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แผนพฒันาคณุภาพ ( Improvement Plan )  ปีการศึกษา  BCD3 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

       ความเป็นมาของแผนงานประกนัคณุภาพการศึกษา  

             การประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นสว่นหนึ7งของการจดัการศกึษา ที7ถกูกาํหนดเป็นกฎหมายไวใ้น 

พรบ.การศกึษาแหง่ชาต ิ(แกไ้ข) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2553 ที7กาํหนดใหก้ารจดั

การศกึษาทุกระดบัตอ้งดาํเนินการประกนัคณุภาพ การศกึษาภายใน ที7ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื การ

วางแผนปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพ การตดิตามคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ เพื7อนําขอ้คน้พบมา

วางแผนปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเป็นวงจรที7ตอ้งมคีวามต่อเนื7องทุกๆ ปี  อนัจะสง่ผลให้

เกดิการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของหน่วยงาน อยา่งต่อเนื7อง สาํหรบัในปีการศกึษา 2563  สาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดด้าํเนินการประกนัคณุภาพการจดัการศกึษาในระดบัสาํนกั 

ครบถว้น ทั \ง 3 สว่น โดยมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานจดัการศกึษาประจาํปีการศกึษา 2562  เป็นที7

ยอมรบักนัวา่แนวทางการดาํเนินงานกจิกรรมใดๆ กต็ามจะมปีระสทิธภิาพสงูสดุเมื7อไดม้กีารดาํเนินงาน

กจิกรรมนั \นภายใตว้งจรคณุภาพ  PDCA  โดยการวางแผนการดาํเนินงานที7ดจีะเป็นกรอบการดาํเนินงานให้

สามารถบรรลุไปสูเ่ป้าหมาย มแีนวทางในการตดิตาม เพื7อปรบัปรงุและพฒันางานชดัเจน ดว้ยความมุง่มั 7น

ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสาํนกั ในปีการศกึษา 2563  สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิจงึไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคณุภาพ ( Improvement  Plan ) ปีการศกึษา mno3  นี\ขึ\นเพื7อ

เป็นกรอบการดาํเนินงานที7สอดคลอ้งและสนองต่อมาตรฐานประกนัคณุภาพ รวมทั \งมคีวามสอดคลอ้งสนอง 

ต่อกลยทุธข์องสาํนกั กลยทุธข์องมหาวทิยาลยั และยทุธศ์าสตรก์ารศกึษาชาต ิ 

       วตัถปุระสงค ์ 

        1. เพื7อวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการประเมนิคณุภาพการดาํเนินงาน ปีการศกึษา 2562 

        2. เพื7อวางกรอบการดาํเนินงานใหม้คีวามครบถว้นตามแนวทางการประกนัคณุภาพ ซึ7งประกอบดว้ย

การพฒันา คณุภาพ การตดิตามคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ  

        3. เพื7อสงัเคราะหแ์นวทางการดาํเนินงานโดยจดัทาํเป็นแผนดาํเนินงานที7สอดคลอ้งกรอบมาตรฐาน

ประกนัคณุภาพ  

        4. เพื7อบรูณาการแผนประกนัคณุภาพการศกึษาสูแ่ผนปฏบิตักิาร  

       5. เพื7อพฒันาการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบุคลากร        

 

 วิธีดาํเนินการ  

        1. วางกรอบและขั \นตอนในการจดัทาํแผนประกนัคณุภาพ  
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        2. ทบทวนผลการประเมนิคณุภาพภายในปีการศกึษาที7ผา่นมา  

       3. วเิคราะหผ์ลการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ สภาพจรงิในการดาํเนินงาน จุดอ่อน จุดแขง็ของคณะและ

หน่วยงานภายใน ปัจจยั แวดลอ้มที7เกี7ยวขอ้ง 

       4. นําขอ้คน้พบและขอ้สรปุมาสงัเคราะหเ์พื7อจดัทาํแผนการดาํเนินงานที7สอดคลอ้งกรอบมาตรฐาน

ประกนัคณุภาพ และ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสาํนกั 

       5. สื7อสารแผนประกนัคณุภาพภายในทั 7วทั \งองคก์รผา่นชอ่งทางต่างๆ 

       6. แปลงแผนประกนัคณุภาพบรูณาการสูแ่ผนปฏบิตักิาร 

       7. ดาํเนินงานตามแผนและตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัและโครงสร้างปัจจบุนั 

 

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการศกึษานานาชาต ิไดร้บัการอนุมตัแิละจดัตั \งขึ\นจากสภามหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม เมื7อวนัที7 mu ธนัวาคม พ.ศ. mnnv เพื7อตอบสนองความจาํเป็นและพนัธกจิของมหาวทิยาลยั  

โดยเป็นหน่วยงานสนบัสนุนมหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นสากล  โดยมหีน้าที7หลกั ดงันี\  

  1)  จดัการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื7นๆ  ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัและบุคคลทั 7วไป 
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  2)  จดัการศกึษา  เพื7อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูม้คีวามประสงคจ์ะไปต่างประเทศ 

  3)  พฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการกบัองคก์รและสถาบนัทั \งในและต่างประเทศ ตาม

พนัธกจิของมหาวทิยาลยั  

  4)  แสวงหาแหล่งทุนเพื7อสนับสนุนการแลกเปลี7ยนและพฒันาทรพัยากรมนุษย์กบัองค์กรและ

สถาบนัอื7นๆ  ทั \งในและต่างประเทศ  

  5)  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ  หรอืจดักจิกรรมที7เป็นประโยชน์แก่นักศกึษา

นานาชาตใิหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร  

  6)  บริการสารสนเทศและวิเทศสมัพนัธ์ บริการภาษาและวฒันธรรม ให้แก่ นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัและบุคคลทั 7วไป  

 

1. ทีbตั cง 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มทีี7ตั \งอยูท่ี7  

- ชั \น v หอ้ง movxv  อาคาร mo  หรอื อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เลขที7 yx ถนนนครสวรรค ์ตําบลตลาด อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัมหาสารคาม  44000  

- หมายเลขโทรศพัท ์/ โทรสาร x|u}vmvoo  

- อเีมลล ์ international.rmu@gmail.com 

 

 

 

 

 

2. บคุลากร  

2.1   คณะกรรมการประจาํสาํนกั  

1) อาจารยอุ์ทก พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการ    ประธานกรรมการ 

2) อาจารยณ์ฐภศา เดชานุเบกษา  รองผูอ้าํนวยการ   กรรมการ 

3) อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา รองผูอ้าํนวยการ   กรรมการ 

4) อาจารย ์ดร.ดวงพร ศรบุีญเรอืง    พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา กรรมการ 

