,900,000 
Y. รายไดอ้ืeนๆ  - - - - - 

    Y." งบยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดั 

- - - - - 

    Y.Y  การจดัหลกัสตูรสาํหรบั
นกัศกึษานานาชาต ิ(โครงการจดั
การศกึษานานาชาต)ิ 

 
- 

 
118,300 

 
100,100 

 
195,300 

 

 

u.   งบ บกศ. 2,425,600 2,341,700 2,108,000 1,909,900 1,779,000 
$.  งบ กศ.บป. 314,800 351,600 200,000 175,500 139,500 

รวมทั WงสิWน 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 7,818,500 

 
 

  !.L.K.#  . ระบบการบริหารจดัการงบประมาณและทรพัยสิ์น 

         ".  ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบดา้นการเงนิของกองคลงัและพสัดุ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทุกประการ 
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         2.  ใหม้คีณะกรรมการวเิคราะหก์ารใชท้รพัยากรภายในหน่วยงาน 
   !.L.K.L   การกาํกบัตรวจสอบ 

         ". จดัทาํรายงานประจาํปีเพืeอเสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพืeอพจิารณา 
         Y. จดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง 
         u. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
         $. จดัทาํรายงานการตดิตามและประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ ~ และ "Y เดอืน และเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัเพืeอพจิารณา 
  !.L.]  อาคารสถานที* 

                สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิเลขทีe éè  อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ 
ชั wน "  ถนนนครสวรรค ์ ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท ์ 043 – 712166 

โดยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีืeอวสัดุอุปกรณ์และหอ้งปฏบิตักิาร เพืeอ

รองรบัการใหก้ารบรกิารวชิาการ  ดงันีw 

1. หอ้งศนูยอ์าเซยีน                          จาํนวน  "  หอ้ง 

2. หอ้งคลนิิกภาษา                            จาํนวน  "  หอ้ง 

3. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ~è ทีeนั eง       จาํนวน  "  หอ้ง 

4. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา $è ทีeนั eง       จาํนวน  Y  หอ้ง 

5. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา Yè ทีeนั eง       จาํนวน  "  หอ้ง 

6. หอ้งอบรมภาษาจนี                         จาํนวน  "  หอ้ง 

7. หอ้งอบรมภาษาญีeปุ่ น                     จาํนวน  "  หอ้ง 

8. หอ้งอบรมภาษาเวยีดนาม                  จาํนวน  "  หอ้ง 

9. หอ้งอบรมภาษาองักฤษ                     จาํนวน  "  หอ้ง 

10. หอ้งอบรมภาษาเกาหล ี                     จาํนวน  "  หอ้ง 

!.N  เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของหน่วยงาน 

      !.N.!  ด้านการจดัการเรียนการสอนด้านภาษา   

". พฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีeทนัสมยั  เพืeอตอบสนองต่อการเปลีeยนแปลงของสงัคมโลก   
Y. พฒันาระบบกลไกในการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษา 
u. พฒันาสืeอการเรยีนการสอน เทคโนโลย ีและสิeงแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  

  
       !.N.K  ด้านการพฒันานักศึกษา  

 สง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาอืeนๆ เพืeอทดัเทยีมกบั
นานาประเทศ   
       !.N.] ด้านการวิจยั   

1. สรา้งและพฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีeไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชน 
ทอ้งถิeน และประเทศชาต ิ  

Y. พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและสืeอการเรยีนการสอน  ทีeไดม้าตรฐาน ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัความเปลีeยนแปลงและการแขง่ขนัของสงัคมอาเซยีนและสงัคมโลก 

u. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาและบุคลากร  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ
อืeนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิeงภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน  
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$. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร  ของสาํนกัฯ  มผีลงานวจิยัทีeสรา้งสรรค ์ เพืeอการ
พฒันาหลกัสตูร การเรยีนการสอน และศกัยภาพดา้นภาษา    

5. สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการดา้นบรกิารวชิาการและงานวจิยั  ทีeเน้นการมสีว่นรว่มของ
อาจารย ์นกัศกึษาและทอ้งถิeนทั wงภาครฐัและเอกชน 
     !.N.#  ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

          ". สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการบรกิารวชิาการโดยเน้นการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
Y. สง่เสรมิและสนบัสนุน  ใหก้ารบรกิารวชิาการทีeมกีารบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นภาษา

และการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ 
u. สนบัสนุนใหม้คีวามรว่มมอืดา้นบรกิารวชิาการเพืeอสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

     !.N.L  ด้านการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ 

1. เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ 
Y. สง่เสรมิการจดัโครงการและการวจิยัดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาตทิีeเน้นการมสีว่นรว่มของ

อาจารย ์นกัศกึษา และเยาวชนในทอ้งถิeนทั wงชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
      !.N.N  ด้านการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล 

". สนบัสนุนใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาทั wงภายในและ
ภายนอกประเทศ 

Y. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ
      !.N.l  ด้านการพฒันาการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ 

". พฒันาระบบงานและโครงสรา้งองคก์รทีeเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
Y. ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการสาํนกัฯ  โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
u. จดัทาํแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารทีeครอบคลุมทุกภารกจิของสาํนกั 
$. สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทีeสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรอยา่งต่อเนืeอง 
g. พฒันาองคก์รเพืeอเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
~. พฒันาระบบบรหิารความเสีeยงและมาตรการการป้องกนัความเสีeยงใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
�. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้รีะบบตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
é. สง่เสรมิสนบัสนุนในการจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิ และวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตรวจสอบได ้
 

      !.N.m  ด้านการเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือและการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล  

". เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวชิาการและการแลกเปลีeยนนกัศกึษาและบุคลากร
กบัหน่วยงานทั wงในและต่างประเทศ 

Y. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ  
u. พฒันา และยกระดบัความสามารถดา้นภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุม่อาเซยีน ของ 

นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และบุคคลทั eวไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็น
อาเซยีน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและปรบัตวัเขา้กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัใน
ประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้ม
แบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
      !.N.M  ด้านการพฒันาและบริหารจดัการสาํนักฯ  และการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 ". จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการหน่วยงานเพืeอการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานภายใน 
สาํนกัฯ ทีeเป็นระบบ 
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 Y. จดัทาํแผนบรหิารจดัการความเสีeยงเพืeอสรา้งมาตรการป้องกนัความเสีeยงทีeอาจก่อนใหเ้กดิ
อุปสรรคต่อการดาํเนินงานตามแผน     

 u. จดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิเพืeอการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณทีeมปีระสทิธภิาพและ 
ตรวจสอบได ้  

$) กาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั 
มหาวทิยาลยั  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา  

 5. สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีeยวกบัการประกนัคณุภาพ
การศกึษา  

 ~. สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูการประกนัคณุภาพการศกึษาและการวเิคราะห์
ขอ้มลูเพืeอใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นการประกนัคณุภาพหน่วยงาน  

 �. สนบัสนุนใหม้กีารบรหิารจดัการสาํนกัฯ ผา่นระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพืeอการ
ดาํเนินงานทีeรวดเรว็ ทั eวถงึ และมปีระสทิธภิาพมากขึwน 
          !.N.!O  ด้านการพฒันาบคุลากร 

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงานไดร้บัการอบรม 

สมัมนา / ศกึษาดงูานเพืeอเพิeมศกัยภาพในบรหิารจดัการและดาํเนินงานภายในสาํนกัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2. สรา้งขวญัและแรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพืeอสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ทีeด ีมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์
           !.N.!! วฒันธรรมของสาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ไดด้าํเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัในดา้น  “การนําองคก์ร” เพืeอสรา้งเป็นวฒันธรรมและระบบพฒันาองคก์รและบุคลากรของสาํนกัฯ  
ใหม้คีวามเขม้แขง็และพฒันาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิeงขึwน   
 สาํนกัฯ จงึไดก้าํหนดคา่นิยมขององคก์ร คอื “ IRIE ”ซึeงเป็นคาํยอ่ชืeอของสาํนกัฯ  มาจากคาํวา่ 
International  Relations and International Education  เพืeอใหบุ้คลากรทุกคนในสาํนกัฯ ใชเ้ป็นหลกัคดิและ
ปฏบิตัใินการพฒันาตนเองและเพิeมประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยิeงขึwน  ดงันีw    
 I  = Integrity in Management  บรหิารจดัการ อยา่งโปรง่ใส  มคีณุธรรม   
 R = Relationship with other working units and organizations  มมีนุษยสมัพนัธก์บัหน่วยงานและ
องคก์รต่างๆ   
 I  = Intelligent Management   บรหิารจดัการดว้ยความเฉลยีวลาด   
          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหลง่ใหค้วามรูแ้ก่ 
ทอ้งถิeน และชมุชนนานาชาต ิ  
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!.l  ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที*ผา่นมา 

                                              ประจาํปีการศึกษา  KLN! 
สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

         1  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตวับง่ชีW 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน รายตวับง่ชีW 

กลุ่มตวับง่ชีW 
ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุม่ตวับ่งชีwรว่ม 4.67 4.39 

กลุม่ตวับ่งชีwตามภารกจิ 4.84 4.84 

คะแนนเฉลี*ยทุกกลุ่มตวับง่ชีW 4.75 4.61 

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 



15 
 

ตวับง่ชีWคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน คะแนน

การ

ประเมิน 

ตวัตั Wง ผลลพัธ ์
(%  หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

กลุ่มตวับง่ชีWร่วม 
ตวับง่ชีWที* !.! กระบวนการพฒันาแผน  8  ขอ้ 6  ข้อ 5 

ตวับง่ชีWที* !.K ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และ
ผูบ้รหิารของสาํนกั 

6  ขอ้ 7  ขอ้ 4 

ตวับง่ชีWที* !.] การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีeของผูบ้รหิารสาํนกั     5.00 4.70 4.70 

ตวับง่ชีWที* !.# การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 5  ขอ้ 3  ขอ้ 3 

ตวับง่ชีWที* !.L ระบบบรหิารความเสีeยง 6  ขอ้ 6  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.N  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 6  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.l ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน 

9  ขอ้ 8  ขอ้ 4 

คะแนนเฉลี*ยกลุ่มตวับง่ชีWร่วม (ผลการ

ประเมิน) 
4.67 

กลุม่ตวับ่งชีwตามภารกจิ 
ตวับง่ชีWที* K.! ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ระดบั 4.20 ระดบั 4.38 4.38 

ตวับง่ชีWที* K.K ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* K.] รอ้ยละของบุคลากรทีeไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะในวชิาชพี 

 
รอ้ยละ "èè 

15  
รอ้ยละ 
100  

 

5 15 

ตวับง่ชีWที* K.# ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีeมต่ีอ
สภาพภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

ระดบั 4.25 ระดบั 
4.47 

ระดบั 

4.47 

ตวับง่ชีWที* K.L รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ   รอ้ยละ 75 16 รอ้ยละ
100   

 

5 16 

ตวับง่ชีWที* K.N  รอ้ยละของนกัศกึษาชั wนปีทีe "ทีeสอบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ 

 
g  ขอ้ 

 
5  ขอ้   

 

5 

ตวับง่ชีWที* K.l ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันามหาวทิยาลยัสูส่ากล 5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

คะแนนเฉลี*ยกลุ่มตวับง่ชีWตามภารกิจ (ผลการ

ประเมิน) 
4.87 

คะแนนเฉลี*ยทุกกลุ่มตวับง่ชีW 
(ผลการ

ประเมิน) 
4.61 

ส่วนที*  K 

รายงานการประเมินตนเอง 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ไดด้าํเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน   
ปีการศกึษา Yg~Y   จาํนวน  14  ตวับ่งชีw  ดงัต่อไปนีw 
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กลุ่มตวับง่ชีW/ชื*อตวับง่ชีW 
ที*มาของ 

ตวับง่ชีW 
หมายเหต ุ

กลุ่มตวับง่ชีWร่วม 
ตวับ่งชีwทีe "."  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. "."  
ตวับ่งชีwทีe ".Y  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกัและผูบ้รหิาร

ทุกระดบัของสาํนกั 
สกอ. 7.1  

ตวับ่งชีwทีe ".u  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีe ของผูบ้รหิารสาํนกั สมศ. ๑๓ หน่วยงานดาํเนินการ
ประเมนิ 

ตวับ่งชีwทีe ".$  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ สกอ. 7.2  
ตวับ่งชีwทีe ".g  ระบบบรหิารความเสีeยง  สกอ. 7.4  
ตวับ่งชีwทีe ".~  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 8.1  
ตวับ่งชีwทีe ".�  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  สกอ. 9.1  

กลุ่มตวับง่ชีWภารกิจหลกั 

ตวับ่งชีwทีe 2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม. ประเมนิโดยหน่วยงาน
กลาง 

ตวับ่งชีwทีe 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม.  
ตวับ่งชีwทีe 2.3 รอ้ยละของบุคลากรทีeไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน

วชิาชพี 
มรม.  

ตวับ่งชีwทีe Y.$  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอสภาพ

ภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. หน่วยงานดาํเนินการ
ประเมนิ 

ตวับ่งชีwทีe Y.g รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม.  

    ตวับ่งชีwทีe Y.~  ส่งเสรมิและพฒ้นากจิกรรมการทดสอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาองักฤษของนกัศกึษา   

มรม.  

   ตวับ่งชีwทีe  Y.�  การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ มรม.  
รวมทั Wงหมด  !#  ตวับง่ชีW 

 

 

 

กลุ่มตวับง่ชีWร่วม 

ตวับง่ชีWที* 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. !.!) 

