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ตอนท่ี 1 
ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างปัจจุบัน 

 

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รับการอนุมัติและจัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็น
หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล  โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้  
  1) จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป 
  2) จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้มีความประสงค์จะไปต่างประเทศ 
  3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันทั้งในและต่างประเทศตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  
  4) แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรและสถาบัน
อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษานานาชาติ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
  6) บริการสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ บริการภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป  
 
1. ที่ตั้ง 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีที่ตั้งอยู่ที่  

- ชั้น 1 ห้อง 26101 อาคาร 26 หรือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 44000  

- หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043712166  

- อีเมลล์ international.rmu@gmail.com  
 

2. บุคลากร  
2.1 คณะกรรมการประจ าส านัก  

1) อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
3) อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4) อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ 
5) อาจารย์นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ 
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6) ผศ.ดร.กชพร น านาผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7) ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

2.2  บุคลากร 
1)   อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ ์ ผู้อ านวยการ     
2) อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
3) อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา รองผู้อ านวยฝ่ายการวิชาการและวิจัย 
4) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
5) นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6) นายเจริญชัย ศิริกิจ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
7) นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8) นายจิรวัฒน์ สุราสา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9) นายธนวิชญ์ สุยอย  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
10) นายธนาธิป ยุภานิช  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
11) นางสาวสุวภัทร ดวงคมทา  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

2.3 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 
     1)   Mr. Tran Cao Nhon  อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม 
     2)   Mr. Yean Thong Tong  อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ 
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3. โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร์ 

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- งานการประชุมสามัญและวิสามัญประจ าปี 

 

- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่การบรกิารวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและสื่อการอบรม 

- งานพัฒนาข้อสอบและทดสอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครือข่ายความ

ร่วมมือ/MOU 

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและ

ทุนการศึกษา 

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานผลิตและพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลย ี

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

- งานพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

- งานพัฒนาห้องปฏบิัติและศูนยก์ารเรียนรู้ 

- งานพัฒนาเว็บไซต์ 

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกิจการนกัศึกษา 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
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4. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

นางสาวณฐภศา เดชานุเบกษา 

 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

นางสาวณัฐธิดา กลางประชา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายขจรพงษ ์ร่วมแก้ว 

 

ผู้อ านวยการส านัก 
นายอุทก พิเคราะหฤ์กษ์ 

 

- นายเจริญชัย ศิริกิจ  

(นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร) 

- นายธนาธิป ยภุานิช 

(ผูป้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 

 

- นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดก ิ

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 

- นายธนวิชญ์ สยุอย 

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

- นางสาวสุวภัทร ดวงคมทา 

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิัติการ) 
 

 

 

- นายจิรวัฒน ์สุราสา 

(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร) 
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5. งบประมาณในการบริหารงาน ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  
5.1 แผนงบประมาณในการด าเนินงาน ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณรับจัดสรร 
 บกศ.  3,329,455 2,465,300 2,528,600 2,530,000 2,530,000 
 กศ.บป. 200,000 175,500 157,700 160,000 160,000 
 บัณฑิตภาคปกติ 0 0 39,240 40,000 40,000 
 บัณฑิตภาคสมทบ 0 0 176,400 180,000 180,000 
 การจัดการศึกษา

นานาชาติ 
100,100 195,300 139,500 140,000 140,000 

รวม (1) 3,629,555 2,836,100 3,041,440 3,050,000 3,050,000 
เงินงบประมาณ 
 งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 
1,720,697 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

รวม (2) 1,720,697 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) 5,350,252 2,836,100 9,041,440 9,050,000 9,050,000 

 
 
6. ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 6.1 ปณิธาน (Resolution) 
   ส่งเสริมสมรรถนะการท างานและวิชาการสู่ระดับสากลให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ เชิดชูเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก  
 6.2 ปรัชญา (Philosophy) 
  ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม น าสู่สากล  
 6.3 ค่านิยม (Value) 
  กว้างไกลทันสมัย ใส่ใจบุคลากรและนักศึกษา มีภาษาเป็นจุดขาย สร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย โดยใช้
ความร่วมมือ  
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6.4 อัตลักษณ์ (Identity) 
  “สนับสนุน”   ความร่วมมือและกิจกิจกรรมอันเกิดจากความร่วมมือ 
  “ส่งเสริม”  สมรรถนะด้านการแข่งขันในการท างานในระดับนานาชาติ 
  “เสาะแสวง” รายได้และงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย 
  “สืบสาน”  วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และมีคุณค่า 
  “สร้างสรรค์”  สังคมแห่งการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมโลก  
 6.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เครือข่ายกว้างไกล ทันสมัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับนานาชาติ 
 6.6 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นผู้น าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย ให้
ก้าวไกลระดับโลก  
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Explanation): 
   - ผู้น าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนา หมายถึง ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหรือสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร และมหาวิทยาลัย 
   - ก้าวไกลระดับโลก หมายถึง ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานด้านบริการชุมชนท้องถิ่น 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจได้ส าหรับชาวต่างประเทศ 
 6.7 พันธกิจ (Missions) 
 1) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ 
ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) พัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
มีความพร้อมในการแข่งขันในเชิงสมรรถนะการท างานและการมีงานท าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 3) สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นต้นแบบในการใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรและ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 4) สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีรายได้นอกเหนือจากเงินบ ารุงการศึกษาโดยการ
แสวงหารายได้อันเกิดจากความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
  6.8 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
   1) เพ่ือพัฒนาส่งเสริมงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัย งานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้าน
การบริการวิชาการสู่ท้องถิน่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล  
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   2) เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมการใช้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   3) เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะการท างานแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามให้มีความพร้อมในการท างานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 
   4) เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการแสวงหางบประมาณรายได้ที่
นอกเหนือจากเงินบ ารุงการศึกษาโดยความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 การพัฒนาและบริหารจัดการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ รวมถึงเพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแนว
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติจึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ประเด็น รวมถึงเป้าประสงค์ 9 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์ 1.1: ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติเป็นศูนย์กลางทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 1.1.1: พัฒนาระบบกลไกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
    กลยุทธ์ที่ 1.1.2: พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ 
   เป้าประสงค์ 1.2: ศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทางวิชาการและ
เอกสารทั่วไปต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเพื่อเอ้ือต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับ
นานาชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 1.2.1: พัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการแปลและให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป และชุมชนท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   เป้าประสงค์ 2.1: นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นไปตาม
เกณฑ์ทางวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 2.1.1: พัฒนา/ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาครู ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
   เป้าประสงค์ 3.1: มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร
นานาชาติเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
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    กลยุทธ์ที่ 3.1.1: พัฒนาระบบและกลไกแนะแนว การรับนักศึกษาต่างชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3.1.2: สนับสนุนให้มีระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 
   เป้าประสงค์ 3.2: นักศึกษามีความพร้อมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีพ้ืนที่
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3.2.1: พัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อความเป็นนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
   เป้าประสงค์ 4.1: มีบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
    กลยุทธ์ที่ 4.1.1: พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   เป้าประสงค์ 4.2: บุคลากรภายในองค์กรได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพทางวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
    กลยุทธ์ที่ 4.2.1: พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีศักยภาพทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
   เป้าประสงค์ 4.3: มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง วิชาการหรือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 4.3.1: ประสานงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ/ข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 4.3.2: ด าเนินการติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
   เป้าประสงค์ 4.4: มีการบริหารจัดการหน่วยงานและสามารถใช้ระบบ ICT เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 4.4.1: พัฒนา/ส่งเสริมระบบ ICT เพ่ือเผยแพร่และจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง
การจัดการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศแบบ Social Learning Network: SLN 
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ตอนท่ี 2 
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 
การวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและสถานการณ์ในอนาคต 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factor Analysis) 
 

