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 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันามหาวทิยาลยัด้านการ
จดัการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการ
ด าเนินการพฒันามหาวทิยาลยัตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 โดยมหีน่วยงานภายในประกอบดว้ย คณะ ส านกั กอง และศูนย ์ได้
มีการจัดท าเครื่องมือการจัดการความรู้สนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
มหาวทิยาลยัฯ จงึด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรรมการด าเนินงานการจดัการความรู ้เพื่อด าเนินการร่วมจดัท า
แผนปฏบิตักิารการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
เพือ่เป็นกรอบในการด าเนินกจิกรรมการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัฯ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแผนปฏบิตัิ
การการจดัการความรู้ฯ ฉบบันี้จะมสี่วนส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยั เพื่อช่วยผลกัดนัใหม้กีารด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั การ
พฒันาคนและการพฒันางาน เป็นการเสรมิสรา้งองคก์รแห่งหารเรยีนรูท้ีพ่รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ เพือ่
ขบัเคลื่อนการจดัการความรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามต่อไป 
 

ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

  สงิหาคม 2562 
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แผนพฒันาคณุภาพ ( Improvement Plan )  ปีการศึกษา  2562 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

       ความเป็นมาของแผนงานประกนัคณุภาพการศึกษา  

             การประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นสว่นหนึ่งของการจดัการศกึษา ทีถู่กก าหนดเป็นกฎหมายไวใ้น 

พรบ.การศกึษาแห่งชาต ิ(แกไ้ข) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2553 ทีก่ าหนดใหก้ารจดั

การศกึษาทุกระดบัตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพ การศกึษาภายใน ทีป่ระกอบดว้ย 3 สว่น คอื การ

วางแผนปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ การตดิตามคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ เพือ่น าขอ้คน้พบมา

วางแผนปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาเป็นวงจรทีต่อ้งมคีวามต่อเนื่องทุกๆ ปี  อนัจะสง่ผลให้

เกดิการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง ส าหรบัในปีการศกึษา 2562  ส านกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการจดัการศกึษาในระดบัส านกั 

ครบถว้น ทัง้ 3 สว่น โดยมกีารประเมนิผลการด าเนินงานจดัการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2561  เป็นที่

ยอมรบักนัว่าแนวทางการด าเนินงานกจิกรรมใดๆ กต็ามจะมปีระสทิธภิาพสงูสุดเมื่อไดม้กีารด าเนินงาน

กจิกรรมนัน้ภายใตว้งจรคุณภาพ  PDCA  โดยการวางแผนการด าเนินงานทีด่จีะเป็นกรอบการด าเนินงานให้

สามารถบรรลุไปสูเ่ป้าหมาย มแีนวทางในการตดิตาม เพือ่ปรบัปรุงและพฒันางานชดัเจน ดว้ยความมุ่งมัน่

ใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของส านัก ในปีการศกึษา 2562  ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิจงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพ ( Improvement  Plan ) ปีการศกึษา 2562  นี้ขึน้เพือ่

เป็นกรอบการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งและสนองต่อมาตรฐานประกนัคุณภาพ รวมทัง้มคีวามสอดคลอ้งสนอง 

ต่อกลยุทธข์องส านกั กลยุทธข์องมหาวทิยาลยั และยุทธ์ศาสตรก์ารศกึษาชาติ  

       วตัถปุระสงค ์ 

        1. เพือ่วเิคราะหแ์ละทบทวนผลการประเมนิคุณภาพการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2561 

        2. เพือ่วางกรอบการด าเนินงานใหม้คีวามครบถว้นตามแนวทางการประกนัคุณภาพ ซึง่ประกอบดว้ย

การพฒันา คุณภาพ การตดิตามคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ  

        3. เพือ่สงัเคราะหแ์นวทางการด าเนินงานโดยจดัท าเป็นแผนด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกรอบมาตรฐาน

ประกนัคุณภาพ  

        4. เพือ่บูรณาการแผนประกนัคุณภาพการศกึษาสูแ่ผนปฏบิตักิาร  

       5. เพือ่พฒันาการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพการศกึษาของบุคลากร        
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 วิธีด าเนินการ  

        1. วางกรอบและขัน้ตอนในการจดัท าแผนประกนัคุณภาพ  

        2. ทบทวนผลการประเมนิคุณภาพภายในปีการศกึษาทีผ่่านมา  

       3. วเิคราะหผ์ลการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ สภาพจรงิในการด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแขง็ของคณะและ

หน่วยงานภายใน ปัจจยั แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

       4. น าขอ้คน้พบและขอ้สรุปมาสงัเคราะหเ์พือ่จดัท าแผนการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกรอบมาตรฐาน

ประกนัคุณภาพ และ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารส านกั 

       5. สือ่สารแผนประกนัคุณภาพภายในทัว่ทัง้องคก์รผ่านช่องทางต่างๆ 

       6. แปลงแผนประกนัคุณภาพบูรณาการสูแ่ผนปฏบิตักิาร 

       7. ด าเนินงานตามแผนและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัและโครงสร้างปัจจุบนั 
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 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการศกึษานานาชาต ิไดร้บัการอนุมตัแิละจดัตัง้ขึน้จากสภามหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เพือ่ตอบสนองความจ าเป็นและพนัธกจิของมหาวทิยาลยั  