ชนิดของตวับง่ชีW : กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน  

1. มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์ีeสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั  โดยการมสีว่นรว่มของบุคลากรใน 
สาํนกั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสาํนกั โดยเป็นแผนทีeเชืeอมโยงกบัปรชัญา
หรอืปณิธานและพระราชบญัญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัทีe  2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา  ฉบบัทีe 1" (พ.ศ. 2555-2559) 
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2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธข์องสาํนกัไปสูบุ่คลากรของสาํนกั 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบทุกพนัธกจิ  
4. มตีวับ่งชีwของแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจาํปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีw  เพืeอวดั

ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบทุกพนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีwของแผนปฏบิตักิารประจาํปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครั wง และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพืeอพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีwของแผนกลยทุธ ์อยา่งน้อยปีละ 1 ครั wง และรายงานผล

ต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจาํสาํนกั เพืeอพจิารณา 
8. มกีารนําผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจาํสาํนกั ไปปรบัปรงุ

แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
 
เกณฑก์ารประเมิน     

 
 

ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    นายอุทก พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :   

08-2642-8789 
  

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิดก ิ โทรศพัท ์ :   

08-9571-5133         นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
 

ผลการดาํเนินการ 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีการจดัทาํแผนกลยทุธที์*สอดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบนั  โดยการมีส่วนร่วมของ

บคุลากรในสาํนัก และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสาํนัก โดยเป็นแผน

ที*เชื*อมโยงกบัปรชัญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกบั

จดุเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัที*  2  (พ.ศ. 2551-

2565)  และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา  ฉบบัที* 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
       มกีารจดัทาํ/ทบทวนแผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ ระยะ ; ปี พ.ศ. ?;@A – ?;@C ทีD
ไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ ซึDงสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตรย์ทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัทีD V? (พ.ศ. ?;@A – 
?;@C) โดยเป็นแผนทีDเชืDอมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัสิถาบนั 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว V; ปี  
ฉบบัทีD ? (พ.ศ. ?;;V-?;@;) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  ฉบบัทีD VV 
(พ.ศ. ?;;;-?;;b) (สวศช.'.'-)', สวศช.'.'-),, สวศช.'.'-)-, สวศช.'.'-)., 
สวศช.'.'-)/, สวศช.'.'-)0, สวศช.'.'-)1)  
       การทบทวนแผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ ดงักล่าวเป็นแผนทีDไดจ้ากการมสีว่นรว่ม

สวศช.'.'-)': 
แผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ ระยะ 
; ปี พ.ศ. ?;@A – 2564  
สวศช.'.'-),: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-)-: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ของบุคลากรในสาํนกัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ เพืDอเตรยีม
ความพรอ้มการแปลงแผนยทุธศาสตรฯ์ เป็นแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี (สวศช.
1.1-08) 

แผนยทุธศาสตรย์ทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ฉบบัทีD V?  
(พ.ศ. ?;@A – ?;@C) ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. ?;@V   
สวศช.'.'-).: 
ตารางความเชืDอมโยงแผน
ยทุธศาสตร ์
สวศช.'.'-)/: 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ?;Ch 
สวศช.'.'-)0: 
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
V; ปี  ฉบบัทีD ? (พ.ศ. ?;;V-
2565) 
สวศช.'.'-)1: 
แผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา  ฉบบัทีD VV 
(พ.ศ. ?;;;-?;;b) 
สวศช.'.'-)8: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 

R 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธข์องสาํนักไปสู่บคุลากรของสาํนัก 

       ผูบ้รหิารสาํนกัฯ มกีารถ่ายทอด ชีjแจง และอธบิายเนืjอหาสาระแผน
ยทุธศาสตรส์าํนกัฯ ไปสูบุ่คลากรของสาํนกัฯ ผา่นการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
สาํนกัฯ เพืDอเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและบรหิารจดัการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีภายในสาํนกัฯ (สวศช.'.'-)7) 

สวศช.'.'-)7: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 

R 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบทุกพนัธกิจ 

       สาํนกัฯ มกีระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ เป็นแผนปฏบิตักิาร
สาํนกัฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ?;@k ครบทุกพนัธกจิ โดยจาํแนกตามประเดน็
ยทุธศาสตร/์เป้าประสงค/์ตวัชีjวดัครบทุกพนัธกจิทีDเชืDอมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยัฯ ฉบบัใหม ่ในประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ  และไดร้บัการ
เหน็ชอบจากทีDประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ (สวศช.'.'-)7, สวศช.'.'-')) 
 

สวศช.'.'-)7: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ  
สวศช.'.'-'): 
แผนปฏบิตักิารสาํนกัฯ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

R 4 มีตวับง่ชีWของแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการประจาํปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับง่ชีW  เพื*อ

วดัความสาํเรจ็          ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 
      สาํนกัฯ มตีวับ่งชีjของแผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ แผนปฏบิตักิารประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ?;@3 และคา่เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีj เพืDอวดัความสาํเรจ็ของ
การดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรฯ์ และแผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยมกีาร

สวศช.'.'-'): 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ทบทวนตวับ่งชีjฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ โดยการมสีว่นรว่ม
และการแสดงความคดิเหน็ของบุคลากรในสาํนกัฯ ทุกระดบั (สวศช.'.'-')) 

แผนปฏบิตักิารสาํนกัฯ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

R 5 มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบทุกพนัธกิจ 
       สาํนกัฯ มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
?;@? ครบทุกพนัธกจิ และมกีารตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารฯ ต่อผูบ้รหิารครบทุกพนัธกจิ (สวศช.'.'-11, สวศช.'.'-'2) 

 
 

สวศช.'.'-'': 
แผนปฏบิตักิารสาํนกัฯ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
สวศช.'.'-',: 
รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิาร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ?;@? (รอบ 
V? เดอืน) 
 
 
 
 

R 6 มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีWของแผนปฏิบติัการประจาํปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั Wง             และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื*อพิจารณา 
       สาํนกัฯ มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีjของแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปีอยา่งน้อยปีละ ? ครั jง คอื รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ ?;@? รอบ V? เดอืน และปีงบประมาณ ?;@k รอบ @ เดอืน  
(สวศช.'.'-',, สวศช.'.'-'-) และรายงานผลต่อทีDประชุมคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัฯ และคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ เพืDอพจิารณา (สวศช.'.'-),, สวศช.
'.'-)9, สวศช.'.'-)7, สวศช.'.'-'.) 
 

สวศช.'.'-),: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-)9: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-)7: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ
สวศช.'.'-',: 
รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิาร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ?;@?  
(รอบ V? เดอืน) 
สวศช.'.'-'-: 
รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิาร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ?;@k (รอบ 
@ เดอืน) 
สวศช.'.'-'.: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 7 มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีWของแผนกลยทุธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั Wง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการประจาํสาํนัก เพื*อพิจารณา 
       สาํนกัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ?;@? ตามตวับ่งชีjของแผนยทุธศาสตรส์าํนกัฯ และแผน
ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัฯ  ต่อทีDประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ และ
คณะกรรมการประจาํสาํนกั เพืDอพจิารณา อยา่งน้อยปีละ 1 ครั jง (สวศช.'.'-)9, 
สวศช.'.'-), สวศช.'.'-',) 
 
 
 
 

สวศช.'.'-)9: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-)7: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-',: 
รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิาร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ?;@?  
(รอบ V? เดอืน) 

R 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาํสาํนัก ไป

ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 
        สาํนกัฯ มกีารนําผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากทีDประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ ไปปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารประจาํปี พ.ศ. ?;@k 
ในชว่งวกิฤตการณ์การแพรร่ะบาดของเชืjอไวรสั COVID-19 เพืDอใหก้ารดาํเนินงาน
ของสาํนกัฯ เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 
 
 

สวศช.'.'-'.: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
สวศช.'.'-'/: 
แผนปฏบิตักิารสาํนกัฯ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
?;@k (ฉบบัปรบัปรงุ) 

 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

5 มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 

5 บรรลุเป้าหมาย 

 

จดุเด่น 

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

 
จดุที*ควรพฒันา 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ%งชี้ที่ 1.2 : ภาวะผู6นำของคณะกรรมการประจำสำนัก/คณะกรรมการบริหาร และผู6บริหาร

ของสำนัก (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ%งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑNมาตรฐาน  
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ปฏิบัติหน6าที่ตามที่กำหนดครบถ6วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑCท่ี

กำหนดลDวงหน6า 
2. ผู 6บร ิหารม ีว ิส ัยท ัศน Cกำหนดทิศทางการดำเน ินงาน และสามารถถDายทอดไปยังบ ุคลากรทุกระดับ                       

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธC มีการนำข6อมูลสารสนเทศเปOนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสำนัก 
3. ผู6บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล

การดำเนินงานของสำนัก ไปยังบุคลากรในสำนัก  
4. ผู6บริหารสนับสนุนให6บุคลากรในสำนัก มีสDวนรDวมในการบริหารจัดการ ให6อำนาจในการตัดสินใจแกDบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 
5. ผู6บริหารถDายทอดความรู6และสDงเสริมพัฒนาผู6รDวมงาน เพื่อให6สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคCของสำนัก เต็ม

ตามศักยภาพ 
6. ผู6บริหารบริหารงานด6วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชนCของสำนัก และผู6มีสDวนได6สDวนเสีย 
7. บุคลากรของสำนัก และผู6มีสDวนได6สDวนเสียประเมินผลการบริหารงานผู6บริหาร และผู6บริหารนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยDางเปOนรูปธรรม 
 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผDานเกณฑCการประเมินมาตรฐานข6อท่ี  6  น้ัน  ต6องแสดงข6อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ6วนท้ัง  10  ประการ  ตามนิยามศัพทCท่ีระบุไว6  ซ่ึงสอดคล6องเปOนไป ตามเกณฑCของ 
สมศ. 

 

เกณฑNการประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
2 หรือ 3 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
4 หรือ 5 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
 7 ข6อ 

 
ผู5กำกับดูแลตัวบ=งช้ี :    นายอุทก พิเคราะหCฤกษC โทรศัพทG  :   

08-2642-8789 
  

ผู6อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธCและการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ผู5รับผิดชอบตัวบ=งช้ี :    นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ โทรศัพทG  :   
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        นักวิเทศสัมพันธCปฏิบัติการ 08-9571-5133 

 
 
 
ผลการดำเนินการ 

มี ข#อ เกณฑ)การประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
R 1 คณะกรรมการประจำสำนัก ปฏิบัติหน5าท่ีตามท่ีกำหนดครบถ5วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑGท่ี

กำหนดล=วงหน5า 
       คณะกรรมการประจำสำนัก ปฏิบัติหน6าท่ีตามท่ีกำหนดครบถ6วนตามข6อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วDาด6วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนยC 
หรือหนDวยงานท่ีเรียกช่ืออยDางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทDาคณะ พ.ศ. 2556  และ ข6อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วDาด6วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนยC 
หรือหนDวยงานท่ีเรียกช่ืออยDางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทDาคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  

(สวศช.1.2-01, สวศช.1.2-02, สวศช.1.2-03, สวศช.1.2-04) คือ 
       - กำหนดนโยบายและแผนงาน 
       - พิจารณาการออกประกาศภายในหนDวยงาน 
       - พิจารณางบประมาณ 
       - ให6คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็น 
       - พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
       - แตDงต้ังบุคคล หรือ คณะบุคคล 
 

สวศช.1.2-01: 
คำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เร่ือง แตDงต้ัง
คณะกรรมการประจำสำนัก
วิเทศสัมพันธCและการจัด
การศึกษานานาชาติ 

สวศช.1.2-02: 
ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วDาด6วย 
คณะกรรมการประจำสถาบัน 
สำนัก ศูนยC หรือหนDวยงานท่ี
เรียกช่ืออยDางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทDาคณะ พ.ศ. 2556 

สวศช.1.2-03: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักฯ 
คร้ังท่ี 2/2562 

สวศช.1.2-04: 
แบบประเมินผู6บริหาร  
ปlการศึกษา 2562  

R 2 ผู5บริหารมีวิสัยทัศนGกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ=ายทอด ไปยังบุคลากรทุกระดับ                 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธG มีการนำข5อมูลสารสนเทศเปWนฐาน ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สำนัก 

       ผู6บริหารสำนักฯ มีวิสัยทัศนCกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรC
สำนักฯ  พร6อมถDายทอดและช้ีแจงนโยบาย/แนวทาง และให6คำปรึกษาแกDบุคลากรทุก
ระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธCและแปลงแผนฯ เปOนแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปl  
       มีการนำข6อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกสำนักฯ เปOนฐาน ในการวางแผน 

สวศช.1.2-03: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักฯ 

สวศช.1.2-05: 
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มี ข#อ เกณฑ)การประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปฏิบัติงาน และพัฒนาสำนัก เชDน การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปlของสำนักฯ 
ให6สอดคล6องกับวิกฤตการณCการแพรDระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และการปรับปรุง
ฐานข6อมูลข6อตกลงความรDวมมือกับหนDวยงานในตDางประเทศท่ีเปOนปrจจุบัน เพ่ือการ

ดำเนินกิจกรรมภายใต6ข6อตกลงท่ีเกิดประโยชนCสูงสูง เปOนต6น   (สวศช.1.2-03, สวศช.
1.2-05, สวศช.1.2-06, สวศช.1.2-07)           
       นอกจากน้ี ยังมีชDองทางในการรับขDาวสาร ประสานงานและร6องเรียนทางเว็บไซตC
สำนักฯ ผDาน สายตรงผู6อำนวยการ เบอรCโทรศัพทC อีเมลCบุคลากรในหนDวยงาน การ
ประสานงานระหวDางบุคคลากรในสำนักผDานแอพลิเคช่ันไลนCและ Google Groups 
ไลนCสแควC และไลนCแอด ตลอดจน การให6บริการและให6คำปรึกษาการแปลเอกสาร

ราชการ 2 ภาษาผDานเว็บไซตCการแปลของสำนักฯ (สวศช.1.2-08, สวศช.1.2-09, 
สวศช.1.2-10) 
 
 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
คร้ังท่ี 2/2562 

สวศช.1.2-06: 
แผนปฏิบัติราชการประจำป< 
2563 
สวศช.1.2-07: 
ข?อมูลข?อตกลงความรEวมมือ
กับหนEวยงานในตEางประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 
สวศช.1.2-08: 
สำเนาหน6าเว็บไซตCสำนักวิเทศฯ 
(สายตรงผู6อำนวยการ) 