5) อาจารยนิ์ธภิกัดิ Ñ กทศิาสตร ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา กรรมการ 

6) ผศ.ดร.กชพร นํานาผล  ผูท้รงคณุวฒุ ิ   กรรมการ 

7) ผศ.ดร.ศรนิทพิย ์รกัษาสตัย ์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ   กรรมการ 

8) อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์ รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการ   กรรมการและ

เลขานุการ 

m.m  บุคลากร 

v)   อาจารยอุ์ทก พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการ     
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2) อาจารยณ์ฐภศา เดชานุเบกษา  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกัน

คณุภาพ 

3) อาจารยณ์ฐัธดิา กลางประชา รองผูอ้าํนวยฝ่ายการวชิาการและวจิยั 

4) อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์ รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รกัษาการหวัหน้าสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

5) นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิดก ิ นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

6) นายเจรญิชยั ศริกิจิ  นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 

7) นายสรุะศกัดิ Ñ สตุะภกัดิ Ñ  เจา้หน้าที7บรหิารงานทั 7วไปปฏบิตักิาร 

8) นายจริวฒัน์ สรุาสา  นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 

9) นายธนวชิญ ์สยุอย  นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

10) นายธนาธปิ ยภุานิช  ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน 

11) นายศกัดิ Ñสทิธิ Ñ สวุรรณไตรย ์        นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

         2.3 ลกูจา้งชั 7วคราวชาวต่างชาต ิ

     1)   Mr. Tran Cao Nhon  อาจารยส์อนภาษาเวยีดนาม 

     2)   Mr. Yean Thong Tong  อาสาสมคัรสอนภาษาองักฤษ 
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!. โครงสร้างหน่วยงาน 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิเทศสัมพันธ.และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ฝ<ายบริการวิชาการและวิจัย 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร; 

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- งานการประชุมสามัญและวิสามัญประจำปJ 

 

- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยเพ่ือการบริการวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและส่ือการอบรม 

- งานพัฒนาขOอสอบและทดสอบวัดระดับความรูOดOาน

ภาษา 

- งานประสานงานตPางประเทศและเครือขPายความ

รPวมมือ/MOU 

- งานแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศึกษาตPอตPางประเทศและ

ทุนการศึกษา 

- งานวีซPาและหนังสืออนุญาตทำงาน 

- งานแปลเอกสารและลPาม 

- งานอำนวยความสะดวกชาวตPางประเทศ 

- งานผลิตและพัฒนาส่ือการสอนดOวยเทคโนโลย ี

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขOอมูล 

- งานพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ; 

- งานพัฒนาหOองปฏิบัติและศูนย;การเรียนรูO 

- งานพัฒนาเว็บไซต; 

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกิจการนักศึกษา 

 

สำนักงานผูBอำนวยการ 

ฝ<ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ<ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
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4. ปณิธาน ปรชัญา ค่านิยม อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  

 4.? ปณิธาน (Resolution) 

   ส่งเสรมิสมรรถนะการทํางานและวชิาการสู่ระดบัสากล ใหแ้ก่ นักศกึษา อาจารย์ และบุคลกรของ
มหาวทิยาลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภมูปัิญญาของทอ้งถิJนและชาตไิทย ใหเ้ป็นทีJประจกัษ์ต่อประชาคมโลก  
 4.K ปรชัญา (Philosophy) 

  ความรว่มมอื คอื หวัใจ ภาษาใด ๆ คอื พลงั เชดิชคูณุธรรม นําสูส่ากล  
 4.P ค่านิยม (Value) 

  กวา้งไกลทนัสมยั ใสใ่จบุคลากรและนกัศกึษา มภีาษาเป็นจุดขาย สรา้งรายไดสู้ม่หาวทิยาลยั  โดย
ใชค้วามรว่มมอื  
  

4.S อตัลกัษณ์ (Identity) 

  “สนบัสนุน”   ความรว่มมอืและกจิกจิกรรมอนัเกดิจากความรว่มมอื 
  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดา้นการแขง่ขนัในการทาํงานในระดบันานาชาต ิ
  “เสาะแสวง” รายไดแ้ละงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
  “สบืสาน”  วฒันธรรม ภมูปัญญาทอ้งถิJนใหค้งอยูแ่ละมคีณุคา่ 
  “สรา้งสรรค”์  สงัคมแหง่การพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มสูค่วามเป็นประชาคมโลก  
 4.V เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

 เครอืขา่ยกวา้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยูใ่นระดบันานาชาต ิ
 4.Y วิสยัทศัน์ (Vision) 

  เป็นผูนํ้าในการใชค้วามรว่มมอืในการพฒันานกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และมหาวทิยาลยั ใหก้า้ว
ไกลระดบัโลก  
  คาํอธบิายวสิยัทศัน์ (Vision Explanation): 
   - ผูนํ้าในการใชค้วามร่วมมอืในการพฒันา หมายถงึ สํานักวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษา
นานาชาติ  เป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างหรือสนับสนุนการพฒันาความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามกบัหน่วยงาน องคก์ร และมหาวทิยาลยัทั hงในและต่างประเทศ เพืJอ
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจยั ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
คณาจารย ์บุคลากร และมหาวทิยาลยั 
   - กา้วไกลระดบัโลก หมายถงึ สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนส่งเสรมิงานทางดา้นวชิาการ งานวจิยั งานการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม งานดา้นบรกิารชุมชนทอ้งถิJน 
ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นทีJรูจ้กัและเขา้ใจไดส้าํหรบัชาวต่างประเทศ 
 4.7 พนัธกิจ (Missions) 

              พนัธกจิ สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ(ฉบบัทีJ 2) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562   
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                1. จดัการอบรมภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอืJนๆ ใหแ้ก่ นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยั
และ บุคคลทั Jวไป และจดัอบรมเพืJอเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูม้คีวามประสงคจ์ะไปต่างประเทศ 
                2. จดัสอบวดัความรู้ด้านภาษาองักฤษ หรอืภาษาต่างประเทศอืJนๆ ให้แก่นักศกึษา บุคลากรของ
มหาวทิยาลยั และบุคคลทั Jวไป (เพิJมเตมิ)  
                3. พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัองคก์รและสถาบนัทั hงในและต่างประเทศ  ตามพนัธกจิ
ของ มหาวทิยาลยั 
                4. แสวงหาแหล่งทุนเพืJอสนับสนุนการแลกเปลีJยนและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์บัองคก์รและสถาบนั
อืJนๆ ทั hง ในและต่างประเทศ 
                5. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ หรอืจดักจิกรรมทีJเป็นประโยชน์แก่ นกัศกึษานานาชาต ิ
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร  
                6. บริการสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ ภาษา และวัฒนธรรม ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัและ บุคคลทั Jวไป  
                7. ปฏบิตัหิน้าทีJอืJนๆ ตามทีJอธกิารบดมีอบหมาย 
  4.8 วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