โดยเป็นหน่วยงานสนบัสนุนมหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นสากล  โดยมหีน้าทีห่ลกั ดงันี้  

  1)  จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ   ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัและบุคคลทัว่ไป 
  2)  จดัการศกึษา  เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัผูม้คีวามประสงคจ์ะไปต่างประเทศ 
  3)  พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการกบัองคก์รและสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ  ตาม
พนัธกจิของมหาวทิยาลยั  
  4)  แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและพฒันาทรพัยากรมนุษย์กบัองค์กรและ
สถาบนัอื่นๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ  
  5)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ  หรอืจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
นานาชาตใิหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร  
  6)  บริการสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ บริการภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่  นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัและบุคคลทัว่ไป  
 
1. ท่ีตัง้ 

ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มทีีต่ ัง้อยู่ที ่ 

- ชัน้ 1 หอ้ง 26101  อาคาร 26  หรอื อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เลขที ่80 ถนนนครสวรรค ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม  44000  

- หมายเลขโทรศพัท ์/ โทรสาร 043712166  

- อเีมลล ์ international.rmu@gmail.com 
 
 
 
 
 

2. บุคลากร  
2.1   คณะกรรมการประจ าส านกั  

1) อาจารยอ์ุทก พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2) อาจารยณ์ฐภศา เดชานุเบกษา  รองผูอ้ านวยการ   กรรมการ 
3) อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา รองผูอ้ านวยการ   กรรมการ 

mailto:international.rmu@gmail.com
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4) อาจารย ์ดร.ดวงพร ศรบีุญเรอืง    พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา กรรมการ 
5) อาจารยน์ิธภิกัดิ ์กทศิาสตร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา กรรมการ 
6) ผศ.ดร.กชพร น านาผล  ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
7) ผศ.ดร.ศรนิทพิย ์รกัษาสตัย ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
8) อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแกว้ รองผูอ้ านวยการ   กรรมการและ

เลขานุการ 
2.2  บุคลากร 

1)   อาจารยอ์ุทก พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้ านวยการ     
2) อาจารยณ์ฐภศา เดชานุเบกษา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกัน

คุณภาพ 
3) อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา รองผูอ้ านวยฝ่ายการวชิาการและวจิยั 
4) อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแกว้ รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รกัษาการหวัหน้าส านกังานผูอ้ านวยการ 
5) นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิดก ิ นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
6) นายเจรญิชยั ศริกิจิ  นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
7) นายสุระศกัดิ ์สุตะภกัดิ ์  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 
8) นายจริวฒัน์ สุราสา  นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 
9) นายธนวชิญ์ สุยอย  นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 
10) นายธนาธปิ ยุภานิช  ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน 
11) นางสาวสุวภทัร ดวงคมทา          นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร  

2.3 ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างชาต ิ
     1)   Mr. Tran Cao Nhon  อาจารยส์อนภาษาเวยีดนาม 
     2)   Mr. Yean Thong Tong  อาสาสมคัรสอนภาษาองักฤษ 
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3. โครงสร้างหน่วยงาน 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 

- งานธุรการและสารบญั 

- งานผลติเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร ์

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพสัดุและการเงนิ 

- งานบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 

- งานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

- งานการประชุมสามญัและวสิามญัประจ าปี 

 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานวจิยัเพื่อการบรกิารวชิาการ 

- งานพฒันาหลกัสตูรและสือ่การอบรม 

- งานพฒันาขอ้สอบและทดสอบวดัระดบัความรู้

ดา้นภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครอืขา่ยความ

ร่วมมอื/MOU 

- งานแลกเปลีย่นนักศกึษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศและ

ทุนการศกึษา 

- งานวซี่าและหนังสอือนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและล่าม 

- งานอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานผลติและพฒันาสื่อการสอนดว้ยเทคโนโลย ี

- งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ฐานขอ้มลู 

- งานพฒันาระบบการสื่อสารและ

ประชาสมัพนัธ ์

- งานพฒันาหอ้งปฏบิตัแิละศูนยก์ารเรยีนรู ้

- งานพฒันาเวบ็ไซต ์

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกจิการนักศกึษา 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนั

คณุภาพ 
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4. ปณิธาน ปรชัญา ค่านิยม อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  

 4.1 ปณิธาน (Resolution) 

   ส่งเสรมิสมรรถนะการท างานและวชิาการสู่ระดบัสากล ให้แก่ นักศกึษา อาจารย์ และบุคลกรของ

มหาวทิยาลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภูมปัิญญาของทอ้งถิน่และชาตไิทย ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อประชาคมโลก  

 4.2 ปรชัญา (Philosophy) 

  ความร่วมมอื คอื หวัใจ ภาษาใด ๆ คอื พลงั เชดิชคูุณธรรม น าสูส่ากล  

 4.3 ค่านิยม (Value) 