ด้านการบริการวิชาการและวิจัย 
 

   จุดแข็ง  (Strength) 
1) ส านักฯ มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการท้ังภายในและ 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการของส านักฯ ในทุกระดับ เช่น งานด้านการพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรด้านการสอนและการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 

2) ส านักฯ ได้รับอนุมัติหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดอบอบรมหลักสูตรพัฒนาครูมากกว่า 20  
หลักสูตร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเป็นอย่างดี เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้การให้บริการวิชาการของส านักฯ ที่ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง และสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  

3) จากการที่จ านวนนักศึกษาต่างชาติมีแนวโน้มการเพ่ิมจ านวนที่คงที่หรืออาจสูงขึ้นในบางปี  
ตลอดจนการได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวต่างชาติจากภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจากภูมิภาคกลุ่มเป้าหมาย 
ก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ ตลอดจนการ
บริการวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้แก่ชาวต่างชาติ แม้กระทั่งการน าข้อมูลทางสถิติในอดีตจนถึงปัจจุบันมาพัฒนาเป็น
งานวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านการบริการวิชาการและการจัดท าหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการในระดับนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
   4) ส านักฯ มีบุคลากรที่ความรู้ความสามารถด้านการท าวิจัย ตลอดจน ฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการท่ีสามารถน ามาบูรณาการเป็นผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติ  
   5) ส านักฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีส่งเสริมงานด้านการบริการวิชาการของส านักฯ 
ทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
   จุดอ่อน (Weakness) 

1) ส านักฯ ขาดนโยบายด้านการบูรณาการงานเข้ากับการจัย และไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการริเริ่มหรือพัฒนางานวิจัยของส านักฯ อย่างจริงจัง 
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2) การให้บริการวิชาการของส านักฯ ยังไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งแปรผกผันกับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในส านักฯ อย่างเพียงพอ  

3) ส านักฯ ให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการในเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ 
ส านักฯ  มากกว่าการให้การบริการด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส านักฯ 
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในส านักฯ ผิดวัตถุประสงค์และไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานตามพันธกิจ
หลัก  

4) การประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม/โครงการด้านการให้บริการวิชาการยังไม่ทั่วถึง 
กลุ่มเป้าหมาย 
    5) กิจกรรม/โครงการการบริการด้านภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาษาของนักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนยังมีน้อย 

 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 
     จุดแข็ง (Strength) 

ส านักฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งเสริมการ 
ด าเนินงานด้านวิเทศ และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ เช่น 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และทรัพยากร การให้บริการด้านภาษาและทรัพยากรสื่อการสอน ตลอดจน 
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไห้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
  จุดอ่อน (Weakness) 

1) ส านักฯ ขาดการวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นระบบ  
   2) ขั้นตอนการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นทางการมี
ความซับซ้อน มีการเพ่ิมขั้นตอนในการอนุมัติการลงนามความร่วมมือให้เป็นในระดับสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยใน ไทยส่วนใหญ่ให้อ านาจอธิการบดีในการอนุมัติได้ ส่งผลให้ระยะเวลาในการพิจารณาลงนามและ
การประสานงานในรายละเอียดกับหน่วยงานภายนอกนั้นยาวนานมากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
   3) ส านักฯ ขาดการพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งในและในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ส่งผลให้จ านวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือลดลง เช่น การ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลและสื่อการเรียนการสอนที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของส านักฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ อื่นในไทยให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ 
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ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     จุดแข็ง (Strength) 
1) ส านักฯ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น การ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานส านัก และ
ทุนการศึกษา ตลอดจน การด าเนินโครงการและกิจกรรมของส านักฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

2) ส านักฯ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานฯ ระบบเครื่องข่ายต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของส านักฯ ให้ใช้การได้  

     จุดอ่อน (Weakness) 
1) อุปกรเทคโนโลยีในส านักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางรายการยังไม่ทันสมัย 

เพียงพอส าหรับการใช้งานในหน่วยงานและรองรับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ต้องมีการซ่อมบ ารุง
และแจ้งช ารุดอยู่บ่อยครั้ง   
   2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหาและซ่อมบ ารุงจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรีบเร่ง เนื่องจากส านักฯ ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่างจ ากัด   
   3) ส านักฯ ไม่มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
       4)  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมบนเว็บไซต์หน่วยงานยังไม่เป็น
ปัจจุบัน  
    

ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 

     จุดแข็ง (Strength) 
1) ผู้บริหารส านักฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการวางนโยบายในการพัฒนาส านักฯ เข้าสู่ความเป็น 

นานาชาติ 
2) บุคลากรของส านักฯ ที่รับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก มีความรู้ความสามารถและความ 

เชี่ยวชาญในสายงาน น าไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการส านักฯ ที่ดีและมีประสิทธภาพสอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ 

3) ส านักฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร 
4) ส านักฯ มีบุคลากรที่สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา เช่น ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาเวียดนาม  

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและขับเคลื่อนการให้บริการของส านักฯ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและ
ตรงเป้าหมาย 
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5) ส านักฯ มีทรัพยากรบุคคล ห้องอบรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การด าเนินงานภาพรวมของส านักฯ มีประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  จุดอ่อน (Weakness) 
   1) การวางแผนพัฒนาบุคลากรของส านักฯ ยังไม่เป็นระบบ ท าให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมทุกสายงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการและการ
พัฒนาส านักฯ ในภาพรวมในอนาคต 
   2) ส านักฯ ไม่มีการประชุมบุคลากรเพื่อวางแผน ชี้แจง กระจายภาระงาน และติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานของส านักฯ ตามพันธกิจหลัก ที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส านัก
ฯ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
   3) บุคลากรสายสอนที่รับผิดชอบด้านการสอนภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ ท าให้ส านักฯ ไม่
สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาและบุคลากรได้ ต้อง
สูญเสียงบประมาณในการจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการอบรม/สอนภาษาต่างประเทศ
แทน 
   4) ส านักฯ ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ตลอดจนการจัดสรร
และการบริหารทรัพยากรภายในส านักฯ อย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่าง
ประหยัด 
 