   1) เพืJอพฒันาสง่เสรมิงานดา้นวชิาการ ผลงานวจิยั งานการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม รวมทั hงงานดา้น
การบรกิารวชิาการสูท่อ้งถิJนของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ใหเ้ป็นทีJรูจ้กัในระดบัสากล  
   2) เพืJอเสรมิสรา้งและสง่เสรมิการใชค้วามรว่มมอืทางดา้นวชิาการและการวจิยัระหวา่งหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามกบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
   3) เพืJอพฒันาสง่เสรมิสมรรถนะการทาํงานแก่นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม  ใหม้คีวามพรอ้มในการทาํงานประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประชาคมโลก 
   4) เพือสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการแสวงหางบประมาณรายได้ทีJ
นอกเหนือจากเงนิบาํรงุการศกึษาโดยความรว่มมอืกบัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
 

กรอบการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  KVYP 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

 

กลุ่มตวับง่ชีn/ชืqอตวับง่ชีn 
ทีqมาของ 

ตวับง่ชีn 
ผูร้บัผิดชอบตงับง่ชีn 

กลุ่มตวับง่ชีnร่วม 
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กลุ่มตวับง่ชีn/ชืqอตวับง่ชีn 
ทีqมาของ 

ตวับง่ชีn 
ผูร้บัผิดชอบตงับง่ชีn 

ตวับ่งชีhทีJ u.u  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. u.u นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด
ก ิ

ตวับ่งชีhทีJ u.w  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกัและ
ผูบ้รหิารทุกระดบัของสาํนกั 

สกอ. 7.1 นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด
ก ิ

ตวับ่งชีhทีJ u.x  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีJ ของผูบ้รหิารสาํนกั สมศ. ๑๓ นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

ตวับ่งชีhทีJ u.{  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ สกอ. 7.2 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

ตวับ่งชีhทีJ u.|  ระบบบรหิารความเสีJยง  สกอ. 7.4 นางนาฎธดิา พนัเสนา วเิด
ก ิ

นายธนาธปิ  ยภุานิช 

ตวับ่งชีhทีJ u.}  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 8.1 นายธนาธปิ  ยภุานิช 

ตวับ่งชีhทีJ u.�  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน  

สกอ. 9.1 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

กลุ่มตวับง่ชีnภารกิจหลกั 

ตวับ่งชีhทีJ 2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม.  นายจริวฒัน์  สรุาสา 

ตวับ่งชีhทีJ 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม. นายสรุะศกัดิ Å  สตุะภกัดิ Å 

ตวับ่งชีhทีJ 2.3 รอ้ยละของบุคลากรทีJไดร้บัการพฒันาความรู ้            
และทกัษะในวชิาชพี 

มรม. นายเจรญิชยั  ศริกิจิ 

ตวับ่งชีhทีJ w.{  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีJมต่ีอ
สภาพภมูทิศัน์และสิJงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. นายจริวฒัน์  สรุาสา 

ตวับ่งชีhทีJ w.|  รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม. นายศกัดิ Åสทิธิ Å สวุรรณไตรย ์   

    ตวับ่งชีhทีJ w.}  ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั 

ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสืJอโปรแกรมการ
เรยีน 

มรม. นายสรุะศกัดิ Å  สตุะภกัดิ Å 



9 
 

 

กลุ่มตวับง่ชีn/ชืqอตวับง่ชีn 
ทีqมาของ 

ตวับง่ชีn 
ผูร้บัผิดชอบตงับง่ชีn 

รูด้ว้ยตนเอง  

ตวับ่งชีhทีJ w.�  การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ    มรม. นายธนวชิญ ์ สยุอย 

รวมทั nงหมด  ?S  ตวับง่ชีn 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจาํปีการศึกษา  KVYK 
สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตวับง่ชีn 

 

กลุ่มตวับง่ชีn 

ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 

กลุม่ตวับ่งชีhรว่ม 4.63 4.63 

กลุม่ตวับ่งชีhตามภารกจิ 4.50 4.65 

คะแนนเฉลีqยทุกกลุ่มตวับง่ชีn 4.57 4.64 

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

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

ตาราง   เป้าหมายรายตวับง่ชีnการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

หน่วยงานสาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  ปีการศึกษา  2563 

 

ตวับง่ชี7คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตวัตั 7ง ผลลพัธ ์

(%  หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหาร 

กลุ่มตวับง่ชี7ร่วม 

ตวับง่ชี7ทีQ R.R  กระบวนการพฒันาแผน .  ขอ้ 2  ขอ้ 5 

ตวับง่ชี7ทีQ R.S  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และ

ผูบ้รหิารของสาํนกั 

A  ขอ้ .  ขอ้ 4 

ตวับง่ชี7ทีQ R.T  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีGของผูบ้รหิารสาํนกั 4.00 4.41 4.41 

ตวับง่ชี7ทีQ R.U  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ O  ขอ้ P  ขอ้ 5 

ตวับง่ชี7ทีQ R.V  ระบบบรหิารความเสีGยง  P  ขอ้ .  ขอ้ 5 

ตวับง่ชี7ทีQ R.W  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  A  ขอ้ A  ขอ้ 5 

ตวับง่ชี7ทีQ R.X  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน 

W  ขอ้ 2  ขอ้ 4 

คะแนนเฉลีQยกลุ่มตวับง่ชี7ร่วม (ผลการประเมิน) 4.63 

กลุ่มตวับง่ชี7ตามภารกิจ 

ตวับง่ชี7ทีQ S.R  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บั/ผูใ้ชบ้รกิาร 4.00 4.10 4.10 

ตวับง่ชี7ทีQ S.S  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน A  ขอ้ A  ขอ้ 5 

ตวับง่ชี7ทีQ S.T  รอ้ยละของบุคลากรทีGไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

รอ้ยละ

100 

14 100 5 

14 

ตวับง่ชี7ทีQ S.U  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีGมต่ีอ

สภาพภมูทิศัน์และสิGงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

ระดบั 

4.25 

4.42 4.42 

ตวับง่ชี7ทีQ S.V  รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ รอ้ยละ 2\ 12 100 5 

12 

ตวับง่ชี7ทีQ S.W ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั

ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสืGอโปรแกรม

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

O  ขอ้ O  ขอ้ 4 

ตวับง่ชี7ทีQ S.X การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   

(มรม.) 