  กวา้งไกลทนัสมยั ใส่ใจบุคลากรและนักศกึษา มภีาษาเป็นจุดขาย สรา้งรายไดสู้่มหาวทิยาลยั  โดย

ใชค้วามร่วมมอื  

  

4.4 อตัลกัษณ์ (Identity) 

  “สนบัสนุน”   ความร่วมมอืและกจิกจิกรรมอนัเกดิจากความร่วมมอื 

  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดา้นการแขง่ขนัในการท างานในระดบันานาชาต ิ

  “เสาะแสวง” รายไดแ้ละงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

  “สบืสาน”  วฒันธรรม ภูมปัญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่และมคีุณค่า 

  “สรา้งสรรค”์  สงัคมแห่งการพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มสูค่วามเป็นประชาคมโลก  

 4.5 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

 เครอืขา่ยกวา้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยู่ในระดบันานาชาต ิ

 4.6 วิสยัทศัน์ (Vision) 

  เป็นผูน้ าในการใชค้วามร่วมมอืในการพฒันานกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และมหาวทิยาลยั ใหก้า้ว

ไกลระดบัโลก  

  ค าอธบิายวสิยัทศัน์ (Vision Explanation): 

   - ผู้น าในการใช้ความร่วมมอืในการพฒันา หมายถงึ ส านักวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศึกษา

นานาชาติ  เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหรือสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามกบัหน่วยงาน องคก์ร และมหาวทิยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่

เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

คณาจารย ์บุคลากร และมหาวทิยาลยั 
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   - กา้วไกลระดบัโลก หมายถงึ ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนส่งเสรมิงานทางด้านวชิาการ งานวจิยั งานการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม งานด้านบรกิารชุมชนท้องถิ่น 

ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเขา้ใจไดส้ าหรบัชาวต่างประเทศ 

 4.7 พนัธกิจ (Missions) 

 1) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ให้เป็นที่รู้จ ักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ 

ผลงานวจิยั ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

 2) พฒันาใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นมหาวทิยาลยัทีน่ักศกึษา อาจารย ์และบุคลากร 

มีความพร้อมในการแข่งขนัในเชิงสมรรถนะการท างานและการมีงานท าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

 3) สนับสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นต้นแบบในการใช้ความสมัพนัธ์กบัองค์กรและ

มหาวทิยาลยัต่างประเทศในการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการและการวจิยัของ นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลากร 

 4) สนับสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มรีายไดน้อกเหนือจากเงนิบ ารุงการศกึษาโดยการ

แสวงหารายไดอ้นัเกดิจากความสมัพนัธก์บัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

  4.8 วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

   1) เพือ่พฒันาสง่เสรมิงานดา้นวชิาการ ผลงานวจิยั งานการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม รวมทัง้งานด้าน

การบรกิารวชิาการสูท่อ้งถิน่ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากล  

   2) เพือ่เสรมิสรา้งและสง่เสรมิการใชค้วามร่วมมอืทางดา้นวชิาการและการวจิยัระหว่างหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามกบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

   3) เพื่อพฒันาส่งเสรมิสมรรถนะการท างานแก่นักศกึษา อาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม  ใหม้คีวามพรอ้มในการท างานประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประชาคมโลก 

   4) เพือสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในการแสวงหางบประมาณรายได้ที่

นอกเหนือจากเงนิบ ารุงการศกึษาโดยความร่วมมอืกบัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
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กรอบการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2562 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี/ช่ือตวับ่งช้ี 
ท่ีมาของ 

ตวับ่งช้ี 
ผู้รบัผิดชอบตงับ่งช้ี 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 1.1 นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด

ก ิ

ตวับ่งชีท้ี ่1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านกัและ

ผูบ้รหิารทุกระดบัของส านกั 

สกอ. 7.1 นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด

ก ิ

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที ่ของผูบ้รหิารส านกั สมศ. ๑๓ นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู้  สกอ. 7.2 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง  สกอ. 7.4 นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด

ก ิ

นายธนาธปิ  ยุภานิช 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 8.1 นายธนาธปิ  ยุภานิช 

ตวับ่งชีท้ี ่1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน  

สกอ. 9.1 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

กลุ่มตวับ่งช้ีภารกิจหลกั 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม.  นายจริวฒัน์  สุราสา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม. นายสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์
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กลุ่มตวับ่งช้ี/ช่ือตวับ่งช้ี 
ท่ีมาของ 

ตวับ่งช้ี 
ผู้รบัผิดชอบตงับ่งช้ี 

ตวับ่งชีท้ี ่2.3 รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้            

และทกัษะในวชิาชพี 

มรม. นางสาวสุวภทัร ดวงคม

ทา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อ

สภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. นายจริวฒัน์  สุราสา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5  รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม. นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

    ตวับ่งชีท้ี ่2.6  ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั 

ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรมการ
เรยีน 

รูด้ว้ยตนเอง  

มรม. นายสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์

ตวับ่งชีท้ี ่2.7  การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ    มรม. นายธนวชิญ์  สุยอย 