  1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor Analysis) 
  โอกาส (Opportunity) 

 1) มหาวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของส านักในด้านการบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และ
การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลและสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ซึ่งสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศที่
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศ ซึ่งหน่วยงานนี้มีเว็บไซต์การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก
และมหาวิทยาลัย 

 3) ผลจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ท าให้มีหน่วยงานจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคใกล้เคียงให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ิมมากข้ึน  
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 4) แนวทางการบริหารจัดการด้านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยชัดเจนและเป็นระบบ
มากขึ้นส่งผลให้การท างานด้านวิเทศของส านักฯ ที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน มีข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารและ
เอกสารน้อยลง 

 5) หน่วยงานในต่างประเทศท้ังในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาค เปิดโอกาสทางการศึกษา
แก่นักศึกษาไทยให้สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคนั้นได้ เช่น ให้ทุนการศึกษาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาดูงาน การวิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

 6) รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศและการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรที่ดูแลงานด้านการต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของ
บุคลากรในภาครัฐ 
  อุปสรรค (Threat) 
  1) ผลจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ท าให้การเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติในภูมิภาคมีเพ่ิมมาก
ขึ้น นโยบายด้านการตรวจคนเข้าเมืองของไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีความเข้มงวดขึ้น ส่งผลท า
ให้ระยะเวลาในการประสานงานกับหน่วยงานความร่วมมือในกลุ่มประเทศดังกล่าวล่าช้ าเนื่องจากระเบียบพิธีการ
และข้ันตอนในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น 
  2) การแข่งขันกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาในไทยมีสูงขึ้น ในด้านการพิจารณาค าขอรับความ
ช่วยเหลือ/ทุน/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือส่วนกลาง และการแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการของ
นักศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น  
  3) แนวโน้มการศึกษาต่อในสายวิชาชีพสูงขึ้น และอัตราค่าแรงขั้นต่ าของสายอาชีพเพ่ิมขึ้น ท าให้
จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลดลง ท าให้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ลดลง ส่งผลให้หน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยตรง 
  4) มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศ แต่การจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้พันธกิจดังกล่ าวไม่
เพียงพอและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของส านักฯ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้อย่างราบรื่นเท่าท่ีควร 
  5) ประเทศไทยมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดด้านการตรวจคนเข้าเมือง มีการบังคับใช้กฎหมายการ
ตรวจคนเข้าเมืองอย่างจริงจัง มีการเพ่ิมขั้นตอนและเอกสารในการด าเนินงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้
ส านักฯ ต้องปรับตัวและซักซ้อมชี้แจงข้อกฎหมายแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงานในส่วนดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลในทาง
กฎหมาย 
  6) จากจ านวนนักศึกษาที่ลดลงในแต่ละปี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานภายในลดลง แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินงานตามพันธกิจ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 
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2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 
  1) การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of 
things) 
  2) การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 
 2.2 เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย (ระยะเวลา 5ปี) 
  1) เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 
  2) รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายขึ้น 

 3) บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากข้ึน 
 2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
   1) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
  2) ความขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทาง ในขณะที่แรงงานทักษะต่ าจะตกงาน 
  3) ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 
  4) การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
 2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ความร่วมมือทางด้านนี้มี
ความเข้มข้นมากขึ้น 
  1) ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น 
  2) วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก15 ปี
ข้างหน้า 
 2.5 ความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศ มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 
  1) สถานการณ์ความม่ันคงกับประเทศรอบบ้าน 
  2) การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่ก าลังแผ่ขยาย 
  3) การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนา ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยใน
ทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้ง
ปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญ ในเวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และคนไทยในประเทศ มีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการนานาชาติ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
   4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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   4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
2. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนวทางการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบและ
ประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” 
ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใต้แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ โดย
พิจารณาตามความสัมพันธ์กับพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6: การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน มี
เป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนา
เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความ
เหลื่อมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐาน
เชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้  จากการพิจารณาความสัมพันธ์กับพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ ประกอบด้วยรายละเอียดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   วัตถุประสงค์: 
    วัตถุประสงค์1.1: เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    วัตถุประสงค์1.2: เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
    วัตถุประสงค์1.4: เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและ
ประเทศ 
   เป้าหมาย: 
    เป้าหมายที่ 2: คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    เป้าหมายที่ 3: คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   แนวพัฒนา: 
    แนวพัฒนา 3.2: พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
     2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
     3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงาน 
    แนวพัฒนา 3.3: ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     5) ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
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     6) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
   วัตถุประสงค์: 
    วัตถุประสงค6์.1: เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
   เป้าหมาย: 
    เป้าหมายที่ 1: ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   แนวพัฒนา: 
    แนวพัฒนา 3.1: ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
     4) พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของแผนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) โดยคุณลักษณะ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียน
ได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และคุณลักษณะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 80 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) เพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์การจัดการศึกษานานาชาติ 
ประกอบด้วยรายละเอียดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
และเป็นประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อม
ก าลังคนทั้งด้านความรู้ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่มีพลวัต และการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนสร้างเสริมทักษะส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และทักษะดิจิทัล 
   เป้าหมาย:  
    2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคท้ังในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด สภาพ
ภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก  และรูปแบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศท่ีมีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกัน การศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม 
ให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   เป้าหมาย: 
    3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
    3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาควบคู่
กับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงจ าเป็นต้องบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 
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   เป้าหมาย: 
    6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
    6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 
5. กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พัฒนาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยก าหนด
เจตนารมย์ เพ่ือให้อุดมศึกษาต้องน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สร้างปัญญาให้กับสังคม เป็นศูนย์รวมความรู้และ
ศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคมก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคมก่อให้เกิด
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณา จาก 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age Group 
  2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity): ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
  3) คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality): สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ 
Hard Skill 
  4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency): ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร 
  5) การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy): บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 
 นอกจากนี้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดแนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง (4-Re) ได้แก่ การก าหนด Core Competencies ของ ระบบ อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ
สู่อนาคต (Reorientation) การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นจุดเด่นของแต่ละสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ (Reprofiling) การปรับโครงสร้างของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา 
(Restructuring) และการจัดองค์การใหม่ในระบบอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดกลไกการก าหนดนโยบาย การสนับสนุน 
การติดตามตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ (Regulator and Providers) และตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 
ประเทศ (Reorganization) โดยมีประเด็นส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษาไทย ประกอบไปด้วย 8 
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม (Accessibility and 
Equity) การพัฒนานักศึกษา (Student Development) โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม (Research 
and Innovation Infrastructure) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน (Public Private and Community 
Partnership) การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Higher Education Financial Security) 
นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล (Policy -Support - Assessment) การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
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อุดมศึกษา (Higher Education Good Governance) และอุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) ทั้งนี้ 
จากการพิจารณาความเกี่ยวพันตามพันธกิจส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ สรุปประเด็นที่
เกี่ยวพันได้ดังนี้ 
  ประเด็นส าคัญที่1: การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม (Accessibility 
and Equity) โดยมีประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 
   1) กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาใหม่:  
    1.1) ประชากรนอกวัยเรียน (Non-Age group) หรือวัยท างาน 
    1.2) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ   
   2) การปรับตัวของระบบ:  
    2.1) ปรับหลักสูตรเน้นสมรรถนะตอบสนองความต้องการในระยะสั้น 
     2.2) ปรับเส้นทางการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่หลากหลาย (Multiple Tracks)  
     2.3) การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ (Cyber University)  
  ประเด็นส าคัญท่ี2: การพัฒนานักศึกษา (Student Development) โดยมีประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 
   1) การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต: 
     1.1) Professional Skills 
    1.2) การเป็นพลเมืองและพลโลก 
   2) การจัดกลุ่มสถาบัน: 
    2.1) มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น (Community University)  
   3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: 
     3.1) ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน 
     3.2) ทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีก าหนด 
   4) คณาจารย์: คุณลักษณะที่ต้องการของสถาบันกลุ่มต่างๆ 
    4.1) นักวิชาการ ความรู้ หลักการ และทฤษฎี 
   5) การวัดและประเมินผล 
     5.1) การประเมินสมรรถนะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (National Higher Education 
Student Competencies Assessment)  
  ประเด็นส าคัญที่4: ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน (Public Private and Community 
Partnership) โดยมีประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 
   1) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ : คณะกรรมการร่วมรัฐ – เอกชน – ชุมชน และ
คณะกรรมการเครือข่าย 
   2) ส่งเสริมความร่วมมือระดับพ้ืนที่ในสาขาวิชาต่างๆ 
  ประเด็นส าคัญท่ี 8: อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) โดยมีประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 
   1) การพัฒนา Application / Mobile Technology 
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    2) On-line / Off-line Learning (Flipped Learning)  
   3) E-Testing 
 
6. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
 จากพระราชกระแสด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)  ตรัสถึงแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “ต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  เมื่อตกลง
กันแล้วให้น ายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น”   
 การก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้เป็นไปตาม ความต้องการกาลังคนของการพัฒนา
ท้องถิ่น พ้ืนที่ และประเทศในการแก้ปัญหา การดูแลและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการท า SWOT ได้สรุปประเด็นปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมหาวิทยาลัยได้น ามาใช้ในการจัดการ ปรับ
ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
ก าหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยร่วม
พัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที ่2 พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ ความมั่นคง ระยะ
ที่ 3 พ.ศ. 2570-2574 มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ และระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579 
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 4 ระยะ มหาวิทยาลัยได้น ามา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการด าเนินงานใน
ระยะที่ 1 ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 คือ “มหาวิทยาลัย
ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล  
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 ทั้งนี้ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติได้ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 5 
ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการ
บริหาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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ตอนท่ี 3 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดท า และสาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 

 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 
– 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร
หน่วยงานให้สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้
มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นเครื่องมือส าหรับบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ตลอดจน สังคมโลก  
 

ขั้นตอน/ล าดับการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 
– 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ได้จัดท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ตลอดจน บริบทสภาวะแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ตลอดจน สังคมโลก ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์และก าหนดถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และโครงการกิจกรรมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติได้ประชุมระดม
ความคิดเห็นทั้งจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก เพ่ือเปิดโอกาสให้มี



 

25 

 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มีความชัดเจน และสามารถน าไป
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติในอนาคต 
 ทั้งนี้ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส านักฯ ดังนี้ 

 1. จัดการประชุมจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 ฉบับเดิม เพ่ือน าเสนอในวาระเพ่ือพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯโดยจัดท า
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
ฉบับเดิม ทั้งนี้ ให้มีวาระเพ่ือพิจารณาเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดให้มีความ
สอดคล้องกัน 

 2. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ระดมความคิดเห็นในการแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 และให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

 3. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  

 4. จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วาระเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประจ าส านักฯ 

 5. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ไปจัดปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือทราบอีกครั้ง 

 6. ผู้บริหารส านักฯ น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษาระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
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สาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 

1.  พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.1 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการ
จดัการศึกษานานาชาติเป็น
ศูนย์กลางทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
พัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 ศูนย์การแปลภาษาแห่ง
อาเซียน โดยเน้นการแปล
บทความทางวิชาการและเอกสาร
ทั่วไปต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเพื่อเอ้ือ
ต่อการตีพิมพ์บทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

1.1.1 พัฒนาระบบกลไกโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้เพื่อการบริการวิชาการ 
1.2.1 พัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการแปลและให้บริการวิชาการ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ บุคคลทั่วไป และชุมชนท้องถิ่น 

2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ครูอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2.1 นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัย
มีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเป็นไปตาม
เกณฑ์ทางวิชาชีพ 

2.1.1 พัฒนา/ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาครู ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
วิชาชีพ 

3. ยกระดับการศึกษาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 

3.1 มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระยะ
สั้น/หลักสูตรนานาชาติเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 
3.2 นักศึกษามีความพร้อมกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม อาคาร
สถานที่ เอื้อต่อการเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ 

3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกแนะแนว การ
รับนักศึกษาต่างชาติ 
3.1.2 สนับสนุนให้มีระบบกลไกการพัฒนา
ทักษะภาษาส าหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง
ที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 
3.2.1 พัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาต่อความเป็นนานาชาติ 

4.  พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลัก

4.1 มีบริหารจัดการภายในองค์กร
อย่างมีคุณภาพและมี

4.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
ธรรมาภิบาลและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.2 บุคลากรภายในองค์กรได้รับ
การพัฒนาและมีศักยภาพทาง
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.3 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทาง วิชาการหรือ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
4.4 มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานและสามารถใช้ระบบ 
ICT เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
การเรียนรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