 

 O  ขอ้  P  ขอ้ 5 

 

คะแนนเฉลีQยกลุ่มตวับง่ชี7ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.65 

คะแนนเฉลีQยทุกกลุ่มตวับง่ชี7 (ผลการประเมิน) 4.64 
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องคป์ระกอบ/ชืqอตวับง่ชีn 

ทีqมา

ของ 

ตวับง่ชีn 

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ

กลุ่มตวับง่ชีnร่วม  

ตวับ่งชีhทีJ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 
1.1 

8  ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ 1.2  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และ
ผูบ้รหิารของสาํนกั 

สกอ. 
7.1 

�  ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ 1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีJของผูบ้รหิาร สาํนกั สมศ. ux 4.30 หน่วยงาน
ดาํเนินการ

ประเมนิผูบ้รหิาร 

ตวับ่งชีhทีJ 1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ สกอ. 
7.2 

|  ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ u.|  ระบบบรหิารความเสีJยง  สกอ. 
7.4 

}  ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ u.}  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  สกอ. 
8.1 

�  ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ u.�  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน 

สกอ. 
9.1 

9  ขอ้  

กลุ่มตวับง่ชีnตามภารกิจ 

ตวับ่งชีhทีJ w.u  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มรม. 4.50 ประเมนิโดย
หน่วยงาน

กลาง 

ตวับ่งชีhทีJ w.w  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน มรม. �   ขอ้  

ตวับ่งชีhทีJ w.x  รอ้ยละของบุคลากรทีJไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะในวชิาชพี 

มรม. รอ้ยละ uÉÉ  
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องคป์ระกอบ/ชืqอตวับง่ชีn 

ทีqมา

ของ 

ตวับง่ชีn 

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ

ตวับ่งชีhทีJ w.{  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี           
ทีJมต่ีอสภาพภมูทิศัน์และสิJงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

มรม. 4.50 หน่วยงาน
ดาํเนินการ
ประเมนิเอง 

ตวับ่งชีhทีJ w.| รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ มรม. 90  

    ตวับ่งชีhทีJ w.} ระบบและกลไกส่งเสรมิกจิกรรมการทดสอบวดั
ระดับความรู้ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสืJอ
โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

มรม. 5  ขอ้  

   ตวับ่งชีhทีJ w.�  การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   (มร
ม.) 

มรม. |  ขอ้  

รวมทั nงหมด  ?S   ตวับง่ชีn 
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แผนพฒันาคณุภาพ ( Improvement Plan )  ปีการศึกษา  BCDE 

กลุ่มตวับง่ชีNร่วม 

        ตวับง่ชีNทีP Q.Q กระบวนการพฒันาแผน  

ข้อเสนอแนะ เรื,องแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนด 

เวลา 
ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์

ข้อค้นพบ  

มแีผนกลยทุธข์องสาํนกัฯที6สอดคลอ้งกบั
มหาวทิยาลยั 

จดุเด่น 

 

จดุที,ควรพฒันา 

ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตาม
กระบวนการพฒันาแผน เพื6อให้ทราบ
ช่วงเวลาในการวางแผนตดิตามรายงาน
ผลการดําเนินงาน รวมทั Kงการจัดทํา

ตวับง่ชีOที, P.P 
กระบวนการพฒันา
แผน 

L) ประชุมคณะกรรมการบรหิารและ
คณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ เพื6อระดบัความคดิ/
แสวงหาแนวทางปรบัปรงุแผนยทุธศาสตร์
หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนัทั Kง
ภายในและภายนอก ตลอดจนแผนยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยัฯ ฉบบัปัจจุบนั 
S) ปรบัปรงุแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี TU ที6
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรห์น่วยงาน และได้
จากผลการดาํเนินงาน/ขอ้แนะนําจากการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจาํปี TS ซึ6งประกบัดว้ยการดาํเนิน
โครงการ/กจิกรรม ครบทุกพนัธกจิ ดงันีK  
พนัธกจิที6 L จดัการอบรมภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื6นๆ ใหแ้ก่นกัศกึษา บุคลากร

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ที6 ^ 

 
 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ที6 U 

 
 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ที6 U 

กลยทุธท์ี6 L_ และ 
20 

 
 

 
 

กลยทุธท์ี6 Lb และ 
12 
 
 
 
 
 
 

นางนาฎธดิา 
พนัเสนา วเิดก ิ
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ข้อเสนอแนะ เรื,องแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนด 

เวลา 
ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์

ข้อมูลได้ทันตามกําหนดเวลา เสนอที6
ประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 

ของมหาวทิยาลยัและบุคคลทั 6วไป และจดัอบรม
เพื6อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูม้คีวามประสงค์
จะไปต่างประเทศ มโีครงการภายใตพ้นัธกจิ คอื  
       - โครงการสรา้งแรงจงูใจดา้นการพฒันา
ศกัยภาพภาษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษาชั Kนปีที6 L 
พนัธกจิที6 S จดัสอบวดัความรูด้า้นภาษาองักฤษ 
หรอืภาษาต่างประเทศอื6นๆ ใหแ้ก่นกัศกึษา 
บุคลากรของมหาวทิยาลยัและบุคคลทั 6วไป  มี
โครงการภายใตพ้นัธกจิ คอื 
       - โครงการวดัระดบัทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษาชั Kนปีสดุทา้ย 
พนัธกจิที6 U พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทาง
วชิาการกบัองคก์รและสถาบนัทั Kงในและ
ต่างประเทศตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั มี
โครงการภายใตพ้นัธกจิ คอื 
       - โครงการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความ
รว่มมอื ซึ6งเป็นโครงการที6มจุีดประสงคห์ลกัใน
การสนบัสนุนกจิกรรมในการสรา้งความรว่มมอื

 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ที6 ^ 

 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ที6 ^ 

กลยทุธท์ี6  L^ 
 
 
 
 

กลยทุธท์ี6 LT 
 
 
 
 
 

กลยทุธท์ี6 Lh 
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ข้อเสนอแนะ เรื,องแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนด 

เวลา 
ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์

และการพฒันาความรว่มมอืกบัหน่วยงาน
ภายนอกที6นํามาซึ6งการแลกเปลี6ยนทรพัยากรที6
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานกัศกึษาและ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ และมหาวทิยาลยั
อื6นๆ ในความรว่มมอื 
พนัธกจิที6 ^ แสวงหาแหลง่ทุนเพื6อสนบัสนุนการ
แลกเปลี6ยนและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์บัองคก์ร
และสถาบนัอื6นๆ ทั Kงในและต่างประเทศ มี
โครงการภายใตพ้นัธกจิ คอื  
       - โครงการพฒันาศนูยอ์บรมและจดัสอบ
ทกัษะดจิติลัมาตรฐานสากล ICDL 
       - โครงการใหค้วามรูแ้ละการฝึกทกัษะใหม ่
(Retraining) ซึ6งเป็นโครการที6มุง่เน้นการพฒันา
แรงงานใหม้ทีกัษะที6เป็นความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบนั เพิ6มชอ่งทางการสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ผูว้า่งงานหรอืผูท้ี6สนใจ  
พนัธกจิที6 x สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจ หรอืจดักจิกรรมที6เป็นประโยชน์แก่
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ข้อเสนอแนะ เรื,องแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนด 