รวมทัง้หมด  14  ตวับ่งช้ี 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตวับ่งช้ี 
 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
กลุ่มตวับ่งชีร้่วม 4.67 4.39 
กลุ่มตวับ่งชีต้ามภารกจิ 4.84 4.84 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 4.75 4.61 
ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน รายตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหาร 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 6  ขอ้ 8  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านัก และ

ผูบ้รหิารของส านัก 

7  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านัก 4.00 4.70 4.70 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้ 4  ขอ้ 3  ขอ้ 3 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง  5  ขอ้ 6  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

9  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีร่วม (ผลการประเมิน) 4.67 
กลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บั/ผูใ้ชบ้รกิาร 4.20 4.38 4.38 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

100 15 100 5 
15 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อ

สภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

4.25 4.47 4.47 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ - 16 100 5 

16 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั
ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรมการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ(มรม.) 

 

5  ขอ้  5  ขอ้ 5 

 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.87 
คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี (ผลการประเมิน) 4.61 
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ตาราง   เป้าหมายรายตวับ่งช้ีการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา  2562 

 

องคป์ระกอบ/ช่ือตวับ่งช้ี 

ท่ีมา

ของ 

ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม  

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 

1.1 

8  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านกั และ

ผูบ้รหิารของส านกั 

สกอ. 

7.1 

7  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ส านกั สมศ. 13 4.30 หน่วยงาน

ด าเนินการ

ประเมนิผูบ้รหิาร 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู้ สกอ. 

7.2 

5  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง  สกอ. 

7.4 

6  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 

8.1 

7  ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

สกอ. 

9.1 

9  ขอ้  

กลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ 
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องคป์ระกอบ/ช่ือตวับ่งช้ี 

ท่ีมา

ของ 

ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม. 4.50 ประเมนิโดย

หน่วยงาน

กลาง 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม. 7   ขอ้  

ตวับ่งชีท้ี ่2.3  รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

มรม. รอ้ยละ 100  

ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี           

ทีม่ตี่อสภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. 4.50 หน่วยงาน

ด าเนินการ

ประเมนิเอง 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5 รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม. 90  

    ตวับ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกส่งเสรมิกิจกรรมการทดสอบวดั

ระดับความรู้ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อ

โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

มรม. 5  ขอ้  

   ตวับ่งชีท้ี ่2.7  การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ   (มร

ม.) 

มรม. 5  ขอ้  

รวมทัง้หมด  14   ตวับ่งช้ี 
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แผนพฒันาคณุภาพ ( Improvement Plan )  ปีการศึกษา  2562 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
        ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน  

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนด 
เวลา 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  
มแีผนกลยุทธข์องส านักฯทีส่อดคลอ้ง
กบัมหาวทิยาลยั 
จดุเด่น 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
ควรจดัท าปฏทินิการด าเนินงานตาม
กระบวนการพฒันาแผน เพื่อใหท้ราบ
ช่วงเวลาในการวางแผนตดิตาม
รายงานผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การ
จดัท าขอ้มลูไดท้นัตามก าหนดเวลา 
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
กระบวนการพฒันา
แผน 

- จดัท าแผนกลยุทธ ์ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวทิยาลยั 
- จดัการประชุมเพื่อพจิารณาแผนกลยุทธข์อง
ส านัก 
- เผยแฟร่แผนกลยุทธข์องส านักไปยงับุคลากร 
- ด าเนินการตามแผนใหค้รบทุกพนัธกจิ ดงันี้ 
พนัธกิจท่ี 1 
- โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสอืสาร แก่ นักศกึษา บุคลากรภายในและ
ภายนอก 
-โครงการอบรมครแูบบครบวงจร 
พนัธกิจท่ี 2 
- โครงการ IRIE Online Classroom 
- ระบบลงทะเบยีนขออบรม English 
discoveries และภาษาอื่นๆ 
- โครงการทดสอบภาษาองักฤษทุกชัน้ปี 

ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่4 
 
 
 
 

ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่3 
 
 

ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่3 
 
 
 
 

กลยุทธท์ี ่19  
และ 20 
 
 
 
 

กลยุทธท์ี ่10 และ 
12 
 
 

กลยุทธท์ี ่
14 
 
 
 
 

นางนาฎธดิา 
พนัเสนา  
วเิดก ิ
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนด 
เวลา 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

-กจิกรรมอบรมภาษาองักฤษออนไลน์ ออฟไลด์ 
-พฒันาสมรรถนะนักศกึษาดา้นคอมพวิเตอร์ 
พนัธกิจท่ี 3 
-กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืและ
กจิกรรม MOU หรอืสนบัสนุนใหห้น่วยงานใน
มหาวทิยาลยั มกีจิกรรมเพื่อสนองตอบ MOU 
หรอื MOA 
พนัธกิจท่ี 4 
-มกีจิกรรมจาการแสวงหารายไดจ้ากหน่วยงาน
หรอืองคก์รภายนอก ผ่านกจิกรรมการบรกิาร
วชิาการ เช่น โครงการอบรมครแูบบครบวงจร 
-อบรมภาษาไทยส าหรบัชาวตา่งชาต ิ
-อบรมหลกัสตูร รปภ 
-อบรมบุคคลภายนอกเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้น
คอมพวิเตอร์ 