สวศช.1.2-09: 
ภาพถDายหน6าจอการใช6งาน 
Google Groups และไลนC 
สำนัก ตลอดจน Line@ห6อง
อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา 
สวศช.1.2-10: 
สำเนาหน6าเว็บไซตCการแปล
สำนักฯ  

R 3 ผู5บริหารมีการกำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง สามารถส่ือสารแผน              
และผลการดำเนินงานของ สำนัก ไปยังบุคลากรในสำนัก  

       ผู6บริหารมีการกำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามท่ีมอบหมาย ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปl รวมท้ัง สามารถส่ือสาร/ปรับปรุงแผน และแนวทาง/ผลการ
ดำเนินงานของ สำนัก ไปยังบุคลากรในสำนัก ผDานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักฯ และการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ  

(สวศช.1.2-11, สวศช.1.2-12) 
 

สวศช.1.2-11: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
คร้ังท่ี 1/2563 

สวศช.1.2-12: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักฯ 
คร้ังท่ี 1/2563 

R 4 ผู5บริหารสนับสนุนให5บุคลากรในสำนัก มีส=วนร=วมในการบริหารจัดการให5อำนาจในการตัดสินใจแก=
บุคลากรตามความเหมาะสม 

       ผู6บริหารสนับสนุนให6บุคลากรในสำนัก มีสDวนรDวมในการบริหารจัดการให6อำนาจใน
การตัดสินใจแกDบุคลากรตามความเหมาะสม เก่ียวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ/

สวศช.1.2-11: 
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มี ข#อ เกณฑ)การประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมภายในสำนักฯ เชDน การเปÄดโอกาสให6บุคลากรจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานชDวง
วิกฤตการณCการแพรDรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ให6สอดคล6องกับนโยบาย Work-

from-home และ Social Distancing ของมหาวิทยาลัยฯ (สวศช.1.2-11) 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
คร้ังท่ี 1/2563 

R 5 ผู5บริหารถ=ายทอดความรู5 และส=งเสริมพัฒนาผู5ร=วมงาน เพ่ือให5สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคGของสำนัก 
เต็มตามศักยภาพ 

       ผู6บริหารถDายทอดความรู6 ให6คำแนะนำ และช้ีแนะแนวทางการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสำนักฯ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสำนักฯ ผDานกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู6และถDายทอดองคCความรู6ในสำนักฯ ในชDวงวิกฤตการณCการแพรDระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ผDานการประชุมออนไลนCทางแอพลิเคช่ัน ZOOM ให6เกิด
ประโยชนCสูงสุดตามวัตถุประสงคCของสำนักฯ ได6อยDางเต็มตามศักยภาพ  

(สวศช.1.2-13)  

สวศช.1.2-13: 
ภาพถDายหน6าจอการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
ออนไลนCผDานแอพลิเคช่ัน 
ZOOM 

R 6 ผู5บริหารบริหารงานด5วย หลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชนGของสำนัก และผู5มีส=วนได5ส=วนเสีย 
       จากการประเมินผู6บริหาร ตามแบบประเมินผู6บริหาร ปlการศึกษา 2562 (QA. 18) 
ซ่ึงประกอบด6วยการประเมินท้ังหมด 8 ด6าน คือ 

1. ลักษณะผู6นำและภาวะผู6นำ 
2. การพัฒนาองคCกร 
3. การเปOนผู6กำกับดูแลท่ีดีภายใต6กรอบจริยธรรมและคุณธรรม 
4. ความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ 
5. ศิลปะในการครองใจผู6ใต6บังคับบัญชา 
6. การจัดระบบ/กลไกลการบริหารองคCกรอยDางมีประสิทธิภาพ 
7. การกำกับดูแลและบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

       ผู6บริหารสำนักฯ บริหารงานด6วยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชนCของสำนัก 
และผู6มีสDวนได6สDวนเสียเปOนหลัก โดยมีผลการประเมินในด5านท่ี 7 อยู=ในระดับ  
“(ดี)มาก” คือ ระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ียไมDน6อยกวDา 4.00 (สวศช.1.2-14) 

สวศช.1.2-14: 
ผลการประเมินตามแบบ
ประเมินผู6บริหาร ปlการศึกษา 
2562 (QA. 18) 

£ 7 บุคลากรของสำนัก และผู5มีส=วนได5ส=วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู5บริหาร และผู5บริหารนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย=างเปWนรูปธรรม 

       บุคลกรของสำนักฯ และผู6มีสDวนได6สDวนเสียประเมินผลการบริหารงานผู6บริหารด6าน

การกำกับดูแลและบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาล (สวศช.1.2-14) 
 

สวศช.1.2-14: 
ผลการประเมินตามแบบ
ประเมินผู6บริหาร ปlการศึกษา 
2562 (QA. 18) 
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การประเมินตนเอง 

เปdาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปdาหมาย 
4  ข6อ มีการดำเนินงาน 6 ข6อ 4 บรรลุเปèาหมาย 

 

จุดเด%น 

- ………………………………………………………… 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตวับง่ชีW !.]   : การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที*ของผูบ้ริหารสาํนัก (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตวับง่ชีW : ผลผลติ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

 ใชค้า่คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดยบุคลากรของสาํนกั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  (คะแนนเตม็ g) 
 
ผูก้าํกบัดแูลตวั

บง่ชีW:       

  

นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ 

โทรศพัท ์ : 089-5751889 

ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW 

:    

        

นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 
นกัวชิาการศกึษา 

โทรศพัท ์ : 091-0567417 

 

ผลการดาํเนินการ 

           สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มกีารประเมนิผลตามหน้าทีeและบทบาทของ
ผูบ้รหิารในการบรหิารและการจดัการใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามแผนกุลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจาํปีของ
สถาบนัอุดมศกึษา จะมุง่เน้นการประเมนิคณุภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของสภาสถาบนัอุดมศกึษา 
ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารประจาํปีความสามารถในการบรหิารและการจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิาร  โดยมกีารมอบหมาย  ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาตแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอบแบบสอบถาม  ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารประจาํ
สาํนกัฯ ดงันีw 

1. อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์      ผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายศนูยภ์าษาและการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

2. อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา  รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายแผนงบประมาณและการประกนั
คณุภาพ 

3. อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา     รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายบรกิารวชิาการและวจิยั 
4. อาจารยข์จรพงษ์  รว่มแกว้       รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายกจิการนกัศกึษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา      ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 
6. นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 

ลาํดบั ผูถ้กูประเมิน คะแนนเฉลี*ย 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์  4.28 
2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   4.57 
3 อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา 4.43 
4 อาจารยข์จรพงษ์  รว่มแกว้  4.60 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา      4.31 
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6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ 4.27 

 
 

รายการข้อมลู คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลบรหิารโดยบุคลากรของสาํนกั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4.41 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

4.00 4.41 4.41 บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลกัฐาน 

- ( สวสช. !.].! )  แบบประเมนิ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
- ( สวสช. !.].K )  แบบประเมนิ  รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายแผนงบประมาณและการประกนัคณุภาพ 
- ( สวสช. !.].] )  แบบประเมนิ  รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายบรกิารวชิาการและวจิยั 
- ( สวสช. !.].# )  แบบประเมนิ  รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายกจิการนกัศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ( สวสช. !.].L )  แบบประเมนิ  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 
- ( สวสช. !.].N )  แบบประเมนิ  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 
- ( สวสช. !.].l )   รายสรปุวเิคราะห ์ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารประจาํสาํนกัฯ 
 

จดุเด่น 

        มกีารมอบหมาย  ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอบแบบสอบถาม  ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารประจาํสาํนกัฯ ผา่น

ทางเวบ็ไซต ์
ของสาํนกั ฯ https://inter.rmu.ac.th/web/ 

 
 
 

จดุที*ควรพฒันา 
- ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ตวับง่ชีWที* 1.4   :   การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  (สกอ. l.K) 
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ชนิดของตวับง่ชีW : กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน  

1. มกีารกาํหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีeสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสาํนกั 
   อยา่งน้อย  "  ดา้น 
2. กาํหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายทีeจะพฒันาความรูแ้ละทกัษะอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีeกาํหนดใน

ขอ้ " 
3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลีeยนเรยีนรูจ้ากความรูท้กัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพืeอ

คน้ 
   หาแนวปฏบิตัทิีeดตีามประเดน็ความรูท้ีeกาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ป สูบุ่คลากรกลุม่เป้าหมายทีeกาํหนด 
4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีeกาํหนดในขอ้ 1 ทั wงทีeมอียูใ่นตวับุคคลและแหลง่เรยีนรูอ้ืeนๆ ทีe 
    เป็นแนวปฏบิตัทิีeดมีาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
    (explicit knowledge) 
5. มกีารนําความรู้ทีeได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปัจจุบนัหรอืปีการศกึษาทีeผ่านมาทีeเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรูท้กัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  
ทีeเป็นแนวปฏบิตัทิีeดมีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
u ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
$ ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
g ขอ้ 

 
 

ผูก้าํกบัดแูลตวั

บง่ชีW:   
นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ 

โทรศพัท ์ :  089-5751889 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW 

: 
นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

โทรศพัท ์ : 091 0567417 

 นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินการ 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที*สอดคล้องกบัแผนกล

ยทุธข์องสาํนักฯ อย่างน้อย !  ด้าน 

-   -สาํนกัฯ มกีารกาํหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการความรู ้ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
 โดยสาํนกัฯ การจดัทาํแผน สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิเพืeอใชใ้นการบรหิารจดัการองคค์วามรูแ้ละพฒันาองคก์ร (สวศช. 

1.4-1-11) 
- สาํนกัฯ ไดม้กีารจดัโครงการ IRIE KM การแลกเปลีeยนเรยีนรู ้งานดา้นการ
บรกิารวชิาการ จาํนวน " โครงการ (สวศช. 1.4-1-2) 
 
 
 
 
 
 

สวศช. 1.4-1-1 แผน
ยทุธศาสตร ์สาํนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ
ประจาํปี Yg~è-Yg~$ 

สวศช. 1.4-1-2 บนัทกึ
ขอ้ความทีe "Y/§Y เรืeองขอ
อนุมตัโิครงการการจดัการ
ความรูก้ารปฏบิตังิานของ
บุคลากร ในแต่ละฝ่าย
ภายในสาํนกั แบบออนไลน์ 
( IRIE ON LINE ) 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 2 กาํหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายที*จะพฒันาความรู้และทกัษะอย่างชดัเจนตามประเดน็

ความรู้               ที*กาํหนดในข้อ ! 

-สาํนกัฯ มกีาํหนดกลุม่เป้าหมายทีeจะพฒันาความรูแ้ละทกัษะ คอื ดา้นการ
บรกิารวชิาการ เพืeอใหบุ้คลากรของสาํนกัฯ ไดแ้ลกเปลีeยนเรยีนรูด้า้นการ
บรกิารวชิาการและการจดัการองคค์วามรูเ้พืeอพฒันาการบรหิารจดัการดา้น
การบรกิารวชิาการภายในสาํนกัฯ อยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีeกาํหนด
ตามแผนการจดัการความรู ้(KM ) มผีูเ้ขา้รว่มเป็นกลุม่เป้าหมายซึeงเป็น
บุคลากรของสาํนกัฯ(สวศช. 1.4-2-1) 
 

สวศช. 1.4-2-1  

คาํสั eงมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ทีe คาํสั eงทีe  
èYé / Yg~u   เรืeอง  แต่งตั wง
คณะกรรมการดาํเนินการ
โครงการการจดัการความรู้
การปฏบิตังิานของบุคลากร 
ในแต่ละฝ่ายภายในสาํนกั 
แบบออนไลน์ ( IRIE ON 
LINE 
 
 

R 3 มีการแบง่ปันและแลกเปลี*ยนเรียนรู้จากความรู้ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื*อค้นหาแนวปฏิบติัที*ดีตามประเดน็ความรู้ที*กาํหนดในข้อ 1 และเผยแพร่

ไป สู่บคุลากรกลุ่มเป้าหมายที*กาํหนด 

1. สาํนกัฯ จดัใหม้กีจิกรรมการแบง่ปันแลกเปลีeยนเรยีนรูข้องบุคลากรของแต่
ละ 

กลุม่งานทีeมปีระสบการณ์และมกีารเผยแพรก่ารถอดบทเรยีนการแลกเปลีeยน 
โดยจดัใหม้กีารประชมุกาํหนดเป้าหมายและแนวทางการจดัการองคค์วามรู ้
ตามโครงการการจดัการความรูก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย

สวศช. 1.4-3-1 

- รายงาน โครงการการ
จดัการความรูก้าร
ปฏบิตังิานของบุคลากร ใน
แต่ละฝ่ายภายในสาํนกั 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ภายในสาํนกั แบบออนไลน์  (IRIE KM ON LINE)   เพืeอเป็นแนวปฏบิตัทิีeด ี 
และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากร ในการนําไปใชป้ระโยชน์ (สวศช. 1.4-3-1) 
 

แบบออนไลน์ ( IRIE ON 
LINE ) 
 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที*กาํหนดในข้อ 1 ทั Wงที*มีอยู่ในตวับคุคลและ

แหล่งเรียนรู้อื*นๆ ที*เป็นแนวปฏิบติัที*ดีมาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

- สาํนกัฯมกีารรวบรวมจากความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีeกาํหนดดาํเนินงาน
ใน 

ขอ้ u ทาํใหไ้ดท้ราบและเรยีนรูข้อ้มลูทีeเป็นประโยชน์เกีeยวกบัการพฒันาและ
แนวปฏบิตัทิีeเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการดา้นการบรกิารวชิาการ ตาม
พนัธกจิของทั wงสาํนกัฯ และมหาวทิยาลยัฯ จงึไดร้วมรวมและเรยีบเรยีง
ประเดน็ความรูท้ีeไดม้าเผยแพรด่ว้ยคาดวา่สามารถใชเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีeดใีนการ
พฒันาการกาํหนดแผนยทุธศาสตร ์ในปีต่อไป(สวศช. 1.4-4-1) 
 