เวลา 
ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์

นกัศกึษานานาชาตใิหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร มี
โครงการภายใตพ้นัธกจิ คอื 
       - โครงการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ
       - โครงการจดัการศกึษานานาชาต ิซึ6งเป็น
การจดัอบรมภาษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างชาต ิ
U) จดัทาํปฏทินิการปฏบิตัริาชการประจาํปีของ
สาํนกัฯ ซึ6งรวมถงึกาํหนดการประชุม
คณะกรรมการประจาํสาํนกั และการดาํเนินงาน
อื6นๆ 

 

 ตวับง่ชีNทีP Q.B  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และผูบ้รหิารของสาํนกั 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์
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ข้อค้นพบ  

  - มกีารดาํเนินงานตามเกณฑ ์E 
ขอ้แรก 
  - มกีารประเมนิผูบ้รหิาร แต่ผล
การปรบัปรงุการบรหิารยงัไม่
ชดัเจน 
 

จดุเด่น 

 

จดุทีPควรพฒันา 

- ควรจดัทาํแผนปรบัปรงุการ
บรหิารงานจากผลการประเมนิของ
ผูบ้รหิาร เพืMอใหผ้ลการปรบัปรงุการ
บรหิารงานทีMเป็นรปูธรรม 

ตวับง่ชีNทีP Q.B  

  ภาวะผูนํ้าของ
คณะกรรมการ
ประจาํสาํนกั และ
ผูบ้รหิารของสาํนกั 

Q) มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
ประจาํสาํนกัในตน้ปีงบประมาณ 
S) จดัประชมุคณะกรรมการประจาํสาํนกัให้
เป็นไปตามปฏทินิการปฏบิตัริาชการของ
หน่วยงานเพืMอการตดิตามผลการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามวงรอบการ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ
มหาวทิยาลยัฯ ใหค้รบทุกดา้น คอื อยา่ง
น้อยทุกๆ E เดอืนเชน่ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบรหิารงานบุคคล ดา้นการดาํเนิน
โครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตัริาชการ 
และดา้นการประกนัคณุภาพ เป็นตน้ 
S) มกีารจดัทาํรายงานตดิตามผลการ
ดาํเนินงานในทุกดา้น ทุกๆ E เดอืน เป็น
อยา่งน้อย  
Y) มกีารประเมนิคณะกรรมการประจาํสาํนกั 
โดยบุคลากรในสาํนกั นกัศกึษา และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีของสาํนกั เพืMอตดิตามผลการ
ดาํเนินงานของสาํนกัฯ และคณะกรรมการฯ 
รอบ E เดอืน (มกราคม) 
^) มกีารประเมนิคณะกรรมการประจาํสาํนกั 
รอบ QS เดอืน (มถุินายน) เพืMอตดิตามและ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีM 
4 

กลยทุธท์ี6 Lh, 
L_ และ Sb 

นางนาฎธดิา 
พนัเสนา วเิด
ก ิ
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ประเมนิผลการปรบัปรงุการบรหิารงานของ
คณะกรรมการ 
 

 

       

 

 

 

 

  ตวับง่ชีNทีP Q.E การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีMของผูบ้รหิารสาํนกั 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  

- มกีารประเมนิผูบ้รหิารสาํนกัฯ คอื 
ผูอ้าํนวยการ และ รองผูอ้าํนวยการ 
จาํนวน E  คน โดยมผีลการปฏบิตัิ

ตวับง่ชีNทีP Q.E การ
ปฏบิตัติาม

 Q สรา้งระบบการประเมนิการปฏบิตังิาน/
บรหิารงานของ บรหิารงานฝ่ายศนูยภ์าษา 

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน

กลยทุธ ์19. 
ทบทวน/ปรบัปรงุ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ระบบและกลไก

นายเจรญิชยั  
ศริกิจิ 
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ตามบทบาทหน้าทีMของผูบ้รหิาร
สาํนกั เฉลีMย  ระดบั ^.^Q 

- จดุเด่น 

  - มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีM
สามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเรว็ ไมจ่าํกดัเวลาและ
สถานทีM 
- จดุควรพฒันา 

 

บทบาทหน้าทีMของ
ผูบ้รหิารสาํนกั 

ใหค้รอบคลุมในทุกดา้น โดยใชร้ะบบ  
Online 

S จดัทาํโครงการเพืMอพฒันาการบรหิารงาน  
ฝ่ายศนูยภ์าษาและฝ่ายบรหิารและวเิทศ
สมัพนัธ ์

 ในปีการศกึษา SkEY 

3 รายงานผลการดาํเนินงาน จดัเตรยีม
เอกสารหลกัฐานเพืMอรองรบัการตรวจ
ประเมนิ 

 

 

พืKนฐาน 
ธรรมาภบิาล 

การด าเนินงานให้
มคีวามเหมาะสม
คล่องตวัและ
รวดเรว็ เพื6อ
ยกระดบั
ประสทิธผิลของ
การปฏบิตังิาน 
ของมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

                     ตวับง่ชีNทีP Q.b การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์
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- ข้อค้นพบ  
รายงานโครงการ IRIE KM 
เพืMอพฒันาองคก์ร  

- จดุเด่น 

 

- จดุควรพฒันา 

  ปรบัปฏทินิการจดัการความรูข้อง
สาํนกัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัปฏบิตักิาร
ประกนัและประเมนิคณุภาพ
การศกึษาของมหาวทิยาลยั 
 

ตวับง่ชีNทีP Q.b การ
พฒันาหน่วยงานสู่
องคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้

Q จดัทาํแผนการพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้และกาํหนดประเดน็ความรู้
และเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีM
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสาํนกั 

2  จดัทาํโครงการแลกเปลีMยนเรยีนรูจ้าก
ความรู ้(IRIE KM) ทกัษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพืMอ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีMดตีามประเดน็ความรูท้ีM
กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ป สูบุ่คลากร
กลุม่เป้าหมาย 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐาน 
ธรรมาภบิาล 

กลยทุธ1์5. 
สง่เสรมิบุคลากร
เป็นคนด ี 
คนเก่ง ใหพ้ฒันา
และแสดงออกถงึ
ความรู ้
ความสามารถ และ
ศกัยภาพ เพื6อ
พฒันา
มหาวทิยาลยัและ
ทอ้งถิ6นอยา่งเตม็ท ี