 
ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่4 
 
 
 

ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่4 

 
กลยุทธท์ี ่16 
 
 
 
 

กลยุทธท์ี ่18 

  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผูบ้รหิารของส านัก 
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  

  - มกีารด าเนนิงานตามเกณฑ ์6 ขอ้
แรก 
  - มกีารประเมนิผูบ้รหิาร แต่ผลการ
ปรบัปรุงการบรหิารยงัไม่ชดัเจน 
 

จดุเด่น 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

- ควรจดัท าแผนปรบัปรุงการ

บรหิารงานจากผลการประเมนิของ

ผูบ้รหิาร เพื่อใหผ้ลการปรบัปรุงการ

บรหิารงานทีเ่ป็นรปูธรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  

  ภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการ

ประจ าส านักและ

ผูบ้รหิารของส านัก 

- แต่งตัง้คณะกรรมการประจ าส านัก 

-ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทุกไตรมาส 

เพื่อพจิารณาและประเมนิผลตามความเหมาะสม

หรอืปฎทินิการด าเนินงานของส านัก ไดแ้ก่ 

- ช่วงตน้ปี 

- ทุกไตรมาส เพื่อพจิารณา / วเิคราะห์

งบประมาณค่าใชจ้่าย และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน 

- ช่วงทา้ยปีงบประมาณ เพื่อรายงานผลและการ

ประเมนิการด าเนินงานรวมถงึประกนัคุณภาพ 

- ระบบการประเมนิผลการบรหิารงานของ

ผูบ้รหิาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ที ่4 

กลยุทธท์ี ่18, 19 

และ 20 

นางนาฎธดิา 

พนัเสนา 

 วเิดก ิ

 

 



17 
 

 

      ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านัก 

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  
- มกีารประเมนิผูบ้รหิารส านักฯ คอื 
ผูอ้ านวยการ และ รองผูอ้ านวยการ 
จ านวน 3 คน โดยมผีลการปฏบิตัิ
ตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านัก 
เฉลีย่ 4 คน ที ่ระดบั 4.70 
 
จดุเด่น 
- มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส่ามารถ
ใชร้ะบบประเมนิไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเรว็ ไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่
 
จดุควรพฒันา 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 การ

ปฏบิตัติามบทบาท

หน้าทีข่องผูบ้รหิาร

ส านัก 

 1. สรา้งระบบการประเมนิการปฏบิตังิาน/

บรหิารงานของ บรหิารงานทุกฝ่าย ใหค้รอบคลุม

ในทุกดา้น โดยใชร้ะบบ  Online 

2. จดัท าโครงการเพื่อพฒันาการบรหิารงาน  ทุก

ฝ่าย 

 ในปีการศกึษา 2562 

3 รายงานผลการด าเนินงาน จดัเตรยีมเอกสาร

หลกัฐานเพื่อรองรบัการตรวจประเมนิ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐาน 

ธรรมาภบิาล 

กลยุทธ ์19. 

ทบทวน/ปรบัปรุง

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

ระบบและกลไก

การด าเนินงานให้

มคีวามเหมาะสม

คล่องตวัและ

รวดเรว็ เพื่อ

ยกระดบั

ประสทิธผิลของ

การปฏบิตังิาน 

ของมหาวทิยาลยั 

นายเจรญิชยั  

 ศริกิจิ 

 

 

 

 

 

 

 

                

      ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  
- รายงานโครงการ IRIE KM เพื่อ
พฒันาองคก์ร วนัที ่2-3 มถิุนายน 
2562 
จดุเด่น 
 
จดุควรพฒันา 
- ปรบัปฏทินิการจดัการความรูข้อง
ส านักฯ ใหส้อดคลอ้งกบัปฏบิตักิาร
ประกนัและประเมนิคุณภาพ
การศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 การ

พฒันาหน่วยงานสู่

องค์กรแห่งการ

เรยีนรู ้

1 จดัท าแผนการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รแห่ง

การเรยีนรู ้และก าหนดประเดน็ความรูแ้ละ

เป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบั

แผนกลยุทธข์องส านัก 

2  จดัท าโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ 

(IRIE KM) ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี

ตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 และ

เผยแพร่ไป สูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐาน 

ธรรมาภบิาล 

กลยุทธ1์5. สง่เสรมิ

บุคลากรเป็นคนด ี 

คนเก่ง ใหพ้ฒันา

และแสดงออกถงึ

ความรู ้

ความสามารถ และ

ศกัยภาพ เพื่อ

พฒันามหาวทิยาลยั

และทอ้งถิน่อย่าง

เตม็ท ี

นายเจรญิชยั   

ศริกิจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
              ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 ระบบบรหิารความเสีย่ง 
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
 

 