สวศช. 1-4-4-1รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
บรหิาร 
สาํนกัครั wงทีe u / Yg~u   
 
 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 5 มีการนําความรู้ที*ได้จากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาที*ผา่นมาที*

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge)  เป็นแนวปฏิบติัที*ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจริง 

- สาํนกัฯ ไดท้าํการประชมุคณะกรรมการบรหิาร การจดัการความรูจ้ากผล
การดาํเนินงานและการตดิตามการปฏบิตังิานตามแผน เพืeอใหท้ราบ
ปัญหาและแนวทางการดาํเนินของแต่ละกลุม่งานของสาํนกัฯ เพืeอมาเป็น
แนวทางปฏบิตัใินปีถดัไป (สวศช. 1.4-5-1)  

 
 
 

สวศช. 1.4-5-1 การแผย
แพรล่งในทาง เวบ็ไซต ์
สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการ
จดัการศกึษานานาชาต ิ       

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

$ ขอ้ 5  ขอ้ 5 บรรลเุป้าหมาย 
 
 

จดุเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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จดุที*ควรพฒันา 
- ควรมกีารนําความรูท้ีeไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปัจจุบนัหรอืปีการศกึษาทีeผา่นมาทีeเป็น 
ความรูท้กัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เป็นแนวปฏบิตัทิีeดมีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
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ตัวบ%งชี้ที่ 1.5    : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ%งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑNมาตรฐาน  
1. มีการแตDงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู6บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสำนัก รDวมเปOนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
2. มีการวิเคราะหCและระบุความเส่ียง และปrจจัยท่ีกDอให6เกิดความเส่ียงอยDางน6อย 3 ด6านตามบริบท                ของ

สำนัก ตัวอยDางเชDน 

- ความเส่ียงด6านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงด6านยุทธศาสตรC หรือกลยุทธCของสถาบัน 

- ความเส่ียงด6านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข6อบังคับ 

- ความเส่ียงด6านการปฏิบัติงาน เชDน ความเส่ียงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด6านบุคลากรและความเส่ียงด6านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณCภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสำนัก  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงท่ีได6จากการวิเคราะหCในข6อ 2 
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตDอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยDางน6อย                   

ปlละ 1 คร้ัง 
6. มีการนำผลการประเมิน และข6อเสนอแนะไปใช6ในการปรับแผนหรือวิเคราะหCความเส่ียงในรอบปlถัดไป 

 

หมายเหตุ  
คะแนนการประเมินจะเทDากับ 0 หากพบวDาเกิดเหตุการณCร6ายแรงขึ้นภายในสำนัก ในรอบปlการประเมิน  ที่สDงผล

กระทบตDอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารยC บุคลากร หรือตDอชื่อเสียงภาพลักษณC หรือตDอความมั่นคงทางการ
เงินของสำนัก อันเนื่องมาจากความบกพรDองของสำนัก ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปrจจัยเสี่ยงที่ไมDมี
ประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

เกณฑNการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
3 หรือ 4 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
 6 ข6อ 

 

ผลการประเมินไมDเข6าขDายท่ีทำให6คะแนนเปOนศูนยC (0) ได6แกD 
1. สำนัก มีการวิเคราะหCและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปèองกัน หรือมีแผนรองรับ  เพื่อลดผลกระทบ

สำหรับความเส่ียงท่ีทำให6เกิดเร่ืองร6ายแรงดังกลDาวไว6ลDวงหน6า และดำเนินการตามแผน 
2. เปOนเหตุสุดวิสัย อยูDนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปèองกัน) ของสำนัก  
3. เหตุการณCร6ายแรงดังกลDาวมีความรุนแรงท่ีลดน6อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได6กำหนดไว6ลDวงหน6า 
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ผู5กำกับดูแลตัวบ=งช้ี :    นายอุทก พิเคราะหCฤกษC โทรศัพทG  :   
08-2642-8789 

  
ผู6อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธCและการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ผู5รับผิดชอบตัวบ=งช้ี :    นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ โทรศัพทG  :   
08-9571-5133         นักวิเทศสัมพันธCปฏิบัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข5อ เกณฑGการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
R 1 มีการแต=งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเส่ียง โดยมีผู5บริหารระดับสูงและ                       

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนัก ร=วมเปWนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
มีการแตDงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปlงบประมาณ 2563 โดยมี
ผู6บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนัก รDวมเปOนคณะกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือทำหน6าท่ีวิเคราะหCและประเมินความเส่ียง จัดทำแผนการบริหาร

ความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเส่ียง (สวศช. 1.5-01) 

สวศช. 1.5-01: คำส่ังแตDงต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ประจำปlงบประมาณ 
2563 

R 2 มีการวิเคราะหGและระบุความเส่ียง และปhจจัยท่ีก=อให5เกิดความเส่ียงอย=างน5อย 3 ด5านตามบริบท                
ของสำนัก  ตัวอย=างเช=น 
- ความเส่ียงด5านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงด5านยุทธศาสตรG หรือกลยุทธGของสถาบัน 
- ความเส่ียงด5านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข5อบังคับ 
- ความเส่ียงด5านการปฏิบัติงาน เช=น ความเส่ียงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด5านบุคลากรและความเส่ียงด5านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณGภายนอกอ่ืนๆ ตามบริบทของสำนัก  

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงสำนักฯ เพ่ือวิเคราะหCและระบุ
ความเส่ียง และปrจจัยท่ีกDอให6เกิดความเส่ียง (สวศช. 1.5-02) เพ่ือจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง (สวศช. 1.5-03) ซ่ึงปrจจัยท่ีกDอให6เกิดความเส่ียงของสำนักฯ ใน
ปlงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามบริบทของสำนัก มี 3 ด6าน คือ 

1) ด6านทรัพยากร เร่ือง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2) ด6านนโยบาย เร่ือง การให6บริการแปลเอกสารราชการสองภาษาโดยไมDคิด

คDาใช6จDาย และการอบรมและทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3) ด6านเหตุการณCภายนอก เร่ือง การพัฒนาและเสริมสร6างเครือขDายความรDวมมือ

กับหนDวยงานในตDางประเทศ 

สวศช. 1.5-02: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียงสำนักฯ คร้ังท่ี 
4/2563 
สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเส่ียง ประจำปl
งบประมาณ 2563 

R 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียงท่ีได5จากการวิเคราะหGใน ข5อ 2 
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีได6จากการวิเคราะหCและระบุความ
เส่ียง และจัดลำดับความเส่ียงได6จากการวิเคราะหCใน ข6อ 2 (สวศช. 1.5-03) 

สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเส่ียง ประจำปl
งบประมาณ 25623 
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มี ข5อ เกณฑGการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
R 4 มีการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดำเนินการตามแผน 
มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีการจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจาก
ระดับความเส่ียงสูงไปหาน6อย และมีการดำเนินการตามแผนฯ   
(สวศช. 1.5-03, สวศช. 1.5-04) 
 

สวศช. 1.5-03: 
แผนบริหารความเส่ียง ประจำปl
งบประมาณ 2563 
สวศช. 1.5-04: 
รายงานผลการดำเนินงานการ
บริหารความเส่ียง ประจำปl
งบประมาณ 2563 (รอบ 6 
เดือน) 

R 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต=อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                          
อย=างน5อยปmละ 1 คร้ัง 

สำนักฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ปlงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ  
(สวศช. 1.5-05) และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเส่ียง 
ประจำปlงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ตDอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
(สวศช. 1.5-04) 

สวศช. 1.5-04: 
รายงานผลการดำเนินงานการ
บริหารความเส่ียง ประจำปl
งบประมาณ 2563 (รอบ 6 
เดือน) 
สวศช. 1.5-05: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
คร้ังท่ี 1/2563   

R 6 มีการนำผลการประเมิน และข5อเสนอแนะไปใช5ในการปรับแผนหรือวิเคราะหGความเส่ียงในรอบปmถัดไป 
มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเส่ียง ประจำปlงบประมาณ 
2563 (รอบ 6 เดือน) และข6อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
(สวศช. 1.5-05) ไปใช6ในการปรับแผนปฏิบัติราชการสำนักฯ ปlงบประมาณ 2563 และ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนฯ (สวศช. 1.5-06) เพ่ือให6การดำเนินงานของสำนักฯ 
มีความเหมาะสมกับสถานการณCการแพรDระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยDางมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

สวศช. 1.5-05: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 
คร้ังท่ี 1/2563  
สวศช. 1.5-6: 
แผนปฏิบัติราชการสำนักวิเทศ
สำนักฯ ปlงบประมาณ 2563 
ฉบับปรับปรุง 
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การประเมินตนเอง 

 

เปdาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปdาหมาย 
6 ข6อ มีการดำเนินการ 

6 ข6อ 
6 บรรลุเปèาหมาย 

 

จุดเด%น 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับง่ชีWที*  !.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. m.!) 

ชนิดของตวับง่ชีW : กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน  
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1.  มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีeสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสาํนกัฯ 
2.  มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3.  มงีบประมาณประจาํปีทีeสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสาํนกัฯและบุคลากร 
4.  มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวทิยาลยัอยา่งน้อยปีละ 2 ครั wง 
5.  มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความ

มั eนคงของสาํนกัฯอยา่งต่อเนืeอง 
6.  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าทีeตรวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

และกฎเกณฑท์ีeมหาวทิยาลยักาํหนด 
7.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนําขอ้มลูจากรายงานทาง

การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

หมายเหต ุ 

แผนกลยทุธท์างการเงนิ เป็นแผนระยะยาวทีeระบุทีeมาและใชไ้ปของทรพัยากรทางการเงนิของสถาบนัทีe
สามารถผลกัดนัแผนกลยทุธข์องสถาบนัใหส้ามารถดาํเนินการได ้แผนกลยทุธท์างการเงนิจะสอดรบัไปกบัแผน
กลยทุธข์องสถาบนั สถาบนัควรประเมนิความตอ้งการทรพัยากรทีeตอ้งจดัหาสาํหรบัการดาํเนินงานตามกลยทุธ์
แต่ละกลยทุธแ์ละประเมนิมลูคา่ของทรพัยากรออกมาเป็นเงนิทุนทีeตอ้งการใช ้ซึeงจะเป็นความตอ้งการเงนิทุนใน
ระยะยาวเท่ากบัเวลาทีeสถาบนัใชใ้นการดําเนินการใหก้ลยุทธ์นั wนบงัเกดิผล จากนั wนจงึจะกําหนดใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจนถึงทีeมาของเงนิทุนทีeต้องการใช้ว่าสามารถจดัหาได้จากแหล่งเงนิทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศกึษางบประมาณแผน่ดนิหรอืเงนิอุดหนุน  จากรฐับาล เงนิทุนสะสมของหน่วยงาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
$ หรอื g ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
~ ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
 � ขอ้ 

 
ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  O#]l!K!NN 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นายธนาธปิ  ยภุานิช โทรศพัท ์ :  

0926511225         ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน 
 

ผลการดาํเนินการ 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีแผนกลยทุธท์างการเงิน ที*สอดคล้องกบัแผนกลยทุธข์องสาํนกัฯ 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

สวศช.!.N -!-!        สาํเนา
แผนกลยทุธท์างการเงนิ 
ของสาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 2 มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงินหลกัเกณฑก์ารจดัสรรและการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สาํนกัฯ มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 
และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
โดยมกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิทีeสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธท์าง
การเงนิและแผนยทุธศาสตรข์องสาํนกัฯ(แผนกลยทุธท์างการเงนิสาํนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต)ิ ทีeมกีารระบุจดุแขง็ จดุอ่อน อุปสรรค
และโอกาส แนวทางการจดัหา/จดัสรร/และบรหิารจดัการทางการเงนิ 
ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิ ซึeงทางสาํนกัฯ 
ไดม้กีารตดิตามและรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิในแต่ละไตรมาส มแีบบฟอรม์
โครงการการตามแผนปฏบิตัริาชการ ปี Yg~u 

สวศช.!.N-K-K         สาํเนา
แผนกลยทุธท์างการเงนิ 
สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ 
สวศช.!.N-K-]       รายงาน
การใชจ้า่ยเงนิในรายไตร
มาส  
สวศช.!.N-K-#    
แบบฟอรม์รายงานผลการ
ดาํเนินโครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการปี พ.ศ.
2563 

R 3 มีงบประมาณประจาํปีที*สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสาํนกั
ฯ และบคุลากร 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มงีบประมาณประจาํปีทีeสอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารใน
แต่ละพนัธกจิและการพฒันาสาํนกัและบุคลากร โดยมกีารจดัทาํแผนปฏบิตัิ
การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายได ้ปีงบประมาณ Yg~YและYg~u แผนปฏบิตัิ
การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณเงนิรายได ้ปีงบประมาณ Yg~YและYg~u ทีe
สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี Yg~YและYg~u ในแต่ละพนัธกจิ 
แผนพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซึeงมโีครงการภายใตย้ทุธศาสตรค์รบทุกพนัธกจิ 
รวมถงึโครงการพฒันาและบรหิารจดัการสาํนกั และโครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทีeไดร้บัจดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสมอกีดว้ย ทีeไดนํ้าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ เพืeอพจิารณาเหน็ชอบก่อนนําเสนอต่อกอง
นโยบายและแผน 
 
 

สวศช.!.N-]-L            เลม่
แผนงบประมาณรายจา่ยเงนิ
รายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ.
Yg~Yและ พ.ศ.Yg~u ทีeไดร้บั
การอนุมตัจิากสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
สวศช.!.N-]-N 

แผนพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร พ.ศ.Yg~è-Yg~$ 
สวศช.!.N-]-l         สาํเนา 
แผนยทุธศาสตร ์พ.ศ.Yg~è-
Yg~$ ของสาํนกัฯ 
 