นายเจรญิชยั  
ศริกิจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         ตวับง่ชีNทีP Q.C ระบบบรหิารความเสีMยง 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์



22 
 

 

- ข้อค้นพบ  

 

 

- จดุเด่น 

 

- จดุควรพฒันา 

- ควรเพิMมเตมิรายละเอยีดเชงิลกึ
เกีMยวกบัการวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเสีMยงทีMก่อใหเ้กดิความเสีMยง
ตามบรบิทของสาํนกัฯ 

- ควรเพิMมเตมิขอ้มลูการวเิคราะห์
ความเสยีงในรายงานการประชมุ
กรรมการบรหิารความเสีMยง 

 

ตวับง่ชีNทีP Q.C 

ระบบบรหิารความ
เสีMยง 

Q) ประชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการความ
เสีMยงหน่วยงาน โดยการวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหเ์ชงิลกึเพืMอระบุปัญหาและปัจจยัทีM
ก่อใหเ้กดิปัญหา พรอ้มระบุลาํดบั
ความสาํคญัของความเสีMยงเพืMอการวาง
แผนการจดัการความเสีMยงทีMมปีระสทิธภิาพ
และเป็นรปูธรรม 
S) มกีารตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร
จดัการความเสีMยงทุก E เดอืน เพืMอปรบัปรงุ
ผลการดาํเนินงานและกาํจดัอุปสรรคทีMสง่ผล
ต่อความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานของสาํนกั
และมหาวทิยาลยั 
 
 
 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ีM ^ 

กลยทุธท์ีM Q}, Q� 
และ SÄ 

นางนาฎธดิา 
พนัเสนา วเิด
ก ิ

 

             ตวับง่ชีNทีP Q.D  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์
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ข้อค้นพบ  

 - มกีารจดัทาํแผนทางการเงนิ 
 - มกีารรายงานการใชเ้งนิและ
งบประมาณตามไตรมาส 
จดุเด่น 

จดุทีPควรพฒันา 

  - การจดัทาํรปูเลม่รายงานทางการ
เงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็น
รปูเลม่ทีMสมบรูณ์ น่าเชืMอถอื  
 

ตวับง่ชีNทีP Q.D  
ระบบและกลไก
การเงนิและ
งบประมาณ 

Q. มกีารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตัิ
ราชการของทางมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

S. มกีารรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณในแต่ละไตรมาสมกีารแต่งตั Åง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํปี
งบประมาณ 

 3.จดัทาํรายงานสรปุการใชง้บประมาณ 

ประจาํปี  ใหท้างมหาลยัรบัทราบ 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 3 ยกระดบั
คณุภาพการศกึษา
สูค่วามเป็นเลศิ 

กลยทุธ ์14. ผลติ
บณัฑติไดต้าม
ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ ทั Kงดา้น
สมรรถนะ วชิาชพี 
ทกัษะบณัฑติ
ศตวรรษที6 21 และ
คณุลกัษณะ 4 
ประการ 

นายธนาธปิ  
ยภุานิช 

 

          ตวับง่ชีNทีP Q.c  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์
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- ข้อค้นพบ  
- คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ
ของสาํนกัฯ ทีMมผีูอ้าํนวยการเป็น
ประธานกรรมการ 
  - แผนพฒันาคณุภาพจากผลการ
ประเมนิคณุภาพปีการศกึษา SkE1 
  - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร
สาํนกัฯ ในวาระการประกนัคณุภาพ 

- จดุเด่น 

  - ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัในการ
พฒันาคณุภาพ โดยมกีาร
ปรกึษาหารอืและพจิารณาการ
ดาํเนินงานในการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ อยา่ง
สมํMาเสมอ 

- จดุควรพฒันา 

- ควรขยายการสรา้งเครอืขา่ยกบั
หน่วยงานภายนอกทีMมพีนัธกจิ
เดยีวกนัและมกีจิกรรมรว่มกนั 
  - ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการ
พฒันาคณุภาพทีMสามารถเพิMม
ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากร 
 

 

ตวับง่ชีNทีP Q.c  
ระบบและกลไก
การประกนั
คณุภาพ
การศกึษาภายใน 

Q จดัทาํระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในทีMเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัพนัธกจิและพฒันาการของ สาํนกั 

2  นําผลการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในมาปรบัปรงุการทาํงาน และสง่ผลใหม้ี
การพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีÅของ
แผนกลยทุธทุ์กตวับง่ชีÅ 

3 จดัทาํระบบสารสนเทศทีMใหข้อ้มลูสนบัสนุน
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในครบทุก
กลุม่ตวับ่งชีÅ 

^ สรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีMยนเรยีนรูด้า้น
การประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่ง
หน่วยงาน  และมกีจิกรรมรว่มกนั 

5 จดัทาํโครงการงานวจิยัดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน และ
เผยแพรใ่หห้น่วยงานอืMนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์  โดยในปีการศกึษา SkEY สาํนกั
ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการจดัทาํโครงการ
งานวจิยั เรืMอง ระบบและกลไกการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในของสาํนกั  

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐานธรรมาภิ
บาล 

กลยทุธ ์20. พฒันา
ระบบและกลไกเพื6อ
ยกระดบัการ
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาของ
หลกัสตูร/คณะ/
ศนูย/์ส านกั/
มหาวทิยาลยัที6
สง่ผลต่อการเป็นที6
ยอมรบัใน
ระดบัชาต/ิสากล 

นายเจรญิชยั  
ศริกิจิ 
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                   ตวับง่ชีNทีP B.Q  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  

  - ผลการสาํรวจความพงึพอใจไม่
เป็นปัจจบุนั  
 

- จดุเด่น 

ตวับง่ชีNทีP B.Q  
ระดบัความพงึ
พอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

Q. มแีบบประเมนิความพงึพอใจทีMครอบคลุม
ทุกดา้น เชน่  
- แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจการ
อบรมสาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์    

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐานธรรมาภิ
บาล 

กลยทุธ ์20. พฒันา
ระบบและกลไกเพื6อ
ยกระดบัการประกนั
คณุภาพการศกึษา
ของหลกัสตูร/คณะ/

นายจริวฒัน์  
สรุาสา 
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- จดุทีPควรพฒันา 

- นําประเดน็การประเมนิทีMมผีลตํMา
และขอ้เสนอแนะทีMมนียัสาํคญัมา
พจิารณาในการพฒันาคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร 

- แบบประเมนิผลการสอนของอาจารย/์
วทิยากรพเิศษสาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ 