- จดุเด่น 
 

- จดุควรพฒันา 
- ควรเพิม่เตมิรายละเอยีดเชงิลกึ
เกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละระบคุวาม
เสีย่งทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งตาม
บรบิทของส านักฯ 
- ควรเพิม่เตมิขอ้มลูการวเิคราะห์
ความเสยีงในรายงานการประชุม
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 

ระบบบรหิารความ

เสีย่ง 

-จดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

-จดัท ารายงานและประเมนิผลแผนบรหิารความ

เสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ที ่4 

กลยุทธท์ี ่18, 19 

และ 20 

นางนาฎธดิา 

พนัเสนา  

วเิดก ิ

 

            ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  

 - มกีารจดัท าแผนทางการเงนิ 
 - มกีารรายงานการใชเ้งนิและ
งบประมาณตามไตรมาส 
 

จดุเด่น 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

  - การจดัท ารปูเล่มรายงานทางการ
เงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็น
รปูเล่มทีส่มบรูณ์ น่าเชื่อถอื  

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  

ระบบและกลไก

การเงนิและ

งบประมาณ 

1. มกีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตัิ

ราชการของทางมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

2. มกีารรายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณใน

แต่ละไตรมาสมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 

 3.จดัท ารายงานสรุปการใชง้บประมาณ 

ประจ าปี  ใหท้างมหาลยัรบัทราบ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่3 ยกระดบั

คุณภาพการศกึษา

สูค่วามเป็นเลศิ 

กลยุทธ ์14. ผลติ

บณัฑติไดต้ามความ

ตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑติ ทัง้ดา้น

สมรรถนะ วชิาชพี 

ทกัษะบณัฑติ

ศตวรรษที ่21 และ

คุณลกัษณะ 4 

ประการ 

นายธนาธปิ  

ยุภานิช 

 

  
      ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
- คณะกรรมการประกนัคุณภาพฯของ
ส านักฯ ทีม่ผีูอ้ านวยการเป็นประธาน
กรรมการ 
  - แผนพฒันาคุณภาพจากผลการ
ประเมนิคุณภาพปีการศกึษา 2561 
  - การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ในวาระการประกนัคณุภาพ 

- จดุเด่น 
  - ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการพฒันา
คุณภาพ โดยมกีารปรกึษาหารอืและ
พจิารณาการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารส านักฯ อย่าง
สม ่าเสมอ 

 
- จดุควรพฒันา 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  

ระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพการศกึษา

ภายใน 

1 จดัท าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

พนัธกจิและพฒันาการของ ส านัก 

2  น าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

มาปรบัปรุงการท างาน และสง่ผลใหม้กีารพฒันา

ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์

ทุกตวับ่งชี้ 

3 จดัท าระบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุน

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทุก

กลุ่มตวับ่งชี ้

4 สรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงาน  

และมกีจิกรรมรว่มกนั 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ ์20. พฒันา

ระบบและกลไกเพื่อ

ยกระดบัการประกนั

คุณภาพการศกึษา

ของหลกัสตูร/คณะ/

ศูนย/์ส านัก/

มหาวทิยาลยัที่

สง่ผลต่อการเป็นที่

ยอมรบัใน

ระดบัชาต/ิสากล 

นายเจรญิชยั  

ศริกิจิ 
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- ควรขยายการสรา้งเครอืขา่ยกบั
หน่วยงานภายนอกทีม่พีนัธกจิเดยีวกนั
และมกีจิกรรมรว่มกนั 
  - ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันา
คุณภาพทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานของบุคลากร 
 

 

 

5 จดัท าโครงการงานวจิยัดา้นการประกนั

คุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน และเผยแพร่

ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์  โดย

ในปีการศกึษา 2562 ส านักไดจ้ดัสรร

งบประมาณในการจดัท าโครงการงานวจิยั เรื่อง 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในของส านัก  

 

 

 

 

 

 

 

                   ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
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ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
  - ผลการส ารวจความพงึพอใจไม่เป็น
ปัจจบุนั (เมษายน 61-กนัยายน 61) 
 

- จดุเด่น 
 

 

- จดุท่ีควรพฒันา 
- น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่าและ

ขอ้เสนอแนะทีม่นีัยส าคญัมาพจิารณาใน

การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  

ระดบัความพงึ

พอใจของ

ผูร้บับรกิาร 

1. มแีบบประเมนิความพงึพอใจทีค่รอบคลุมทุก

ดา้น เช่น  

- แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจการอบรม

ส านักวเิทศสมัพนัธฯ์    

- แบบประเมนิผลการสอนของอาจารย/์วทิยากร

พเิศษส านักวเิทศสมัพนัธฯ์ 

- แบบประเมนิดา้นสภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์

ส านักวเิทศสมัพนัธฯ์ 

- แบบประเมนิความพงึพอใจเวบ็ไซตส์ านักวเิทศ

สมัพนัธฯ์ 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างผูม้าใช้

บรกิารส านักวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ ์20. พฒันา

ระบบและกลไกเพื่อ

ยกระดบัการประกนั

คุณภาพการศกึษา

ของหลกัสตูร/คณะ/

ศูนย/์ส านัก/

มหาวทิยาลยัที่

สง่ผลต่อการเป็นที่

ยอมรบัใน

ระดบัชาต/ิสากล 

นายจริวฒัน์  

สุราสา 
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นานาชาต ิโดยใหผู้ร้บับรกิารตอบแบบส ารวจ