R 4 มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลยัอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั Wง 

มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบและรายงานต่อมหาวทิยาลยัฯ 
Y ครั wง คอื 
1. การรายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปี Yg~Y รอบ 
"Y เดอืน                     
  2. รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปี Yg~u รอบ § 
เดอืน ทีeไดนํ้าเขา้ทีeประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ และทีeประชมุมมีติ
เหน็ชอบรา่งและใหนํ้าเสนอสง่กองนโยบายและแผน  
  

สวศช.!.N-#-m 

รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ประจาํปี Yg~Y รอบ "Y 
เดอืน 
สวศช.!.N-#-M       รายงาน
ผลการดาํเนินงานตาม
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

แผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปี 
Yg~u รอบ ~ เดอืน 

R 5 มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะหค่์าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทาง

การเงินและความมั *นคงของสาํนกัฯอย่างต่อเนื*อง 

มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย ในการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ อยา่งต่อเนืeอง เชน่ การวเิคราะหส์ะถานะการ
เบกิจา่ยเงนิการจดัทาํแผน/รายงานผล การใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 
Yg~u และการตดิตามผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายไดปี้ Yg~u รายงานผล
การการใชจ้า่ยงบประมาณเงนิรายไดแ้ละรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ Yg~u 
นอกจากนั wน ยงัม ีการตดิตามงานทีeไดร้บัมอบหมายของบุคลากรใหส้าํเรจ็
ลุลว่งไปได ้นอกจากนั wน ยงัมกีารนําขอ้มลูการยมื/คนื/ลา้งหนีwของบุคลากรทุก
ระดบัของสาํนกัฯ เพืeอวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมั eนคงทางการเงนิ
ของสาํนกัฯ ซึeงในขณะนั wนอตัราการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณของหน่วยงานอยู่
ในระดบัตํeาเพราะการลา้งหนีwเงนิยมืลา่ชา้  
- มรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ มแีผนกลยทุธ์
ทางดา้นการเงนิ มกีารวเิคราะหร์ายได ้คา่ใชจ้า่ย 

สวศช.!.N-L-!O       
รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ประจาํปี Yg~u  
สวศช.!.N-L-!!       
รายงานผลการดาํเนิน
โครงการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.Yg~Y  
สวศช.!.N-L-!K       
รายงานผลการดาํเนิน
โครงการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.Yg~u 
 
 
 

R 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาํหน้าที*ตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑที์*มหาวิทยาลยักาํหนด 

ในแต่ละปี หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จะสง่
เจา้หน้าทีeเขา้มาตรวจสอบ ตดิตามการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณและพสัดุให้
เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ   
 
 

สวศช.!.N-N-!]บนัทกึ
ขอ้ความแจง้การเขา้
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 
ประจาํปีงบประมาน Yg~Y 
สวศช.!.N-N-!# บนัทกึ
ขอ้ความแจง้การเขา้
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 
ประจาํปีงบประมาน Yg~u 

R 7 ผูบ้ริหารระดบัสงูมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมลูจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

ผูบ้รหิารไดม้หีนงัสอืแจง้ใหบุ้คลากรรายงานการตดิตามและประเมนิผล
แผนปฏบิตัริาชการ และใหม้กีารตรวจสอบการใชเ้งนิในการดาํเนินโครงการ
และวางแผนแนวทางในการจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร
ของสาํนกัฯ 
 
 

สวศช.!.N-l-!L 

รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
Yg~Y รอบ "Y เดอืน 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

สวศช.!.N-l-!N      
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
เงนิรายได ้ประจาํปี Yg~u 
สวศช.!.N-l-!l       
หนงัสอืแจง้ใหบุ้คลากร
รายงานการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนปฏบิตัิ
ราชการ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จดุเด่น 

- การเบกิจา่ยสามารถตรวจสอบได ้ 
จดุที*ควรพฒันา 

- งบประมาณยงัไมเ่พยีงพอต่อการบรหิารงานของสาํนกัฯ 
 
 
 
 
ตวับง่ชีWที*  !.7 : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. M.!) 

ชนิดของตวับง่ชีW : กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน  

1.  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีeเหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกจิและ
พฒันาการของ สาํนกั และดาํเนินการตามระบบทีeกาํหนด 

2.  มกีารกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรืeองการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการ              
ระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสาํนกั 

3.  มกีารกาํหนดตวับ่งชีwเพิeมเตมิตามอตัลกัษณ์ของสาํนกั 
4.  มกีารดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีeครบถว้น ประกอบดว้ย   1) การควบคมุ 

ตดิตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัทํารายงานประจําปีทีeเป็นรายงานประเมนิ
คุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการประจําสาํนัก และมหาวทิยาลยัตามกําหนดเวลา   และ 3) การนํา
ผลการประเมนิคณุภาพไปทาํแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสาํนกั 

5.  มกีารนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรงุการทาํงาน และสง่ผลใหม้กีารพฒันาผล              
การดาํเนินงานตามตวับ่งชีwของแผนกลยทุธทุ์กตวับ่งชีw 

6.  มรีะบบสารสนเทศทีeใหข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในครบทุกกลุม่ตวับง่ชีw 
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7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาและ
ผูใ้ชบ้รกิารตาม     พนัธกจิของสาํนกั 

8.  มเีครอืข่ายการแลกเปลีeยนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  และมี
กจิกรรมรว่มกนั 

9.  มแีนวปฏบิตัทิีeดหีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีeหน่วยงานพฒันาขึwนและเผยแพร่
ใหห้น่วยงานอืeนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื g ขอ้ หรอื ~ ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7  หรอื é ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
 9  ขอ้ 

 
ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ : 089-5751889 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นายเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท ์ :  089-7104714 

        นกัวชิาการศกึษา 
 

 

ผลการดาํเนินการ 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธ

กิจและพฒันาการของสาํนัก และดาํเนินการตามระบบที*กาํหนด 

- สาํนกัฯ ไดม้รีะบบและกลไกการดาํเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ซึeงเป็นภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา ตามทีeกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิeมเตมิ (ฉบบัทีe 2) พ.ศ.2545 ซึeงสถาบนั
ตอ้งสรา้งระบบและกลไกในการควบคมุตรวจสอบประเมนิและพฒันาการ
ดาํเนินงานของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายเป้าประสงคแ์ละระดบัคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ทีeกาํหนด (สวศช 1.7-1-1)           
- สาํนกัฯ ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ ระยะ g ปี ของสาํนกัฯ ในการดาํเนินงาน
ปฏบิตักิารตามแผนการตรวจสอบและการรายงานผลการปฏบิตักิาร การ
ดาํเนินงานตามภารกจิบรรลุเป้าประสงคแ์ละมกีารพฒันาอยา่งต่อเนืeอง (สวศช 

1.7-1-2) 
-  สาํนกัฯ ไดแ้ต่งตั wงคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ปีการศกึษา Yg~Y เพืeอกาํกบัดแูล รบัผดิชอบตวับง่ชีwในการ
ดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา Yg~Y ของ
สาํนกัฯ  
(สวศช 1.7-1-3) 

สวศช. 1.7-1-1  คูม่อืการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ปีการศกึษา 
2563  
สวศช. 1.7-1-2 แผน
ยทุธศาสตรข์องสาํนกัฯ 
ประจาํปี  Yg~è - Yg~$ 

สวศช.1.7-1-3 คาํสั eงสาํนกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ
ทีe è"Y /Yg~u เรืeอง  แต่งตั wง
คณะกรรมการดาํเนินงาน
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ปี
การศกึษา 2562 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 2 มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสาํคญัเรื*องการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสงูสดุของสาํนัก 

- สาํนกัฯ ไดด้าํเนินการประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ ไดจ้ดัการประชมุ
เพืeอปรบัปรงุแผนยทุธศาสตรส์าํนกัใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยั ในการกาํหนดนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
(สวศช 1.7-2-1) 

- สาํนกัฯ ไดม้อบหมายบุคลากรทีeรบัผดิชอบงานการจดัการความรู ้เขา้รว่ม
ประชมุพจิารณาแผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้ทีeสาํนกัมาตรฐานและการ
ประกนัคณุภาพ เพืeอเสนอแนะต่อกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั (สวศช 1.7-

2-2) 
- สาํนกัฯ  ไดจ้ดัทาํกรอบการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ปีการศกึษา 2562 ของหน่วยงาน โดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตรข์องสาํนกัฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัฯ (สวศช 1.7-2-3) 
- สาํนกัฯ ไดจ้ดัทาํปฏทินิดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา เพืeอมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการดแูลกรอบการดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพ และตวับ่งชีw
ของสาํนกัฯ ไดด้าํเนินการตดิตามรบัผดิชอบตวับง่ชีwและรายงานผล  (สวศช. 

1.7-2-4) 

สวศช. 1.7-2-1 ระเบยีบวาระ
การประชมุคณะกรรมการ 
บรหิารสาํนกัฯ ครั wงทีe "/Yg~u 
วนัทีe $ กุมภาพนัธ ์Yg~u 
สวศช 1.7-2-2 บนัทกึ
ขอ้ความทีe สมป./วè"$  
วนัทีe"è มกราคม Yg~u 
สวศช 1.7-2-] กรอบการ
ดาํเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายใน ปี
การศกึษา 2562 ของสาํนกั
ฯ 

สวศช. 1.7-2-4 ปฏทินิ
ดาํเนินงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภาพใน ปี
การศกึษา 2562 

R 3 มีการกาํหนดตวับง่ชีWเพิ*มเติมตามอตัลกัษณ์ของสาํนัก 

- สาํนกัฯได ้ทาํการทบทวนตวับง่ชีwตามภาระกจิหลกั ของหน่วยงานปี
การศกึษา Yg~Y และไดนํ้าเขา้ทีeประชมุสาํนกัฯ ดาํเนินการทบทวนตวับง่ชีwและ
เกณฑก์าร 
 มกีารกาํหนดตวับ่งชีwเพิeมเตมิตามอตัลกัษณ์ ของสาํนกัฯ และมกีารปรบัปรงุ
แกไ้ขเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา ปี
การศกึษา Yg6Y คอื  

กลุ่มตวับง่ชีWตามภารกิจ เดิม 

ตวับง่ชีWที* K.N ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสืeอโปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 
ตวับง่ชีWที* K.l  ระดบัความสาํเรจ็ในการการพฒันามหาวทิยาลยัสูส่ากล 

    ปรบัปรงุแก้ไขเป็น 

ตวับง่ชีWที* K.N  : สง่เสรมิและพฒันาทกัษะและความเขา้ใจทางดา้น
ภาษาองักฤษและความแตกต่างทางศลิปวฒันธรรมของนกัศกึษา  (มรม.) 
ตวับง่ชีWที*  K.l  :   การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   (มรม.) 
 

(สวศช. 1.7-3-2) 

สวศช. 1.7-3-1  
บนัทกึขอ้ความทีe สวศช. 
$�~/Yg~Y วนัทีe "§ ตุลาคม
คม Yg~Y เรืeอง ขอสง่ตวั
บ่งชีwตามภารกจิของ
หน่วยงาน  ปีการศกึษา 
2562 

 

R 4 มีการดาํเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที*ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) 

การควบคมุ  ติดตาม การดาํเนินงาน และประเมินคณุภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจาํปีที*

เป็นรายงานประเมินคณุภาพเสนอต่อ คณะกรรมการประจาํสาํนักและมหาวิทยาลยัตาม
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

กาํหนดเวลา  และ 3) การนําผลการประเมินคณุภาพไปทาํแผนการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของสาํนัก 

-  สาํนกัฯ ไดม้กีารนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของปี Yg~"  ทีe
ผา่นมานํามาพฒันาปรบัปรงุกระบวนการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในทีeคลอบคลุมครบถว้นตามตวับ่งชีw (สวศช. 1.7-4-1) 
-  สาํนกัฯ ไดนํ้าผลการตรวจประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปี 
Yg~"  จากคณะกรรมการตรวจประเมนิมาจดัทาํเป็นรายงานผลประเมนิการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปี Yg~" มาจดัทาํเป็นกรอบการดาํเนินงาน
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา Yg~Y  (สวศช. 1.7-4-

2) 
- สาํนกัฯ มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ เพืeอรวบรวมขอ้มลูการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารสาํนกัฯ ในแต่ละตวัชีwวดั ปีการศกึษา Yg~Y 
และรายงานผลการต่อคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ เพืeอพฒันาจดัทาํแผนกล
ยทุธใ์นปีถดัไป ซึeงประกอบดว้ย 

1. ". การควบคมุตดิตามการดาํเนินงาน และประเมนิคณุภาพ 
 Y. การจดัทาํรายงานประจาํปีทีeเป็นรายงานประเมนิคณุภาพ              
 3. การนําผลการประเมนิคณุภาพไปทาํแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของสาํนกัฯ (สวศช. 1.7-4-3) 

สวศช. 1.7-4-1 รายงานการ
ประเมนิตนเองของสาํนกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาตปีิ
การศกึษา Yg~" 
สวศช. 1.7-4-2 รายงานผล
ประเมนิการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ปี Yg~"
สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการ
จดัการศกึษานานาชาต ิ
สวศช. 1.7-4-3 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัฯ  
 

R 5 มีการนําผลการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุการทาํงาน และส่งผลให้มี

การพฒันา               ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีWของแผนกลยทุธทุ์กตวับง่ชีW 

- สาํนกัฯ มกีารนําเอาขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิผลการประกนั 
คณุภาพการศกึษาภายใน ในรอบปีทีeผา่นมา โดยการจดัทาํแผนพฒันา
คณุภาพ  (Improvement Plan) ปีการศกึษา Yg~Y ตามขอ้เสนอแนะจากการ
คณะกรรมการประเมนิ (สวศช. 1.7-5-1) 
- สาํนกัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีwในรอบปีทีeผา่นมา  
นํามาปรบัปรงุวเิคราะห ์จดัทาํแผนยทุธศาสตรข์องสาํนกัฯ และมกีาร
ปรบัเปลีeยนตวับ่งชีwของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานให้
เป็นอตัลกัษณ์ของสาํนกัฯ (สวศช. 1.7-5-2) 