- แบบประเมนิดา้นสภาพแวดลอ้มและภมูิ
ทศัน์สาํนกัวเิทศสมัพนัธฯ์ 

- แบบประเมนิความพงึพอใจเวบ็ไซตส์าํนกั
วเิทศสมัพนัธฯ์ 

S. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งผูม้า
ใชบ้รกิารสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิโดยใหผู้ร้บับรกิารตอบ
แบบสาํรวจผา่นระบบออนไลน์และแบบเป
เปอร ์

Y. วเิคราะหผ์ลขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณ (Quantitative analysis) ดว้ยสถติิ
บรรยายไดแ้ก่ 

รอ้ยละ คา่เฉลีMย สว่นเบีMยงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ (Qualitative 
analysis) จากการวเิคราะหเ์นืÅอหาในสว่น
ของความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะและขอ้
รอ้งเรยีนต่างๆ 

ศนูย/์ส านกั/
มหาวทิยาลยัที6
สง่ผลต่อการเป็นที6
ยอมรบัใน
ระดบัชาต/ิสากล 
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            ตวับง่ชีNทีP B.B ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  

- มแีผนพฒันาบุคลากรของสาํนกัฯ 
พ.ศ. SkEÄ-SkE^  มปีระเมนิแผนฯ 
และมกีารปรบัปรงุแผนพฒันา
บุคลากรของสาํนกัฯ พ.ศ. SkEÄ-
2564 

- จดุเด่น 

 

ตวับง่ชีNทีP B.B 
ระบบการพฒันา
บุคลากรสาย
สนบัสนุน 

Q. แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน
ประจาํปี และประจาํ ^ ปี ทีMมกีารวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

S. โครงการพฒันาบุคลากร และ IRIE KM: 
การแลกเปลีMยนเรยีนรูแ้ละการศกึษาดงูาน
ดา้นการบรกิารวชิาการและดา้นอืMนๆ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐานธรรมาภิ
บาล 

กลยทุธ ์15. 
สง่เสรมิบุคลากร
เป็นคนด ีคนเก่ง ให้
พฒันาและ
แสดงออกถงึความรู ้
ความสามารถ และ
ศกัยภาพ เพื6อ
พฒันามหาวทิยาลยั
และทอ้งถิ6นอยา่ง
เตม็ที6 

นายสรุะศกัดิ ã   

สตุะภกัดิ ã 
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- จดุควรพฒันา 

  - ควรจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรราย
ปี และประเมนิผลความสาํเรจ็ของ
แผนฯ เพืMอปรบัปรงุแผนในปีถดัไป  

 

Y. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสขุภาพทีMดแีละสรา้ง
ขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน
สามารถทาํงานไดอ้ยา่ง  มปีระสทิธภิาพ 

 

            ตวับง่ชีNทีP B.E รอ้ยละของบุคลากรทีMไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  
 

- จดุเด่น 

 
- จดุควรพฒันา 

ตวับง่ชีNทีP B.E 
รอ้ยละของ
บุคลากรทีMไดร้บั
การพฒันาความรู้
และทกัษะใน
วชิาชพี 

1. จดัทาํแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุนทีMมกีารพฒันาทกัษะวชิาชพี
ของบุคลากรในแต่ละตาํแหน่งสายงานให้
ตรงตามทกัษะวชิาชพีของแต่ละบุคคล 

S. จดัทาํโครงการพฒันาบุคลากรสาย
สนบัสนุนและอาจารยช์าวต่างชาต ิใหไ้ดม้ี
การพฒันาความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี ใหม้ี
การพฒันาครบทุกคน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐานธรรมาภิ

บาล 

กลยทุธ ์15. 
สง่เสรมิบุคลากร

เป็นคนด ีคนเก่ง ให้
พฒันาและ

แสดงออกถงึความรู ้
ความสามารถ และ

ศกัยภาพ เพื6อ
พฒันามหาวทิยาลยั
และทอ้งถิ6นอยา่ง

เตม็ที6 

นายเจรญิชยั  
ศริกิจิ 
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3. รายงานผลการดาํเนินงาน จดัเตรยีม
เอกสารหลกัฐานเพืMอรองรบัการตรวจ
ประเมนิ 

^. นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอื
ปรบัปรงุการบรหิารและการพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุนทีMไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะวชิาชพี ในปีต่อไป 
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                  ตวับง่ชีNทีP B.b ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีMมต่ีอสภาพภมูทิศัน์และสิMงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  

  - รายงานความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์สาํนกัฯ 
  - สาํรวจผา่นระบบ google form 
 

- จดุเด่น 

  - สภาพแวดลอ้มของสาํนกังานเอืÅอ
ต่อการทาํงานของบุคลากรสาํนกัฯ  

- จดุควรพฒันา 

- นําประเดน็การประเมนิทีMมผีลตํMา
และขอ้เสนอแนะทีMมนียัสาํคญัมา
พจิารณาในการปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ 

ตวับง่ชีNทีP B.b 

ระดบัความพงึ
พอใจของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทีMมต่ีอ
สภาพภมูทิศัน์และ
สิMงแวดลอ้มของ
หน่วยงาน 

1. มกีารแบ่งสว่นการตอบแบบสอบถามทีM
ชดัเจน เชน่ 

- ตอนทีM Q ขอ้มลูทั Mวไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
- ตอนทีM S ระดบัความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารต่อสภาพแวดลอ้ม
และภมูทิศัน์ 

- ตอนทีM Y ขอ้เสนอแนะเพิMมเตมิ 

S. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งผูม้า
ใชบ้รกิารสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิโดยใหผู้ร้บับรกิาร
ตอบแบบสาํรวจผา่นระบบออนไลน์และ
แบบเปเปอร ์

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

ที6 3   ยกระดบั
คณุภาพการศกึษาสู่
ความเป็นเลศิ 

กลยทุธ ์11. พฒันา
หอ้งปฏบิตักิาร/สิ6ง
สนบัสนุนการ
เรยีนรูเ้พื6อ
สนบัสนุนการผลติ
บณัฑติที6มคีณุภาพ 

นายจริวฒัน์  
สรุาสา 
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Y. วเิคราะหผ์ลขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะห์
เชงิปรมิาณ (Quantitative analysis) ดว้ย
สถติบิรรยายไดแ้ก่ 

รอ้ยละ คา่เฉลีMย สว่นเบีMยงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ (Qualitative 
analysis) จากการวเิคราะหเ์นืÅอหาในสว่น
ของความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะและขอ้
รอ้งเรยีนต่างๆ 

 

 

 

 

 

               ตวับง่ชีNทีP B.C  รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ   

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 
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ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

ข้อค้นพบ  

  - จาํนวนโครงการทีMดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการมทีั ÅงสิÅน QY 
โครงการ คดิเป็น 13/13*100  
เทา่กบั รอ้ยละ QÄÄ 
จดุเด่น 