4.2.1 พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้มีศักยภาพทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.3.1 ประสานงานการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ/ข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.3.2 ด าเนินการติดตามการจัดโครงการ/
กิจกรรมอันเนื่องมาจากสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่างประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.4.1พัฒนา/ส่งเสริมระบบ ICT เพ่ือเผยแพร่
และจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศแบบ 
Social Learning Network: SLN 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
และแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
มรม. ส านัก มรม. ส านัก มรม. ส านัก 

1.  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

1.  พัฒนาศักยภาพ
ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นเลิศในการสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา 

1.1 ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษา
นานาชาติเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 ศูนย์การแปลภาษา
แห่งอาเซียน โดยเน้นการ
แปลบทความทางวิชาการ
และเอกสารทั่วไปต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคคลทั่วไปเพ่ือเอ้ือต่อ
การตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับนานาชาติ 

1. สร้างและพัฒนา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการวางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามพันธกิจและ
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 

1.1.1 พัฒนาระบบกลไก
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน หน่วยงาน หรือ
บุคคลภายนอก 
1.1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้เพื่อการบริการ
วิชาการ 
1.2.1 พัฒนาโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ
แปลและให้บริการวิชาการ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลทั่วไป และชุมชน
ท้องถิ่น 
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2.  ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ 

2. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครูอย่าง
ต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.1  คณาจารย์ และ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.1 นักศึกษาครูของ
มหาวิทยาลัยมีทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
เป็นไปตามเกณฑ์ทาง
วิชาชีพ 

5. ปรับปรุงหลักสูตร 
เนื้อหาสาระรายวิชาและ
กระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับด้วย School 
Integrated Learning 
และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2.1.1 พัฒนา/ส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษาครู ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
วิชาชีพ 

3.  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ยกระดับการศึกษา
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
สากล 

3.2 อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3.3 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัต
ลักษณ์ด้านสมรรถนะและ 
คุณลักษณะ 4 พร้อม
รองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

3.1 มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระยะสั้น/
หลักสูตรนานาชาติเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 
3.2 นักศึกษามีความพร้อม
กับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมีพ้ืนที่
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
เอ้ือต่อการเตรียมความ

12. พัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นมือ
อาชีพ 
14. ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะ วิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ  
 

3.1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกแนะแนว การรับ
นักศึกษาต่างชาติ 
3.1.2 สนับสนุนให้มีระบบ
กลไกการพัฒนาทักษะ
ภาษาส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งที่เป็นคนไทย
และชาวต่างชาติ 
3.2.1 พัฒนา/ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
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พร้อมสู่ความเป็น
นานาชาติ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาต่อความเป็น
นานาชาติ 

4.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิ
บาล 

4.  พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

4.1 มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นที่สร้างความม่ันคง
ให้กับประเทศ 
4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล ความ
พร้อมและความสามารถ
ปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 

4.1 มีบริหารจัดการภายใน
องค์กรอย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.2 บุคลากรภายในองค์กร
ได้รับการพัฒนาและมี
ศักยภาพทางวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.3 มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรทัง้ใน
และต่างประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทาง วิชาการ
หรือการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการศึกษา 
4.4 มีการบริหารจัดการ

16. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
18. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและฐานข้อมูล 
(งบประมาณและ
บุคลากร) ให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 
20. พัฒนาระบบและ
กลไกเพ่ือยกระดับการ
ประกันคุณภาพ

4.1.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.2.1 พัฒนา/ส่งเสริม
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ให้มีศักยภาพทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
4.3.1 ประสานงานการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ/ข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนท้องถิ่น ทั้ง
ภายในประเทศและ
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หน่วยงานและสามารถใช้
ระบบ ICT เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและการ
เรียนรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

การศึกษาของหลักสูตร/
คณะ/ศูนย์/ส านัก/
มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อ
การเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/สากล 
(TQR/EdPEx.) 

ต่างประเทศ 
4.3.2 ด าเนินการติดตาม
การจัดโครงการ/กิจกรรม
อันเนื่องมาจากสัญญา
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างประเทศให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
4.4.1พัฒนา/ส่งเสริม
ระบบ ICT เพ่ือเผยแพร่
และจัดการข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงการ
จัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศแบบ 
Social Learning 
Network: SLN 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั่วประเทศ แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2560-

2574) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

นโยบายที่ 3.1 พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

นโยบายที่ 3.2 การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

นโยบายที่ 6.3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและ

เป็นธรรม 

การพัฒนานักศึกษา 
(Student Development) 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
(Public Private and Community 

Partnership) 

อุดมศึกษาดิจิทลั 
(Digital Higher Education) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนาครู คณาจารย์และ

บุลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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แผนการพัฒนา
จังหวัด

มหาสารคาม  
(พ.ศ2561-2564) 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ (พ.ศ. 2560-2564) 

 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏ
มหาสารคาม    

(พ.ศ.2560-2564) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2561 

ยุทธศาสตร์ ส านกั
วิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษา

นานาชาติ 
ระยะเวลา 5 ป ี 
(พ.ศ.2560 – 
2564) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 

2561 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชภัฏ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-

2579 

ยุทธศาสตร์ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต
และพัฒนาครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูอย่าง
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับ
การศึกษาทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 
ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

และสร้างเครือข่ายความ
รว่มมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา 
และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปรัชญา : ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม น าสู่สากล 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย ให้ก้าวไกลระดับโลก 

พันธกิจ 1.  พัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามให้เป็นท่ี
รู้จักในระดับนานาชาติใน
เรื่องวิชาการ ผลงานวิจยั 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.  พัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
มีความพร้อมในการแข่งขันในเชิง
สมรรถนะการท างานและการมี
งานท าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประชาคมโลก 

3. สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเป็นต้นแบบในการใช้
ความสัมพันธ์กับองค์กรและ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศในการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
การวิจัยของ นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร 

4.  สนับสนุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามมีรายได้
นอกเหนือจากเงินบ ารุง
การศึกษาโดยการแสวงหา
รายได้อันเกิดจากความสัมพันธ์
กับองค์กร หน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนา
ศักยภาพทางด้าน

ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครูอย่าง
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับ
การศึกษาทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 
ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาลและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ 
 

ค่านิยม กว้างไกลทันสมัย ใส่ใจบุคลากรและนักศึกษา มีภาษาเป็นจุดขาย สร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย โดยใช้ความร่วมมือ 
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สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปรัชญา : ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม น าสู่สากล (ต่อ) 

ผลลัพธ์ 1. ยกระดับความเป็นสากลให้กับชุมชน
ท้องถิ่น ในลักษณะของข้อมูลที่เปน็
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ผลติภณัฑก์าร
บริการ และอื่นๆ รวมถึงเพิม่ความรู้
ความเข้าใจท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ 