ผ่านระบบออนไลน์และแบบเปเปอร ์

3. วเิคราะหผ์ลขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิ

ปรมิาณ (Quantitative analysis) ดว้ยสถติิ

บรรยายไดแ้ก ่

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ (Qualitative analysis) 

จากการวเิคราะหเ์นื้อหาในสว่นของความคดิเหน็

ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ 
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        ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  

- มแีผนพฒันาบุคลากรของส านักฯ 

พ.ศ. 2560-2564  มปีระเมนิแผนฯ และ

มกีารปรบัปรุงแผนพฒันาบุคลากรของ

ส านักฯ พ.ศ. 2560-2564 

- จดุเด่น 
 

- จดุควรพฒันา 
  - ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายปี 
และประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนฯ 
เพื่อปรบัปรุงแผนในปีถดัไป  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 

ระบบการพฒันา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

-ควรมแีผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน

ประจ าปี และประจ า 4 ปี ทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลู

เชงิประจกัษ ์

-ควรมสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่แีละสรา้ง

ขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ย่าง  มปีระสทิธภิาพ 

-ควรมกีารรายงานการตดิตามและประเมนิผล

ความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันา

บุคลากรต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ ์15. 

สง่เสรมิบุคลากร

เป็นคนด ีคนเก่ง ให้

พฒันาและ

แสดงออกถงึความรู ้

ความสามารถ และ

ศกัยภาพ เพื่อ

พฒันามหาวทิยาลยั

และทอ้งถิน่อย่าง

เตม็ที ่

นายสุระศกัดิ ์  

สุตะภกัดิ ์
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            ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี 
 

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
 

- จดุเด่น 
 

- จดุควรพฒันา 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 รอ้ย

ละของบุคลากรที่

ไดร้บัการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะ

ในวชิาชพี 

1 จดัท าแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสาย

สนับสนุนทีม่กีารพฒันาทกัษะวชิาชพีของ

บุคลากรในแตล่ะต าแหน่งสายงานใหต้รงตาม

ทกัษะวชิาชพีของแต่ละบุคคล 

2 จดัท าโครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน

และอาจารยช์าวต่างชาต ิใหไ้ดม้กีารพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี ใหม้กีารพฒันาครบ

ทุกคน 

3 น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอื

ปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาบุคลากรสาย

สนับสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

วชิาชพี ในปีต่อไป 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ ์15. 

สง่เสรมิบุคลากร

เป็นคนด ีคนเก่ง ให้

พฒันาและ

แสดงออกถงึความรู ้

ความสามารถ และ

ศกัยภาพ เพื่อ

พฒันามหาวทิยาลยั

และทอ้งถิน่อย่าง

เตม็ที ่

นางสาว 

สุวภทัร  

ดวงคมทา 
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           ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
  - รายงานความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ส านักฯ 
  - ส ารวจผ่านระบบ google form 
 

- จดุเด่น 
  - สภาพแวดลอ้มของส านักงานเอือ้ต่อ
การท างานของบุคลากรส านักฯ  

- จดุควรพฒันา 
- น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่า

และขอ้เสนอแนะทีม่นีัยส าคญัมา

พจิารณาในการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบั

ความพงึพอใจของผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ี

ต่อสภาพภูมทิศัน์

และสิง่แวดลอ้มของ

หน่วยงาน 

1. มกีารแบ่งสว่นการตอบแบบสอบถามที่

ชดัเจน เช่น 

- ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

- ตอนที ่2 ระดบัความพงึพอใจในการ

ใหบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารต่อสภาพแวดลอ้ม

และภูมทิศัน์ 

- ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างผูม้าใช้

บรกิารส านักวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิโดยใหผู้ร้บับรกิารตอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ที ่3   ยกระดบั

คุณภาพการศกึษาสู่

ความเป็นเลศิ 

กลยุทธ ์11. พฒันา

หอ้งปฏบิตักิาร/สิง่

สนับสนุนการ

เรยีนรูเ้พื่อ

สนับสนุนการผลติ

บณัฑติทีม่คุีณภาพ 

นายจริวฒัน์  

สุราสา 
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แบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์และแบบเป

เปอร ์

3. วเิคราะหผ์ลขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิ

ปรมิาณ (Quantitative analysis) ดว้ยสถติิ

บรรยายไดแ้ก ่

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ (Qualitative 

analysis) จากการวเิคราะหเ์นื้อหาในสว่นของ

ความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน

ต่างๆ 
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    ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ   

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  

  - จ านวนโครงการทีด่ าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการมทีัง้สิน้ 13 โครงการ 
คดิเป็น 13/13*100  
เท่ากบั รอ้ยละ 100 
จดุเด่น 

- มกีารด าเนินงานทุกโครงการ และมี

การประเมนิผลการด าเนินงาน 

จดุท่ีควรพฒันา 

- ควรจดัท าเป็นรปูเล่ม เพื่อใชป้ระกอบ

เป็นขอ้มลูในปีต่อไป 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  รอ้ย

ละของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ   

 