- มกีารดาํเนินงานทุกโครงการ และมี
การประเมนิผลการดาํเนินงาน 

จดุทีPควรพฒันา 

- ควรจดัทาํเป็นรปูเลม่ เพืMอใช้
ประกอบเป็นขอ้มลูในปีต่อไป 

ตวับง่ชีNทีP B.C  รอ้ย
ละของการ
ดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการ   

 

Q) จดัทาํปฏทินิการดาํเนินงานของสาํนกั
เพืMอตดิตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน 
S) มกีารรายงานและประเมนิผล
ความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการตาม
ตวัชีÅวดัโครงการ และตวัชีÅวดัแผนปฏบิตัิ
ราชการเป็นรปูเลม่ พรอ้มหลกัฐาน
ประกอบ เชน่ คาํสั Mงแต่งตั Åงคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน สาํเนาโครงการทีMไดร้บัอนุมตั ิ 
Y) มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร
สาํนกั และคณะกรรมการประจาํสาํนกั 
เพืMอตดิตามการดาํเนินงาน 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี6 ^ 
พฒันาระบบบรหิาร
จดัการบนพืKนฐาน
ธรรมาภบิาล 

กลยทุธ ์18. พฒันา
ระบบบรหิารจดัการ
และฐานขอ้มลู 
(งบประมาณและ
บุคลากร) ให้
ทนัสมยัรวดเรว็มี
ประสทิธภิาพ 
โปรง่ใสและมธีรร
มาภบิาล 

นายศกัดิ ãสทิธิ ã 
สวุรรณไตรย ์   

 

            ตวับง่ชีNทีP B.D  ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบัความรูค้วามสามารถและการอบรม ภาษาองักฤษดว้ยสืMอโปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (มรม.) 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอ

บ 

กาํหนดเวล

า 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์
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- ข้อค้นพบ  
- สรปุโครงการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษนกัศกึษาปีทีM Q 
  - แผนพฒันาศกัยภาพดา้น
ภาษาองักฤษนกัศกึษา 

 
 

- จดุเด่น 

  - มสีืMอมลัตมิเีดยี English 
Discoveries ในการวดัความรู้
พืÅนฐานของนกัศกึษา 
 

 

- จดุทีPควรพฒันา 

- ควรมกีารพฒันาเกณฑก์าร
ประเมนิทีMมกีารวดัผลติ ผลลพัธ ์
และผลกระทบตามพนัธกจิ 
  - พฒันาหลกัสตูรระยะสั Åนตาม
ความเชีMยวชาญของสาํนกัฯ เพืMอ
การแสวงหารายไดใ้หก้บั
มหาวทิยาลยั  
 

ตวับง่ชีNทีP B.D ระบบและ
กลไกสง่เสรมิกจิกรรม
การทดสอบวดัระดบั
ความรูค้วามสามารถ
และการอบรม
ภาษาองักฤษดว้ยสืMอ
โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง (มรม.) 

 

 

 

ควรมกีารจดัทาํแผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา สง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดั
ระดบัความสามารถและการอบรม
ภาษาองักฤษ ดว้ยสืMอโปรแกรมการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

-ควรมกีารประชมุคณะกรรมการ
ดาํเนินงานและฝ่ายทีMเกีMยวขอ้งก่อน
ทดสอบ 

-ควรมโีครงการทดสอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาองักฤษ
ดว้ยสืMอโปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

-ควรมคีาํสั Mงแต่งตั Åงคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 

-ควรมกีารแจง้ตารางทดสอบใหน้กัศกึษา
และพีMเลีÅยงทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย S 
สปัดาห ์

-ควรนําผลคะแนนนกัศกึษาทีMสอบผา่น
เกณฑก์ารทดสอบความรูค้วามสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษ จาํนวนกีMคน จาก
จาํนวนนกัศกึษาทีMเขา้ทดสอบทั Åงหมด มา

ประเดน็ยทุธศาสตร์
ที6 ^ พฒันาระบบ
บรหิารจดัการบน
พืKนฐานธรรมาภิ
บาล 

กลยทุธ ์18. พฒันา
ระบบบรหิารจดัการ
และฐานขอ้มลู 
(งบประมาณและ
บุคลากร) ให้
ทนัสมยัรวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพ 
โปรง่ใสและมธีรร
มาภบิาล 

นายสรุะศกัดิ ã 

 สตุะภกัดิ ã 
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คดิเป็นรอ้ยละ  แลว้นํามาปรบัปรงุและ
พฒันาในปีการศกึษาต่อไป 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตวับง่ชีNทีP B.c  การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   (มรม.) 
 

ข้อเสนอแนะ เรืPองแก้ไข แนวทางพฒันา  ( โครงการรองรบั ) ความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

ผูร้บัผิดชอบ กาํหนดเวลา 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

- ข้อค้นพบ  
  - รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัฯ 
- จดุเด่น 

ตวับง่ชีNทีP B.c การ
พฒันาความรว่มมอื

- กาํหนดยทุธศาสตรเ์กีMยวกบัการทาํ 
MOU ในแผนยทุธศาสตรส์าํนกัอยา่ง
ชดัเจน 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี6 ^ 
พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ

กลยทุธ ์16. สรา้ง
เครอืขา่ยความ
รว่มมอืกบัองคก์ร
ภายในและ

นายธนวชิญ ์ 
สยุอย 
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- จดุทีPควรพฒันา 

  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์าร
ประเมนิทีMมกีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และ
ผลกระทบตามพนัธกจิ 
  - ควรมกีารจาํแนกกลุม่ลกูคา้ 
สาํรวจความตอ้งการและความ
คาดหวงั และขอ้มลูจากเสยีงของ
ลกูคา้ทีMเกีMยวขอ้งกบัความรว่มมอื
ระดบันานาชาต ิ

ในระดบันานาชาต ิ   
(มรม.) 

- จดัทาํคูม่อื MOU 

- จดักจิกรรมหรอืตดิตามกจิกรรมทีM
ตอบสนองภายใตว้ตัถุประสงค ์MOU 

- ประเมนิความสอดคลอ้งของกจิกรรม
ตามวตัถุประสงคข์อง MOU 

-ตดิตามและประเมนิผลสถานะของ MOU 

 

บนพืKนฐานธรร
มาภบิาล 

ต่างประเทศ เพื6อ
เสรมิสรา้ง
ประสทิธผิลตาม
วสิยัทศัน์และพนัธ
กจิของ
มหาวทิยาลยั 

 

 

                                                                                                                                                                                  จดัทาํโดย      

                                                                                                                                    สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ

                                                                                                                                     มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 