2. ได้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. ให้โอกาสทางการศึกษา
และจัดกระบวนการเรยีนรู้
ที่หลากหลายในการผลติ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้
มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึง 
 

4. ให้มหาวิทยาลัยเป็น
แบบอย่างท่ีดีของการ
จัดการสภาพภมูิทัศน์ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มคีวามเป็น
นานาชาติ 

7. มีการบริหารจัดการที่
ดีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรร
มาภิบาลและมีภาคีความ
ร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนา 
 

ผลผลิต ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคามมีความพร้อม
ทางทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

ผลผลติ : ผลงาน
การให้บริการ
วิชาการ 
 

ผลผลติ :พื้นที่ในการเสริม
ทักษะภาษาต่างประเทศ และ
พ้ืนท่ีท่ีมีบรรยากาศในการ
กระตุ้นการเรยีนรู้ถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

ผลผลติ: ระบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นสากล 
ผลผลติ: พัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็น
สากล 
 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์ที ่4  

ผลผลติ : บัณฑติครูมี
ความพร้อมทางทักษะ 
ภาษาต่างประเทศตาม
มาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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การเรยีนรู้และ 
พัฒนา 

การด าเนินงาน 
ภายใน 

แผนภูมิยุทธศาสตร์ (Strategy MAP) ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจดัการศกึษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ.2560-2564) 

บณัฑิตมีความพร้อมทางดา้นภาษาต่างประเทศและ
ความเขา้ใจทางวฒันธรรมนายจา้งพงึพอใจในการใช้

บณัฑิต 

เป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลกัษณ์และมี
ช่ือเสียงในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัสากล 

เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีดีสากล 

ศูนยพ์ฒันาและใหบ้ริการ
ทางดา้นภาษาในระดบั

สากล 

พฒันาคุณภาพ
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการ
พฒันาการเรียน

การสอน 

ส่งเสริมพฒันา
นกัศึกษาใหมี้
ศกัยภาพตาม

เกณฑ์
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใช้
ระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาใน
การบริหารจดัการ 

พฒันาระบบกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและพฒันา
หลกัสูตร ผลิตครู 

และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ 

ส่งเสริม สนบัสนุนให้
หลกัสูตรจดักิจกรรม
พฒันาทกัษะทาง

ภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑม์าตรฐานสากล 

พฒันางานการ
บริการศูนย์

แปลภาษาและ
งานวิเทศสมัพนัธ ์

พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจดัการท่ี

มีคุณภาพ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หลักสตูรท่ีสอดคล้อง

กับตลาดแรงงาน 

ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีหุ้นส่วนในการท าวิจัย การ

บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 

สนับสนุนให้หลักสตูรจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

และภมูิภาค 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
หลักสตูร/โครงการ

กิจกรรม/การบริการด้าน
ความเป็นนานาชาตติาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

สร้างและพฒันาความ
ร่วมมือและขอ้ตกลงร่วมกบั
มหาวิทยาลยัและหน่วยงาน

ภาครัฐ 

ส่งเสริมใหมี้ระบบการ
จูงใจบุคลากรในการ
ผลิตผลงานทาง

วิชาการ 

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความสมดุลของ

ชีวิตและการท างาน 

พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจดัการ 

พฒันาและสนบัสนุน
ความร่วมมือกบั

นกัวิจยั/นกัวิชาการ
ในต่างประเทศ 

พฒันาระบบฐานขอ้มูล
การจดัการความรู้เพื่อการ

บริการวิชาการ 

ผู้รับริการ 
 

การเงิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
 

ด้านการบริการวิชาการ 

 

รายการ รายละเอียด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 1.1  ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติเป็นศูนย์กลาง

ทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ท้องถิ่น 

       

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  พัฒนาระบบกลไกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส าหรับพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพของ 

ชุมชน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 1.3 ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมส าหรับพัฒนา/ส่งเสริม

ศักยภาพของ ชุมชน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2:  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ        
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 1.1 จ านวนระบบบริการ/ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อบริการวิชาการ จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
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รายการ รายละเอียด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

แก่ชุมชน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก สารสนเทศ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบบริการ/ระบบการจัดการข้อมูล

เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
ระดับ 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 1.2  ศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทาง
วิชาการและเอกสารทั่วไปต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคล
ทั่วไปเพ่ือเอ้ือต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

       

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการแปลและให้บริการวิชาการ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป 
และชุมชนท้องถิ่น 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการแปลและให้บริการวิชาการ

ทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป 
และชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 1.2 จ านวนชิ้นงานในการบริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ
แก่ประชาชน/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 2 2 3 5 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
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รายการ รายละเอียด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการแปลและ
ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลทั่วไป และชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 
ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 2.1:  นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

เป็นไปตามเกณฑ์ทางวิชาชีพ 
       

กลยุทธ์ที่ 2.1.1:  พัฒนา/ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาครู ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาครู ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ 
จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 10 15 20 20 25 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.3 ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะ

ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาครู ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
วิชาชีพ 

ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

ระดับ A1 A1 B1 B1 B1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 
ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
รายการ รายละเอียด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
เป้าประสงค์ 3.1:  มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น/

หลักสูตรนานาชาติเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 

       

กลยุทธ์ที่ 3.1.1:  พัฒนาระบบและกลไกแนะแนว การรับนักศึกษาต่างชาติ        
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 1.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2 2 2 2 2 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 1.3 ระดับความพึงพอใจในระบบและกลไกแนะแนว การรับ

นักศึกษาต่างชาติ 
ระดับ 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3.1.2:  

 
สนับสนุนให้มีระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาส าหรับนักศึกษา
และบุคลากรทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 
จ านวน 1 1 2 2 2 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นคนไทย/ชาวต่างชาติ 

จ านวน 1 1 1 2 2 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 2 3 5 10 15 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 2 3 5 10 15 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ร้อยละของบุคลากรสบสนับสนุนที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษต่อ
จ านวนทั้งหมดตามมาตรฐานที่ก าหนดในโครงการ 

ร้อยละ 2 3 5 10 15 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้าน ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
ภาษาส าหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 

 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญา
ตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 

ระดับ *A1 *A2 *A2 *B1 *B1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR (*ตามค าอธิบายค่าเกณฑ์หน้า 49) 

ระดับ *A1 *A2 *B1 *B1 *B2 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 3.2:  นักศึกษามีความพร้อมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมี
พ้ืนที่สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นนานาชาติ 

       

กลยุทธ์ที่ 3.2.1:  พัฒนา/ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาต่อความเป็นนานาชาติ 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

และการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 จ านวนสิ่งสนับสนุน/พื้นที่สนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ต่อความเป็นนานาชาติ 

จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสากล 
ทางวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

 
รายการ รายละเอียด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ 4.1:  มีบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
       