-จดัท าแผนปฎบิตักิาราชการของส านัก 

-จดัท าปฎทินิโครงการกจิกรรมของส านัก 

-จดัท ารายงานผลและประเมนิผลการ

ด าเนินงานโครงการตามตวับ่งชีแ้ละแผน

ปฎบิตัริาชการ 

-มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการทุก

โครงการ 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

ที ่4 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการบน

พืน้ฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ ์18. พฒันา

ระบบบรหิารจดัการ

และฐานขอ้มลู 

(งบประมาณและ

บุคลากร) ให้

ทนัสมยัรวดเรว็ มี

ประสทิธภิาพ 

โปร่งใสและมธีรร

มาภบิาล 

นายเจรญิชยั  

ศริกิจิ 
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    ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบัความรูค้วามสามารถและการอบรม ภาษาองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (มรม.) 

ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

- ข้อค้นพบ  
- สรุปโครงการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษนักศกึษาปีที ่1 
  - แผนพฒันาศกัยภาพดา้น
ภาษาองักฤษนักศกึษา 
 

- จดุเด่น 
  - มสีือ่มลัตมิเีดยี English 
Discoveries ในการวดัความรูพ้ ืน้ฐาน
ของนักศกึษา 
 
- จดุท่ีควรพฒันา 

- ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิที่
มกีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ
ตามพนัธกจิ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและ
กลไกสง่เสรมิกจิกรรมการ
ทดสอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถและการ
อบรมภาษาองักฤษดว้ย
สือ่โปรแกรมการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง (มรม.) 

 

 

 

ควรมกีารจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันา

นักศกึษา สง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดั

ระดบัความสามารถและการอบรม

ภาษาองักฤษ ดว้ยสือ่โปรแกรมการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง 

-ควรมกีารประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน

และฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก่อนทดสอบ 

-ควรมโีครงการทดสอบวดัระดบัความรู้

ความสามารถและการอบรมภาษาองักฤษ

ดว้ยสือ่โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

-ควรมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

ยกระดบัคุณภาพ

การศกึษาสูค่วาม

เป็นเลศิ 

กลยุทธ ์14. ผลติ

บณัฑติไดต้ามความ

ตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑติ ทัง้ดา้น

สมรรถนะ วชิาชพี 

ทกัษะบณัฑติ

ศตวรรษที ่21 และ

คุณลกัษณะ 4 

ประการ 

 นายสุระศกัดิ ์

สุตะภกัดิ ์
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  - พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ตามความ
เชีย่วชาญของส านักฯ เพื่อการ
แสวงหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยั  
 

-ควรมกีารแจง้ตารางทดสอบใหน้ักศกึษาและ

พีเ่ลีย้งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห ์

-ควรน าผลคะแนนนักศกึษาทีส่อบผ่านเกณฑ์

การทดสอบความรูค้วามสามารถดา้น

ภาษาองักฤษ จ านวนกีค่น จากจ านวน

นักศกึษาทีเ่ขา้ทดสอบทัง้หมด มาคดิเป็นรอ้ย

ละ  แลว้น ามาปรบัปรุงและพฒันาในปี

การศกึษาต่อไป 
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             ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ   (มรม.) 
 
ข้อเสนอแนะ เร่ืองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 
ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเวลา 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

ข้อค้นพบ  
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารส านักฯ 
จดุเด่น 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์าร
ประเมนิทีม่กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และ
ผลกระทบตามพนัธกจิ 
  - ควรมกีารจ าแนกกลุ่มลูกคา้ ส ารวจ
ความตอ้งการและความคาดหวงั และ
ขอ้มลูจากเสยีงของลูกคา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความร่วมมอืระดบันานาชาต ิ

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 การ
พฒันาความร่วมมอื
ในระดบันานาชาต ิ   
(มรม.) 

- ก าหนดยุทธศาสตรเ์กีย่วกบัการท า 
MOU ในแผนยุทธศาสตรส์ านกัอย่าง
ชดัเจน 
- จดัท าคู่มอื MOU 
- จดักจิกรรมหรอืตดิตามกจิกรรมที่
ตอบสนองภายใตว้ตัถุประสงค ์MOU 
- ประเมนิความสอดคลอ้งของกจิกรรมตาม
วตัถุประสงคข์อง MOU 
-ตดิตามและประเมนิผลสถานะของ MOU 
 

ประเดน็
ยุทธศาสตรท์ี ่4 
พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ
บนพืน้ฐานธรร
มาภบิาล 

กลยุทธ ์16. สรา้ง
เครอืขา่ยความ
ร่วมมอืกบัองค์กร
ภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อ
เสรมิสรา้ง
ประสทิธผิลตาม
วสิยัทศัน์และ
พนัธกจิของ
มหาวทิยาลยั 

นายธนวชิญ์  
สุยอย 
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  จดัท าโดย      

                                                                                                                                    ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 

                                                                                                                                     มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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