สวศช.1.7-5-1 แผนพฒันา
คณุภาพ  (Improvement 
Plan) ปีการศกึษา Yg~Y 

ของสาํนกัฯ  
สวศช. 1.7-5-2 ระเบยีบ
วาระการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารสาํนกั
ฯ  
 

R 6 มีระบบสารสนเทศที*ให้ข้อมลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่ม

ตวับง่ชีW 

-   สาํนกัฯ มรีะบบสารสนเทศทีeใหข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในครบทุกตวับ่งชีw ทีeสาํนกัฯ รบัผดิชอบคอื "$ ตวัชีwวดั  เพืeอ
เป็นระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศภายในสนบัสนุนและเอืwอต่อระบบและ
กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาและใชร้ว่มกนัทั wงระดบับุคคล คณะ , 
สาํนกัและหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั อาท ิเชน่, การ
เรยีนการสอน, นกัศกึษาและบุคลากร,การวจิยัการบรกิารวชิาการ, การทาํนุ
บาํรงุศลิปวฒันธรรม, การบรหิารและการจดัการ, ระบบงานประกนัคณุภาพ

สวศช.1.7-6-1 

www.Inter.rmu.ac.th/ 
แสดงระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสารสนเทศทีeสนบัสนุน
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาของสาํนกัฯ 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

การศกึษาและกจิกรรมต่างๆ   ในสาํนกัฯหรอืแมแ้ต่ระบบออนไลน์เพืeออาํนวย
ความสะดวกในการบรหิารจดัการภายใน สาํนกัฯ (สวศช.1.7-6-1) 

 
 
 
 
 
 
R 7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา

และผูใ้ช้บริการตามพนัธกิจของสาํนัก 

- สาํนกัฯ ไดม้กีารดาํเนินการจดัโครงการต่างๆ ตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจาํปีการศกึษา Yg~Y  โดยจดัทาํเป็นรายงานผลการดาํเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ของสาํนกัฯ เกีeยวกบังานการบรกิารวชิาการแก่นกัศกึษาและ
บุคลากร 
 (สวศช. 1.7-7-1) 
 

สวศช. 1.7-7-1            
รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ประจาํปีงบประมาณ Yg~u 

R 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

". สาํนกัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมกีาร
แลกเปลีeยนเรยีนรู ้ดา้นการประกนัคณุภาพศกึษาระหวา่งหน่วยงานและมี
กจิกรรมรว่มกนั โดยสาํนกัฯ  ไดจ้ดัทาํโครงการการจดัการความรูก้าร
ปฏบิตังิานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายภายใน สาํนกั แบบออนไลน์  (IRIE KM 
ON LINE)   เพืeอพฒันาองคก์ร เพืeอการแลกเปลีeยนเรยีนรู ้โดยมวีตัถุประสงค ์
เพืeอใหผู้บ้รหิาร อาจารย ์บุคลากรและเจา้หน้าทีe ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นต่างๆ และการแลกเปลีeยนเรยีนรูป้ระสบการณ์การประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในรว่มกนั (สวศช.1.7-8-1)  
Y สาํนกัฯ  ไดด้าํเนินงานการรว่มมอืกบัหน่วยงานบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดด้าํเนินโครงการจดัการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษ สาํหรบันกัศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ( RMU GET) ประจาํภาคเรยีนทีe " ปีการงบประมาณ  Yg~Y 
(สวศช.1.7-8-2)  

สวศช.1.7-8-1  

บนัทกึขอ้ความทีe สวศช. 
"Y/§Y วนัทีe � พฤษภาคม 
Yg~u เรืeอง ขออนุมตัิ
โครงการฯ  
สวศช.1.7-8-K รายงานผล
การจดัการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษ สาํหรบั
นกัศกึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา 

£ 9 มีแนวปฏิบติัที*ดีหรืองานวิจยัด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาที*หน่วยงานพฒันาขึWนและ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื*นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

M  ข้อ m  ข้อ 4 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 

จดุเด่น 

- มคีณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
- มกีารนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรงุการทาํงาน และสง่ผลใหม้กีารพฒันาผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชีwของแผนกลยทุธ ์
 

จดุที*ควรพฒันา 

- ควรมกีารนําการประกนัคณุภาพ  ลงสูน่กัศกึษาทีeครบวงจรคณุภาพอยา่งแทจ้รงิ 
- ควรขยายการสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีeยนเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนัและมี

กจิกรรมรว่มกนั 

- ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ของหน่วยงานใหพ้ฒันาขึwนและเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอืeนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 
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ตวับง่ชีWตามภาระกิจหลกั 

ตวับง่ชีWที*  2.1  :  ระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ (มรม.) 

ชนิดของตวับง่ชีW  :  ผลผลติ 

เกณฑม์าตรฐาน  

ใชค้ะแนนผลการประเมนิผลผูร้บับรกิารของหน่วยงาน  (คะแนนเตม็ g) 
 

ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    อาจารยอุ์ทก พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  098-5751889 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นายจริวฒัน์  สรุาสา โทรศพัท ์ :  088-5627058 

        นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
 

ผลการดาํเนินการ 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดม้กีารดาํเนินงานดา้นการใหบ้รกิารวชิาการ  
ตามพนัธกจิในการใหบ้รกิารวชิาการ  ทีeมคีณุภาพสะทอ้น ไดจ้ากความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ซึeงพจิารณาได้
จากคา่เฉลีeยของความพงึพอใจของผูร้บัการบรกิารวชิาการ ของสาํนกัฯ  ดว้ยการสาํรวจความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารพจิารณาใหค้รอบคลุม 5 ประเดน็หลกั คอื  

 1. ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ/ขั wนตอนการใหบ้รกิาร  
 2. ความพงึพอใจดา้นสถานทีe / สิeงอาํนวยความสะดวก 
 3. ความพงึพอใจดา้นบุคลากรทีeใหบ้รกิาร 
 4. ความพงึพอใจดา้นการประชาสมัพนัธ ์
 5. ความพงึพอใจดา้นอืeนๆ ตามจุดเน้นของสาํนกัฯ 
 

รายการข้อมลู คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิผลผูร้บับรกิารของหน่วยงาน 4.10 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

4.00 รายงานการสาํรวจความ
พงึพอใจในคณุภาพการ
ใหบ้รกิารของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

4.10 บรรลเุป้าหมาย 

 
 

รายการหลกัฐาน 
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-  สวศช.2.1-1  สาํเนารายงานการสาํรวจความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม 

 

 
จดุเด่น 

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

 
 

จดุที*ควรพฒันา 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ชีWที*  2.2  :  ระบบการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
ชนิดของตวับง่ชีW   :  กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน   

1. มแีผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีeมกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2. มกีารบรหิารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีeกาํหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสขุภาพทีeดแีละสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามใหบุ้คลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทกัษะทีeไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการ

ปฏบิตังิานทีeเกีeยวขอ้ง 
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5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุนและดแูลควบคมุใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนถอื
ปฏบิตั ิ

6. มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
 

หมายเหต ุ

หลกัฐานสาํหรบัการประเมนิในเกณฑม์าตรฐานขอ้ทีe 3 เช่น ผลการประเมนิหรอืผลการสาํรวจความ
พงึพอใจของบุคลากรดา้นสวสัดกิารการเสรมิสรา้งสขุภาพทีeดแีละการสรา้งขวญัและกาํลงัใจหรอืหลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์อืeนๆ ทีeเชืeอมโยงใหเ้หน็การทาํงานไดด้ขีึwน 
เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนน ! คะแนน K คะแนน ] คะแนน # คะแนน L 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 
ผูก้าํกบัดแูลตวับ่งชีw :    นายอุทก   พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  089-

5751889   ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีw :    นายสรุะศกัดิ ]  สตุะภกัดิ ] โทรศพัท ์ :  083-

3538313         เจา้หน้าทีeบรหิารงานทั eวไปปฏบิตักิาร 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินการ 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนที*มีการวิเคราะหข้์อมลูเชิงประจกัษ์ 

1. สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มแีผนยทุศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 
 

สวศช. 2.2-1-1: แผน
ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธด์า้น
การพฒันาบุคลากร ปี  Yg~è-
2564 
 

R 2 มีการบริหารและการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที*กาํหนด 

2.  สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ไดม้กีารสง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรและจดัใหม้กีารศกึษาดงูานหรอืการแลกเปลีeยนประสบการณ์กบั
บุคลากรในสถาบนัอืeนๆ ทั wงในและต่างประเทศ 
 
 

สวศช. 2.2-2-1: แผนพฒันา
บุคลากร ปี  Yg~è-Yg~$ 
สวศช. 2.2-2-02: โครงการ
พฒันาบุคลากรสูค่วามเป็น
เลศิทางสากล 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

 สวศช. 2.2-2-3: รายงาน
การเดนิทางไปราชการและ
ออกนอกเขตจงัหวดั: 
โครงการ 

R 3 มีสวสัดิการเสริมสร้างสขุภาพที*ดีและสร้างขวญัและกาํลงัใจให้บคุลากรสายสนับสนุน

สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดส้วสัดกิารเสรมิสรา้งสขุภาพทีeด ี และสรา้งขวญั
และกาํลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
โดยจดังานเลีwยงสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่ 

สว.ศช. 2.2-3-1 :              
มกีารกจิกรรมเลีwยงสง่ทา้ยปี
เก่าตอ้นรบัปีใหม ่Yg~u และ
มอบรางวลัใหแ้ก่บุคลากร
เพืeอสรา้งขวญักาํลงัใจทีeดใีน
การปฏบิตัริาชการ  

R 4 มีระบบการติดตามให้บคุลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทกัษะที*ได้จากการพฒันามาใช้                  

ในการปฏิบติังานที*เกี*ยวข้อง 

4. สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดม้รีะบบการตดิตามใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนนํา
ความรูแ้ละทกัษะทีeไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏบิตังิานทีeเกีeยวขอ้งโดยให้
รายงานผลปฏบิตังิานทีeไดจ้ากการพฒันา 

สว.ศช. 2.2-4-1:  บุคลากร
ทุกคนมผีลคะแนนการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของ
บุคลากรเพิeมขึwน(กบค.) 
 
 
 

R 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากรสายสนับสนุนและดแูลควบคมุให้บคุลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบติั 

5.  สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ ไดม้กีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนบัสนุน และดแูลควบคมุใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตัติามภาระงานทีe
ไดร้บัมอบหมาย 

สวศช.2.2-5-1 แนวทางการ
ปฏบิตังิานของบุคลาการ
สายสนบัสนุนในเวป็
ไซดi์nter.rmu.ac.th  
 

R 6 มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนการบริหารและการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

6. สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ มยีทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรประเมนิผลความสาํเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุนตามภาระงานทีeไดร้บัมอบหมายพรอ้มและรายงานกอง
บรหิารงานบุคคลทุกไตรมาส 

สวศช. 2.2-6-1: รายงาน
ประเมนิผลความสาํเรจ็ของ
แผนการบรหิารและการ
พฒันาบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

R 7 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรบัปรงุการบริหารและการพฒันาบคุลากร

สายสนับสนุน 
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

7. สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ไดม้กีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอื
ปรบัปรงุการบรหิารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนประจาํปี Yg61  

สวศช. 2.2-7-1: 
แผนพฒันาบุคลากรสาย
สนบัสนุน(ฉบบัปรบัปรงุ) 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จดุเด่น 

- มรีะบบกลไกลและกระบวนการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีeชดัเจน 
- มแีผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีeชดัเจน 
- บุคลากรสายสนบัสนุนไดร้บัการพฒันาทุกคน 

 
จดุที*ควรพฒันา 

- ควรมสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสขุภาพทีeดแีละสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนเพิeมขึwน 

- บุคลากรควรไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนืeอง เพืeอเป็นการพฒันาแบบบรูณาการ 

- ………………………………………………………… 

ตวับง่ชีWที*  2.3 : ร้อยละของบคุลากรที*เข้ารบัการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพ (มรม.) 