กลยุทธ์ที่ 4.1.1:  พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ร้อยละ 80 100 100 100 100 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 

 ร้อยละความส าเร็จของด าเนินการตามแผนงบประมาณ ร้อยละ 80 80 80 80 80 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ
ประกันคณุภาพ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 ระดับคุณภาพตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 4.00 4.10 4.20 4.50 4.50 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 
 ระดับความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 
 ระดับความส าเร็จตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามความคิดเห็น

ของบุคลากรภายในองค์กร 
ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ/สภาพแวดล้อม
ขององค์กร 

ระดับ 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ
ประกันคณุภาพ 

เป้าประสงค์ 4.2:  บุคลากรภายในองค์กรได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพทางวิชาชีพที่
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

       

กลยุทธ์ที่ 4.2.1:  พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีศักยภาพทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 ร้อยละของบุคลากรภายในองค์กรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 100 100 100 100 ฝา่ยแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน

องค์กร 
จ านวน 1 2 2 2 2 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ

ประกันคณุภาพ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 2 3 3 4 ฝ่ายแผน งบประมาณ และ
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ประกันคณุภาพ 

เป้าประสงค์ 4.3:  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง วิชาการหรือการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการศึกษา 

       

กลยุทธ์ที่ 4.3.1:  ประสานงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ/ข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศที่ลง

นามแต่ละปีงบประมาณของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 1 1 1 1 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 

 
กลยุทธ์ที่ 4.3.2:  ด าเนินการติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากสัญญา

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่

ด าเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน 1 2 3 3 4 ฝ่ายการวิชาการและวิจัย 
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รายการ รายละเอียด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ 4.4:  มีการบริหารจัดการหน่วยงานและสามารถใช้ระบบ ICT เพ่ือใช้ใน

การประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการเรียนรู้
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

       

กลยุทธ์ที่ 4.4.1:  พัฒนา/ส่งเสริมระบบ ICT เพ่ือเผยแพร่และจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
รวมถึงการจัดการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศแบบ Social 
Learning Network: SLN 

       

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ        
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการเข้าชมเว็บไซด์ขององค์กร ร้อยละ 1 2 2 4 5 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 จ านวนหลักสูตรออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จ านวน - 1 2 2 3 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ        
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ ICT ขององค์กร ระดับ 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 

 
ค าอธิบายหน่วยนับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 
 1. จ านวน หมายถึง การนับผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่ก าหนด 
 2. จ านวนสะสม หมายถึง การนับจ านวนสะสมของผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่ก าหนด โดยนับสะสมจ านวน
ตามค่าเป้าหมายของผลงาน ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 
 3. ร้อยละ หมายถึง จ านวนของผลงานหรือผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น 
 4. ร้อยละสะสม หมายถึง จ านวนสะสมของผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่
ก าหนดโดยนับสะสมจ าแนกตามค่าเป้าหมายของผลงาน ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 
 5. ระดับคะแนน หมายถึง ค่าของคะแนนที่ได้จากการประเมินหรือความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด วัดจากค่าเฉลี่ยการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
และแปรความหมายขอบเขตของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best) (Best, 1981 p.182) ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ มากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ มาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ น้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัความค่าเปา้หมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 
 6. ระดับความส าเร็จ หมายถึง คะแนนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามระบบกลไกหรือโครงการที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด ที่ส่งผลต่อการผลงานหรือค่า
เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ โดยคะแนนการประเมินกระบวนการ มี 5 ระดับ ดังนี้ 
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(ใช้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หรือ SAR ของ สมศ.) 
 
   ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1) ไมม่ีระบบกลไก 
2) ไมม่ีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 
3) ไมม่ีข้อมูลหลักฐาน 

1) มีระบบกลไก/โครงการ 
2) มีการนาระบบกลไก/ 
โครงการ ไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินงาน 

1) มีระบบกลไก/โครงการ 
2) มีการนาระบบกลไก/
โครงการไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินการ 
3) มีการประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของระบบ
กลไก/โครงการและรายงาน
ผล 
4) ไมม่ีการทบทวนปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการ 

1) มีระบบกลไก/โครงการ 
2) มีการนาระบบกลไก/
โครงการไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินการ 
3) มีการประเมินผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของระบบกลไก/
โครงการและรายงานผล 
4) มีการทบทวนปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจากการ
ประเมินผล 

1) มีระบบกลไก/โครงการ 
2) มีการนาระบบกลไก/
โครงการไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินการ 
3) มีการประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของระบบ
กลไก/โครงการและรายงาน
ผล 
4) มีการทบทวนปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจากการ
ประเมินผล 
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1) มีระบบกลไก/โครงการ 
2) มีการนาระบบกลไก/โครงการไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินการ 
3) มีการประเมินผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของระบบกลไก/โครงการ
และรายงานผล 
4) มีการทบทวนปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจากการประเมินผล 
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
6) มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยันและ(กรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน) สามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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เกณฑ์มาตรฐาน CEFR เปรยีบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ และค าอธิบาย 

 

English Discoveries CEFR TOEIC TOEFL 
(iBT) 

TOEFL 
(CBT) 

IELT 

First Discoveries A1 
120 - 220 17 – 29 57 – 91 1 – 2.5 

Basic 1 A1 
Basic 2 A2 

225 - 545 30 – 41 93 – 120 3 – 3.5 
Basic 3 A2 
Intermediate 1 B1 

550 – 784 42 – 71 123 – 197 4 – 4.5 - 5 
Intermediate 2 B1 
Intermediate 3 B2 

785 - 940 72 – 94 200 – 237 5.5 – 6 -6.5 
Advanced 1 B2 
Advanced 2 C1 

945 - 990 95 - 114 240 – 277 7 – 7.5 - 8 
Advanced 3 C1 

-  
C2 990 

115 - 
120 

280 - 300 8.5 - 9 
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ตอนท่ี 4 
การน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ  

 

กลไกการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 เป็นแผนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ 5 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายหลักของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  และเพ่ือตอบสนองในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 โดยใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 9 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ ทั้งนี้ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติจึงได้มีการจัดท าระบบกลไกในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการบริหารและด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและ
มหาวิทยาลัย 
  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ทั้ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมไปถึงการพิจารณาถึงสถานการณ์อันจะเกิดขึ้นในอนาคต  อีกทั้ง มีการ
ทบทวนและก าหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการ แนวโน้ม และทิศทาง
ของประเทศ และมหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2561 มีความครอบคลุมเหมาะสมต่อการบริหารงานและด าเนินงานในบริบทของหน่วยงาน และน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีความเข้าใจและมีทิศทางเดียวกัน 
 2. การเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่โครงการ/กิจกรรม 
  ในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การจัดกิจกรรมโครงการ ผู้บริหารและบุคลากรจะประชุม
เพ่ือก าหนดโครงการกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวมถึงงบประมาณภายนอกระหว่างปีงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากนั้นมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 3. การติดตามและประเมินผล 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมีการก าหนดรอบระยะเวลาในการก ากับติดตาม
และประเมิน 3 รอบระยะเวลา คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการกิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมรายงานต่อมหาวิทยาลัยและเตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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ขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 เมื่อแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักแล้ว ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ จะด าเนินการเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เพ่ือชี้แจง ท า
ความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกส่วนงาน ทุกระดับ เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการเสนอจากผู้บริหารและบุคลากร
ในหน่วยงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ควบคู่
กับตัวชี้วัดจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้า
ที่ตั้งไว้ และมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในด้านที่จะ
ส่งผลในด้านบวกแก่การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับ และการ
ท างานเป็นทีม ตลอดจน สร้างสภาวะแวดล้อมทางจิตวิทยาที่เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

4. จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในส านักฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกระดับ โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วตลอดจน มีการวางแผนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่รัดกุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

5. จัดให้มีการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ 
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือการรายงาน ตรวจสอบ และประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและบุคล
การ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม  

6. มีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในทุกส่วนงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และขวัญ
ก าลังใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร  
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ตอนท่ี  5 
การก ากับติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 

5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจาก
ได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล
(Evaluation) เพ่ือใช้การวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
ในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติน าแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้
ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน คือ วงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การนาแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
โดยวงจร PDCA จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา
(Continuous Improvement) เพ่ือหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และการ
จัดการศึกษานานาชาติจะมีการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
การน าไปสู่การติดตามและประเมินผลระดับโครงการแผนยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลระดับโครงการแผนยุทธศาสตร์ จะด าเนินการโดยการติดตามและประเมินผล
โครงการและผลตามตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสิ้นแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปี 2564  โดยการรายงานผลประเมิน
โครงการกิจกรรมและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ เป็นการรายงานทุก 1 ไตรมาส คือ ทุก 
3 เดือน จนกระท่ังสิ้นสุดปีงบประมาณ  

 
การติดตามและประเมินผลระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การติดตามและประเมินผลระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการที่คณะกรรมการบริหารส านัก ได้จัดท าขึ้นจากโครงการที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานมีมติ
เห็นชอบร่วมกัน  และได้รับการพิจารณาให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งการพิจารณาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการจะจัดท าเป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสิ้นแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปี 2564  

การติดตามและประเมินผลระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลรายปีตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยจะมีการรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ และจะมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน จนกระทั่งสิ้นแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  
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การติดตามและประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามและประเมินผลทั้งฉบับ ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดไว้ นอกเหนือจากการประเมินผลตามตัวชี้วัดแล้ว ยังมีการน าเสนอ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตาม
ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

การติดตามและประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จะมีการด าเนินการ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
กล่าวคือ มีการติดตามและประเมินทุกๆ ครึ่งแผน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
Flow Chart ระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

Flow Chart ระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกั 

ร่างแผนยุทธศาสตร ์

รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกรอบแนวคิดและ
ทิศทางในการพัฒนาจากกระทรวง, นโยบายรัฐบาล, 
ยุทธศาสตร์ชาติ, ยุทธศาสตรจ์ังหวัด, ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั ฯลฯ 

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตรส์ านกั 

เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  

เผยแพร่ ถ่ายทอดแผนส่งกองนโยบายและแผนของ มรม. 
เผยแพร่ถ่ายทอดไปยังบุคลากรของส านัก  

น าสู่การวางแผนปฏิบัตริาชการ  

ทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ 
ทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  

แก้ไข

ปรับปรุง

ตามความ

คิดเห็น 
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ภาคผนวก ข 
คณะผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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คณะผู้จัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
 

ที่ปรึกษา 
 อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์  ผู้อ านวยการ 
 ผศ.ดร.กชพร น านาผล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์ ดร. ดวงพร ศรุบุญเรือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา  รองผู้อ านวยการวิชาการและวิจัย 
 อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
ผู้จัดท า/วิเคราะห์ 
 อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
 นางนาฏธิดา พันเสนา วิเดกิ  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 คณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

บุคลากรส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  
  
พิมพ์/วิเคราะห์/จัดรูปแบบ 
 อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
 นางนาฏธิดา พันเสนา วิเดกิ  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 

2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 ไดจ้ัดท าขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามพันธกิจ ผลการด าเนินงานที่

ผ่านมา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตามบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ความม่ันคง และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างที่มี

แนวโน้มในการส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน นโยบายทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน 

พ.ศ. 2561 ฉบับใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ในการประชุมครั้งที ่

13/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579)   

ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้ก าหนดปณิธานในการด าเนินงานของส านักฯ ไว้ คือ “ส่งเสริมสมรรถนะการ

ท างานและวิชาการสู่ระดับสากลให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลกรของมหาวิทยาลัยฯ เชิดชูเอกลักษณ์ และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก” 

โดยมีการด าเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ 5 ส คือ  

“สนับสนุน”   ความร่วมมือและกิจกิรรมอันเกิดจากความร่วมมือ 

“ส่งเสริม”  สมรรถนะด้านการแข่งขันในการท างานในระดับนานาฃาติ 

“เสาะแสวง” รายได้และงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย 

“สืบสาน”  วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และมีคุณค่า 

“สร้างสรรค”์  สังคมแห่งการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมโลก 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสต์ส าคัญในการด าเนินงานและบริหารส านักฯ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการศึกษาทักษะภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นสากล 
    
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
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 ร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 

2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาส านักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  และเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารส านักฯ 

ก าหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางการบริหารหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับ

ทบทวน พ.ศ. 2561 ฉบับใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการ

ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน เป็นเครื่องมือให้บุคลากรในส านักฯ ทุกส่วนงานในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อส านักฯ มหาวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

นอกจากนั้น ร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.

2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 ฉบับนี้ ยังเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาส านักฯ 

ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เป็นปัจจุบันภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศชาติ ตลอดจน สังคมโลก เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการส านักฯ ที่เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการ

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ยั่งยืน 

 ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 5 ส่วน คือ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและ

โครงสร้างปัจจุบัน ตอนที่ 2 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดท า และสาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ตอนที่ 4 การน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  และตอนที่ 5 การก ากับติดตามและประเมินผล  

 ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบและแนวทางของการ

พัฒนาส านักฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี และเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาส านักฯ  มหาวิทยาลัยฯ และสังคมที่

เป็นระบบ ชัดเจน และยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

มกราคม 2562  
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