ชนิดของตวับง่ชีW   :  ผลผลติ 

เกณฑก์ารประเมิน  
รอ้ยละของบุคลากรของสํานักวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษานานาชาตทิีeไดร้บัการพฒันาความรู ้ 

และทกัษะในวชิาชพีในประเทศหรอืต่างประเทศ  ต่อบุคลากรทั wงหมด  โดยนับรวมบุคลากรทีeลาศกึษาต่อดว้ย 
แต่จะไม่นับซํwาแมว้่าบุคลากรท่านนั wนจะไดร้บัการพฒันาความรู ้ และทกัษะในวชิาชพีหลายครั wงในปีการศกึษา
นั wนกต็าม  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี  ไดแ้ก่ 

1. การสง่บุคลากรไปศกึษาต่อ 
2. การสง่บุคลากรไปอบรม  สมัมนาหรอืดงูาน 
3. การฝึกอบรมทีeสถาบนัจดัขึwนเอง  

 

คะแนน ! คะแนน K คะแนน ] คะแนน # คะแนน L 

รอ้ยละ  "-60 รอ้ยละ  ~"-�è รอ้ยละ  �"-éè รอ้ยละ  é"-§è รอ้ยละ  §"  ขึwนไป 
 

ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  087-2159933 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นายเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท ์ : 091-0567417 

        นกัวชิาการศกึษา 
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ผลการดาํเนินการ 

 จาํนวนบุคลากรของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิทีeไดร้บัการพฒันา
ความรู ้ และทกัษะในวชิาชพีในประเทศหรอืต่างประเทศ  จาํนวนทั wงหมด   "$  คน ดงันีw คอื  

1. ผูบ้รหิารสาํนกั 
1.1 นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์          ผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายศนูยภ์าษาและการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ
1.2 นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา  รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายแผนงบประมาณและการประกนั

คณุภาพ 
1.3 นางสาวณฐัธดิา กลางประชา     รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายบรกิารวชิาการและวจิยั 
1.4 นายขจรพงษ์  รว่มแกว้            รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฝ่ายกจิการนกัศกึษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา      ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 
1.6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

     Y. บุคลากรประจาํสาํนกั 
 Y." นายเจรญิชยั  ศริกิจิ                  นกัวชิากาศกึษาปฏบิตักิาร 
 Y.Y นายสรุะศกัดิ ]  สตุะภกัดิ ]              เจา้หน้าทีeบรหิารงานทั eวไปปฏบิตักิาร 
 Y.u นางสาวนาฎธดิา  พนัเสนา          เจา้หน้าทีeวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
 Y.$ นายธนวชิญ ์ สยุอย                   เจา้หน้าทีeวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

             Y.g นายธนาธปิ  ยภุานิช                  ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน 
             Y.~ นายจริวฒัน์   สรุาสา               นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร   

 
u. อาจารยช์าวต่างประเทศ 

     3.1   Mr. Tran Cao Nhon             อาจารย ์ 
                     3.2   Mr.Yean Tong                    อาจารย ์

 
         
 

สตูรคาํนวณ   

รอ้ยละของบุคลากรทีeเขา้รบัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี    =    14   X  100 
           14 
              =        100  

รอ้ยละของบุคลากรทีeเขา้รบัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี =  รอ้ยละ "èè 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

รอ้ย "èè รอ้ย "èè 5 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลการดาํเนินการ 

 

ทีe บคุลากร กิจกรรม วนั เวลา เอกสารอ้างอิง 

1 ". นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์   
Y. นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   
u. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
$. นายขจรพงษ์  รว่มแกว้  
g. นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา 
~. นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์          
�. นายเจรญิชยั  ศริกิจิ  
é. นายสรุะศกัดิ ]  สตุะภกัดิ ]   
§. นางสาวนาฎธดิา  พนัเสนา เดวิ
ก ิ
"è. นายธนาธปิ  ยภุานิช 
"". นายจริวฒัน์   สรุาสา                    
"Y. นายธนวชิญ ์ สยุอย     
13. Mr. Tran Cao Nhon                                                               
14. Mr.Yean Tong                     
 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรสูค่วามเป็นเลศิทาง
สากล โดยมวีตัถุประสงค ์
เพืeอใหผู้บ้รหิาร อาจารย ์
บุคลากร ดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นทกัษะ
ภาษาองักฤษ และดา้น
ต่างๆ ทีeสามารถนํามา
พฒันาตนเองดา้นการ
ปฏบิตัริาชการ 

$-� พ.ค. 
2562 
 

สวศช. 2.3-1 คาํสั eง
มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ทีe 
1994/2562 

2 ". นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์   
Y. นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   
u. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
$. นายขจรพงษ์  รว่มแกว้  
g. นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา 
~. นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์          
�. นายเจรญิชยั  ศริกิจิ  
é. นายสรุะศกัดิ ]  สตุะภกัดิ ]   
§. นางสาวนาฎธดิา  พนัเสนา เดวิ
ก ิ
"è. นายธนาธปิ  ยภุานิช 
"". นายจริวฒัน์   สรุาสา                    
"Y. นายธนวชิญ ์ สยุอย     
13. Mr. Tran Cao Nhon                                                               
14. Mr.Yean Tong                     

จดัทาํโครงการโครงการ 
การจดัการความรูก้าร
ปฏบิตังิานของบุคลากรใน
แต่ละฝ่ายภายใน สาํนกั 
แบบออนไลน์  (IRIE KM 
ON LINE) 

ระหวา่งวนัทีe 
"é พ.ค. ~u 

สวศช. K.]-K คาํสั eงทีe  
èYé / Yg~u   เรืeอง  
แต่งตั wงคณะกรรม การ
ดาํเนินการโครงการ 
โครงการการจดัการ
ความรูก้ารปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในแต่ละ 
ฝ่ายภายใน สาํนกั 
แบบออนไลน์  (IRIE 
KM ON LINE)   

3. 1. นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   
Y. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
u. นายขจรพงษ์  รว่มแกว้  
$. นายเจรญิชยั  ศริกิจิ  
g. นายจริวฒัน์  สรุาสา 

โครงการสรา้งและพฒันา
เครอืขา่ยความรว่มมอื ณ. 
ประเทศสาธารณรฐัสงัคม
เวยีดนาม 

ระหวา่งวนัทีe 
u -� ก.ย. 
2562  

สวศช. K.]-]  คาํสั eง 
ทีe u§$"/Yg~Y 
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~. นายธนาธปิ  ยภุานิช 
�. นายธนวชิญ ์ สยุอย     
8. Mr. Tran Cao Nhon                                                                

4 1. นายขจรพงษ์  รว่มแกว้ 
2. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
u.นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   
$. นายจริวฒัน์   สรุาสา 
g. นายธนวชิญ ์ สยุอย     

เขา้รว่มโครงการจดัตั wงศนูย์
อบรมหลกัสตูร
มาตรฐานสากลทกัษะความ
เขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ( The international 
Computer Driving License 
) 

15-19 
พฤศจกิายน    
2562 

สว.ศช.K.]-#  บนัทกึ
ขอ้ความ สวศช. 
$$~/Yg~Y วนัทีe Y$ 
ตุลาคม Yg~Y 

5 ".นายขจรพงษ์  รว่มแกว้ 
Y.นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   
 
 

เขา้รว่มประชมุสมัมนา
นานาชาต ิInternational 
Seminar on Time Higher 
Education for  University 
Ranking ณ หอ้งฉาย
ภาพยนตร ์คณะวทิยาการ
จดัการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

4 
พฤศจกิายน 
2562 

สวศช.K.]-L  
คาํสั eงมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคามทีe 
4728/2562 

6 ". นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์   
2. นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
 

เขา้รว่มประชมุสมัมนา 
Pearson Day 2019 ภายใต้
หวัขอ้ Form the 
Classroom to the World 
Progression Mobility 
Internationalization  
 

7 
พฤศจกิายน 
2562 

สวศช.K.]-6  
คาํสั eงมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคามทีe 
4736/2562 
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ตวับง่ชีWที*  2.4  :  ระดบัความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที*มีต่อสภาพภมิูทศัน์และสิ*งแวดล้อม

ของหน่วยงาน (มรม.) 

ชนิดของตวับง่ชีW  :  ผลผลติ 

คาํอธบิายตวับ่งชีw 

         ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) หมายถงึ บุคคล/กลุม่บุคคล หรอืหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทีeอาจจะมผีลกระทบ
หรอืไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินงาน เพืeอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง องคก์าร ไดแ้ก่ ผูก้าํหนดนโยบาย สว่นราชการ 
รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษา สมาคมธุรกจิ สมาคม วชิาชพี กลุม่ผลประโยชน์ นกัการเมอืง ชมุชน ฯลฯ ทั wงนีwผูม้สีว่น
ไดเ้สยีดงักลา่ว  
อาจเป็นผูส้นบัสนุนปัจจยัการผลติ เป็นคูแ่ขง่ หรอืผูถ้อืหุน้กไ็ด ้แต่ไมร่วมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในองคก์ารเชน่ ผูบ้รหิาร
และเจา้หน้าทีeผูป้ฏบิตังิานในองคก์าร และลกูคา้ผูร้บับรกิาร 

        สภาพภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้ม หมายถงึ ภาพรวมของพืwนทีeใดพืwนทีeหนึeง ทีeมนุษย ์รบัรูท้างสายตาในระยะหา่ง 
อาจเป็นพืwนทีeธรรมชาตทิีeประกอบดว้ยรปูทรงของแผน่ดนิ นํwา ตน้ไม ้สตัวแ์ละสรรพสิeงมนุษยส์รา้งในสภาพอากาศหนึeง
และชว่งเวลาหนึeงทีeเรยีกวา่ภมูทิศัน์ธรรมชาต ิหรอืภาพรวมของหน่วยงาน 

เกณฑม์าตรฐาน  

ใชค้ะแนนผลการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอสภาพภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้มของ
หน่วยงาน (คะแนนเตม็ g) 

 
ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW :    อาจารยอุ์ทก พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  098-

5751889   ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW :    นายจริวฒัน์   สรุาสา                                                           โทรศพัท ์ :  088-

5627058         นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
 

ผลการดาํเนินการ 

จากการสาํรวจความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้มของสาํนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปีการศกึษา Yg~2 สรปุผลคะแนน
เฉลีeยรวม เทา่กบั  4.42 อยูใ่นระดบั ด ี

 
รายการข้อมลู คะแนน 

คะแนนผลการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอสภาพภมูิ
ทศัน์และสิeงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

4.42 

 

 
 
การประเมินตนเอง 
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เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

4.25 4.42 4.42 บรรลุเป้าหมาย 
 
 

รายการหลกัฐาน 

- สวศช.K.#-O! ความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอภมูทิศัน์และสิeงแวดลอ้มของสาํนกัวเิทศ
สมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

จดุเด่น 

- สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มแีบบ
ประเมนิความพงึพอใจสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ เพืeอสาํรวจความพงึพอใจเกีeยวกบัสภาพแวดลอ้มและภมูิ
ทศัน์ของ 
สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เชน่ การใชอ้าคารสถานทีe 
หอ้งเรยีน หอ้งอบรม หอ้งปฏบิตักิาร เพืeอนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารจดัการต่อไป 
 
จดุที*ควรพฒันา 

- สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ควรมี
โครงการรองรบัเกีeยวกบัการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์เพืeอใหส้ภาพแวดลอ้มภายในสาํนกั หอ้งเรยีน
หอ้งอบรมน่าอยูแ่ละสวยงาม สง่เสรมิใหบ้รรยากาศการเรยีนการสอนดขีึwน และใชเ้ป็นทีeจดักจิกรรมกลางแจง้ใน
โอกาสต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ชีWที* K.L        :        ร้อยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 

 

ชนิดของตวับง่ชีW     :        ผลผลติ 
  

คาํอธิบายตวับง่ชี    :     พจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีwวดัตามแผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน 
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สตูรการคาํนวณ      
 

        
                           จาํนวนตวัชีwวดัของแผนปฏบิตัริาชการทีeบรรลุเป้าหมาย       X  100 
                                  จาํนวนตวัชีwวดัตามแผนปฏบิตัริาชการทั wงหมด 

 
เกณฑก์ารประเมิน   :  
 

คะแนน " คะแนน Y คะแนน u คะแนน $ คะแนน g 
รอ้ยละ  " - g§ รอ้ยละ  ~è - ~§ รอ้ยละ �è - �§ รอ้ยละ éè - é§ รอ้ยละ §0  ขึwนไป 

 
ผูก้าํกบัดแูลตวับ่งชีw :    นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ โทรศพัท ์ :  087-2159933 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีw :    นายเจรญิชยั  ศริกิจิ โทรศพัท ์ :  091-0567417 

        นกัวชิาการศกึษา 
 
ผลการดาํเนินการ 

        สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  มกีารดาํเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการของสาํนกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 
2562) ใน ประเดน็ยทุธศาสตร ์และมตีวัชีwวดัความสาํเรจ็ของแผนปฏบิตัริาชการ จาํนวน  "Y  โครงการ ในการ
ดาํเนินงานรอบ 12 เดอืน พบวา่ มกีารดาํเนินงานไมบ่รรลุเป้าหมาย  
 

                                              =                        10       X  100  =   83.33 
                                                             12 

 

 

 

หลกัฐาน     

1. สวศช. K.L-!  แผนปฏบิตัริาชการดา้นการพฒันาสมรรถนะและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามระยะ g ปี (พ.ศ. Yg~" – 2565) 

2. สวศช. K.L-K   แผนปฏบิตัริาชการประจาํปี สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาตปิระจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. สวศช. K.L-3  แบบรายงานผลความสาํเรจ็โครงการตามแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) สาํนกัวเิทศสมัพนัธ์
และการจดัการศกึษานานาชาต ิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

80 รอ้ยละ  "èè 83.33 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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4. สวศช. K.L-#  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละ

การจดัการศกึษานานาชาต ิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวบ%งชี้ที่ 2.6    : ส%งเสริมและพัฒนาทักษะและความเข6าใจทางด6านภาษาอังกฤษและความ 

  แตกต%างทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  (มรม.) 

ชนิดของตัวบ%งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑNมาตรฐาน  
7. มีแผนกิจกรรมสDงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม 
8. มีระบบกลไกในการพัฒนาทักษะทางด6านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
9. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดำเนินการตามแผนกิจกรรม สDงเสริมและพัฒนาทักษะและความเข6าใจทางด6าน 
    ภาษาอังกฤษและความแตกตDางทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา   
10. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคC/ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
11. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผนกิจกรรม 

หมายเหตุ  
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ตัวบDงช้ีตามภารกิจ สำนักวิเทศสัมพันธCและการจัดการศึกษานานาฃาติ 

เกณฑNการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข6อ 

มีการดำเนินการ 
 5 ข6อ 

 
 

ผู5กำกับดูแลตัวบ=งช้ี :    นายอุทก พิเคราะหCฤกษC โทรศัพทG  :   
08-2642-8789 

  
ผู6อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธCและการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ผู5รับผิดชอบตัวบ=งช้ี :    นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ โทรศัพทG  :   
08-9571-5133         นักวิเทศสัมพันธCปฏิบัติการ 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข5อ เกณฑGการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
R 1 มีแผนกิจกรรมส=งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม 
       มีแผนปฏิบัติราชการด6านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช6ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามระยะ 5 ปl (พ.ศ. 2561 – 2565)  
(สวศช. 2.23-01) ท่ีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำรDางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การใช6ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
(สวศช. 2.23-02) เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเปOนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะความสามารถการใช6ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให6เปOนบัณฑิตท่ีมีความพร6อมท้ัง
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษระดับท่ีใช6งานได6 ในระยะ 5 ปl 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ให6สอดคล6องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
       นอกจากน้ีแล6ว สำนักฯ มีแผนยุทธศาสตรCสำนักวิเทศสัมพันธCและการจัดการศึกษา
นานาชาติ ระยะเวลา 5 ปl (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 ท่ีมีเน้ือหา
สาระด6านสDงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมใน 2 ประเด็น
หลัก คือ (1) พัฒนาศักยภาพทางด6านภาษาตDางประเทศเพ่ือการพัฒนาท6องถ่ิน (2) 
ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาตDางประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล6อมอยDางเปOน
สากล (สวศช. 2.23-03) 

สวศช. 2.23-01:  
แผนปฏิบัติราชการด6านการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการ
ใช6ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามระยะ 5 ปl (พ.ศ. 
2561 – 2565) 
สวศช. 2.23-02: 
คณะกรรมการจัดทำรDาง
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การใช6ภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
สวศช. 2.23-03: 
แผนยุทธศาสตรCสำนักวิเทศ
สัมพันธCและการจัดการศึกษา
นานาชาติ ระยะเวลา 5 ปl (พ.ศ.
2560 – 2564) ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2561 

R 2 มีระบบกลไกในการพัฒนาทักษะทางด5านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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มี ข5อ เกณฑGการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มีระบบ กลไก และรายละเอียดข้ันตอนในการพัฒนาทักษะทางด6านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการด6านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช6
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะเวลา 5 ปl (พ.ศ.
2561 – 2565) (สวศช. 2.23-01) และแผนปฏิบัติราชการประจำปlของหนDวยงาน  
(สวศช. 2.23-04) 

สวศช. 2.23-01:  
แผนปฏิบัติราชการด6านการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการ
ใช6ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามระยะ 5 ปl (พ.ศ. 
2561 – 2565) 

R 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดำเนินการตามแผนกิจกรรม ส=งเสริมและพัฒนาทักษะและความเข5าใจทางด5าน 
ภาษาอังกฤษและความแตกต=างทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา   

       มีการจัดสรรงบประมาณโครงการการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการด6านการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช6ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระยะเวลา 5 ปlฯ โดยการจัดทำเปOนแผนปฏิบัติราชการรายปlด6านการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช6ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (พ.ศ. 2563) (สวศช. 2.23-05) 
       นอกจากน้ีแล6ว สำนักฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสDงเสริมและพัฒนาทักษะและความเข6าใจทางด6านภาษาอังกฤษและความแตกตDาง
ทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปl ของหนDวยงาน  
(สวศช. 2.23-04) เชDน โครงการเสริมสร6างเอกลักษณCของชาติ โครงการทดสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โครงการสร6างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช้ันปlท่ี 1 และโครงการพัฒนาความรู6และทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปOนต6น 

สวศช. 2.23-04:  
แผนปฏิบัติราชการประจำปl 
สำนักวิเทศสัมพันธCและการจัด
การศึกษานานาชาติ 
สวศช. 2.23-05: 
แผนปฏิบัติราชการรายปlด6าน
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
การใช6ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (พ.ศ. 2563) 

R 4 มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคG/ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
       มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคC/ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรมด6านการ
สDงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม เชDน โครงการเสริมสร6าง
เอกลักษณCของชาติ และ โครงการพัฒนาความรู6และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 
21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปOนต6น (สวศช. 2.23-06) 

สวศช. 2.23-06: 
ตัวอยDางรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

£ 5 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผนกิจกรรม 
 
 
 

  

การประเมินตนเอง 

เปdาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปdาหมาย 
4 ข6อ มีการดำเนินการ 

4 ข6อ 
4 บรรลุเปèาหมาย 
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จุดเด%น 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับง่ชีWที*  K.l  :     การพฒันาความร่วมมือในระดบันานาชาติ    (มรม.) 
ชนิดของตวับง่ชีW   : กระบวนการ 
คาํอธิบายตวับง่ชีW : 
            การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ  หมายถงึ  การทีeสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ มพีฒันาการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั  โดยจดัทาํคูม่อืการพฒันาความรว่มมอื
ในระดบันานาชาต ิ ซึeงมแีผนการสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  โดยมกีาร
รวบรวมขอ้มลูผลการสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  เสนอรายงานต่อ
มหาวทิยาลยั เพืeอไดร้บัทราบ อยา่งน้อยปีละ " ครั wง มกีารกาํกบัตดิตามการดาํเนินงานและการรายงานผลการ
ประเมนิดา้นการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  ตามแผนยทุธศาสตรข์องสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิในการพฒันามหาวทิยาลยั สง่ผลใหห้น่วยงาน / สาขาวชิา / มหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ป็นทีe
ยอมรบัทางวชิาการในระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
 

เกณฑม์าตรฐาน  :    
1. มกีารจดัทาํคูม่อืการพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ    

2. มแีผนการสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  โดยการมสีว่นรว่มของ

หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
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3. มกีารรวบรวมขอ้มลูผลการสาํรวจความตอ้งการการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  เสนอรายงาน

ต่อมหาวทิยาลยั เพืeอรบัทราบ อยา่งน้อยปีละ " ครั wง 

4. มกีารกาํกบัตดิตามการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   

5. มกีารรายงานผลการประเมนิดา้นการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   
 

เกณฑก์ารประเมิน   :  
 

คะแนน ! คะแนน K  คะแนน ]  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ  
1  ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ   
3  ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ  
5 ขอ้ 

 
 

ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชีW 

:    
นายอุทก พเิคราะหฤ์กษ์ 

โทรศพัท ์ :   

08-2642-8789 

  
ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

ผูร้บัผิดชอบตวับง่ชีW 

:    
นายธนวชิญ ์ สยุอย 

โทรศพัท ์ :   

 
        นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

ผลการดาํเนินการ 

มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

R 1 มีการจดัทาํคู่มือการพฒันาความร่วมมือในระดบันานาชาติ     

มกีารจดัทาํคูม่อืการพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ(สวศช. Y.Y$-è") สวศช. K.7-O! สาํเนาคูม่อื
การจดัทาํขอ้ตกลงความ
รว่มมอืกบัหน่วยงาน
ต่างประเทศ ฉบบัรา่ง 

R 2 มีแผนการสาํรวจความต้องการการพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยการมีส่วน

ร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

มกีารจดัทาํแผนการสาํรวจความตอ้งการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
โดยการมสีว่นรว่มของหน่วยงานภายในทั wงหมดภายในมหาวทิยาลยั โดยมี
เนืwอหาครอบคลุมกจิกรรมความรว่มมอื บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื รวมไป
ถงึบนัทกึความเขา้ใจในการจดัทาํความรว่มมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาใน
ต่างประเทศ (สวศช. Y.Y$-èY) 

สวศช. K.7-OK สาํเนาแบบ
สาํรวจขอ้มลูเกีeยวกบัการ
จดัทาํความรว่มมอื 
(MOU) / ขอ้ตกลง 
(Agreement) ของ
สถาบนัอุดมศกึษาไทย 

R 3 มีการรวบรวมข้อมลูผลการสาํรวจความต้องการการพฒันาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ  เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลยั เพื*อรบัทราบ อย่างน้อยปีละ ! ครั Wง 

มกีารดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูผลการสาํรวจความตอ้งการพฒันาความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศเสนอรายงานต่อมหาวทิยาลยั เพืeอทราบ และพจิารณา

สวศช. K.7-O] สาํเนา
หนงัสอืขอสง่เอกสาร
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มี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน/ผลการดาํเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ดาํเนินการ โดยเสนอผา่นการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั (สว
ศช. Y.Y$-èY - สวศช. Y.Y$-èu) 

ประกอบการประชมุ
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยัฯ 

R 4   ส่งเสริม/กาํกบัติดตามการดาํเนินงานให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  ระดบัคณะ/สาํนัก  

มีกิจกรรมเพื*อ   ตอบสนองข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) 

มกีารดาํเนินการสง่เสรมิ / กาํกบัตดิตามการดาํเนินงาน ใหห้น่วยงาน คณะ/
สาํนกั ภายในมหาวทิยาลยั มกีจิกรรมเพืeอตอบสนองขอ้ตกลงความรว่มมอื 
(MOU) (สวศช. Y.Y$-è$) 

สวศช. K.7-O# รายงาน
การประชมุคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวเิทศสมัพนัธ์
ฯ 

R 5 มีการรายงานผลการประเมินด้านการพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ   

มกีารรายงานผลการประเมนิดา้นการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (สว
ศช. Y.Y$-èg) 

สวศช. K.7-OL รายงาน
การประชมุคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวเิทศสมัพนัธ์
และการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
จดุเด่น 

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

 
จดุที*ควรพฒันา 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ส่วนที*  ] 

สรปุผลการประเมินตนเอง 

             ผลการประเมนิตนเอง ของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ปีการศกึษา Yg~2 
พบวา่ มคีะแนนจากผลการประเมนิตนเองรายตวับ่งชีwตามกลุม่ตวับ่งชีw  ทั wง  Y  กลุม่ตวับ่งชีw  จาํนวน "$  ตวั
บ่งชีw  มคีะแนนเทา่กบั     ดงัตารางสรปุ ผลการประเมนิตนเองตามกลุม่ตวับง่ชีw 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตวับง่ชีW 

 

กลุ่มตวับง่ชีW 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

กลุ่มตวับง่ชีWร่วม  

ตวับง่ชีWที* 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 5 

ตวับง่ชีWที* 1.2  ภาวะผูนํ้าของ คณะกรรมการประจาํสาํนกั และผูบ้รหิารของ
สาํนกั 

4 

ตวับง่ชีWที* 1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีeของผูบ้รหิารสาํนกั 4.41 

ตวับง่ชีWที* 1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.L  ระบบบรหิารความเสีeยง 5 

ตวับง่ชีWที* !.N  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5 

ตวับง่ชีWที* !.l  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 4 

กลุ่มตวับง่ชีWตามภารกิจ  

ตวับง่ชีWที* K.!  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 4.10 

ตวับง่ชีWที* 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 5 

ตวับง่ชีWที* 2.3  รอ้ยละของบุคลากรทีeไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน
วชิาชพี 

5 
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ตวับง่ชีWที* K.#  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอสภาพภมูทิศัน์

และสิeงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

4.42 

ตวับง่ชีWที* K.L   รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 4 

ตวับง่ชีWที* K.N  พฒันากจิกรรมสง่เสรมิทกัษะและความรูค้วามสามารถของ
นกัศกึษาสูค่วามเป็นนานาชาต ิ

4 

ตวับง่ชีWที* K.l   การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ 5 

คะแนนเฉลี*ยทุกกลุ่มตวับง่ชีW 4.57 

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก 

 

 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตวับง่ชีW 

 

กลุ่มตวับง่ชีW 

ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 

กลุม่ตวับ่งชีwรว่ม 4.63  
กลุม่ตวับ่งชีwตามภารกจิ 4.50  

คะแนนเฉลี*ยทุกกลุ่มตวับง่ชีW 4.57  

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก  

 
 

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 
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3.2  ผลการประเมินตนเองรายตวับง่ชีW 

ตวับง่ชีWคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนน

การ

ประเมิน 

ตวัตั Wง ผลลพัธ ์

(%  หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหาร 

กลุ่มตวับง่ชีWร่วม 
ตวับง่ชีWที* 1.1  กระบวนการพฒันา

แผน 

6  ขอ้ 8  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* 1.2  ภาวะผูนํ้าของ 

คณะกรรมการประจาํสาํนกั และผูบ้รหิาร

ของสาํนกั 

4  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

ตวับง่ชีWที* 1.3  การปฏบิตัติาม

บทบาทหน้าทีeของผูบ้รหิารสาํนกั 

4.00 4.41 4.41 

ตวับง่ชีWที* 1.4  การพฒันาหน่วยงาน          

สูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

4  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.L  ระบบบรหิารความ

เสีeยง  

5  ขอ้ 6  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.N  ระบบและกลไก

การเงนิและงบประมาณ  

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* !.l  ระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

9  ขอ้ 8  ขอ้ 4 

คะแนนเฉลี*ยกลุ่มตวับง่ชีWร่วม (ผลการประเมิน) 4.63 

กลุม่ตวับ่งชีwตามภารกจิ 
ตวับง่ชีWที* K.!  ระดบัความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร 

4.00 4.10 4.10 

ตวับง่ชีWที* K.K  ระบบการพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุน 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีWที* K.]  รอ้ยละของบุคลากรทีe

ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน

วชิาชพี 

 
รอ้ยละ 
100 

14  
X 100 

 
5 14 

ตวับง่ชีWที* K.#  ระดบัความพงึพอใจ

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีeมต่ีอสภาพภมูิ

ทศัน์และสิeงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

ระดบั 
4.25 

ระดบั 4.42 4.42 

   ตัวบ่ ง ชีW ที*  K . L    ร้ อ ยล ะขอ งกา ร
ดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 

รอ้ยละ 80 10 X 100 83.33 
12 
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ตวับง่ชีWคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนน

การ

ประเมิน 

ตวัตั Wง ผลลพัธ ์

(%  หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหาร 

ตวับง่ชีWที* K.N  พฒันากจิกรรม

สง่เสรมิทกัษะและความรูค้วามสามารถ

ของนกัศกึษาสูค่วามเป็นนานาชาต ิ

 
4  ขอ้ 

 
4  ขอ้ 

 
 

 
4 

ตวับง่ชีWที* K.l  การพฒันาความ
รว่มมอืในระดบันานาชาต ิ

4  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

คะแนนเฉลี*ยกลุ่มตวับง่ชีWร่วม (ผลการประเมนิ) 4.63 

คะแนนเฉลี*ยกลุ่มตวับง่ชีWตามภารกิจ (ผลการประเมนิ) 4.50 

คะแนนเฉลี*ยทุกกลุ่มตวับง่ชีW (ผลการประเมนิ) 4.57 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

 

 
 
 


