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แผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan ) ปี การศึกษา BCD3
สํานักวิ เทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ความเป็ นมาของแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นส่วนหนึ7งของการจัดการศึกษา ทีถ7 กู กําหนดเป็ นกฎหมายไว้ใน
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (แก้ไข) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ทีก7 าํ หนดให้การจัด
การศึกษาทุกระดับต้องดําเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ทีป7 ระกอบด้วย 3 ส่วน คือ การ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพือ7 นําข้อค้นพบมา
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็ นวงจรทีต7 อ้ งมีความต่อเนื7องทุกๆ ปี อันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน อย่างต่อเนื7อง สําหรับในปี การศึกษา 2563 สํานัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสํานัก
ครบถ้วน ทัง\ 3 ส่วน โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษาประจําปี การศึกษา 2562 เป็ นที7
ยอมรับกันว่าแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมือ7 ได้มกี ารดําเนินงาน
กิจกรรมนัน\ ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA โดยการวางแผนการดําเนินงานทีด7 จี ะเป็ นกรอบการดําเนินงานให้
สามารถบรรลุไปสูเ่ ป้ าหมาย มีแนวทางในการติดตาม เพือ7 ปรับปรุงและพัฒนางานชัดเจน ด้วยความมุง่ มัน7
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานัก ในปี การศึกษา 2563 สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ จึงได้จดั ทําแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan ) ปี การศึกษา mno3 นี\ขน\ึ เพือ7
เป็ นกรอบการดําเนินงานทีส7 อดคล้องและสนองต่อมาตรฐานประกันคุณภาพ รวมทัง\ มีความสอดคล้องสนอง
ต่อกลยุทธ์ของสํานัก กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพือ7 วิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน ปี การศึกษา 2562
2. เพือ7 วางกรอบการดําเนินงานให้มคี วามครบถ้วนตามแนวทางการประกันคุณภาพ ซึง7 ประกอบด้วย
การพัฒนา คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
3. เพือ7 สังเคราะห์แนวทางการดําเนินงานโดยจัดทําเป็ นแผนดําเนินงานทีส7 อดคล้องกรอบมาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
4. เพือ7 บูรณาการแผนประกันคุณภาพการศึกษาสูแ่ ผนปฏิบตั กิ าร
5. เพือ7 พัฒนาการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. วางกรอบและขัน\ ตอนในการจัดทําแผนประกันคุณภาพ
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2. ทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษาทีผ7 า่ นมา
3. วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ สภาพจริงในการดําเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็งของคณะและ
หน่วยงานภายใน ปั จจัย แวดล้อมทีเ7 กีย7 วข้อง
4. นําข้อค้นพบและข้อสรุปมาสังเคราะห์เพือ7 จัดทําแผนการดําเนินงานทีส7 อดคล้องกรอบมาตรฐาน
ประกันคุณภาพ และ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานัก
5. สือ7 สารแผนประกันคุณภาพภายในทัวทั
7 ง\ องค์กรผ่านช่องทางต่างๆ
6. แปลงแผนประกันคุณภาพบูรณาการสูแ่ ผนปฏิบตั กิ าร
7. ดําเนินงานตามแผนและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ประวัติและโครงสร้างปัจจุบนั
สํานักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รบั การอนุ มตั แิ ละจัดตัง\ ขึน\ จากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม เมือ7 วันที7 mu ธันวาคม พ.ศ. mnnv เพือ7 ตอบสนองความจําเป็ นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยเป็ นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็ นสากล โดยมีหน้าทีห7 ลัก ดังนี\
1) จัด การอบรมภาษาอัง กฤษ และภาษาต่ า งประเทศอื7น ๆ ให้แ ก่ นัก ศึก ษา บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทัวไป
7
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2) จัดการศึกษา เพือ7 เตรียมความพร้อมสําหรับผูม้ คี วามประสงค์จะไปต่างประเทศ
3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันทัง\ ในและต่างประเทศ ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
4) แสวงหาแหล่งทุนเพื7อสนับสนุ นการแลกเปลี7ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์กบั องค์กรและ
สถาบันอื7นๆ ทัง\ ในและต่างประเทศ
5) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ความรูค้ วามเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมที7เป็ นประโยชน์ แก่นักศึกษา
นานาชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตร
6) บริก ารสารสนเทศและวิเ ทศสัม พัน ธ์ บริก ารภาษาและวัฒ นธรรม ให้แ ก่ นั ก ศึก ษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัวไป
7
1. ทีbตงั c
สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีทต7ี งั \ อยูท่ 7ี
- ชัน\ v ห้อง movxv อาคาร mo หรือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที7 yx ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
- หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร x|u}vmvoo
- อีเมลล์ international.rmu@gmail.com

2. บุคลากร
2.1 คณะกรรมการประจําสํานัก
1) อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
2) อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา
3) อาจารย์ณฐั ธิดา กลางประชา
4) อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง
5) อาจารย์นิธภิ กั ดิ Ñ กทิศาสตร์
6) ผศ.ดร.กชพร นํานาผล
7) ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์
8) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
เลขานุการ
m.m บุคลากร
v) อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

ผูอ้ าํ นวยการ
ประธานกรรมการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและ
ผูอ้ าํ นวยการ
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2) อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา รองผู้ อํ า นวยการฝ่ ายแผน งบประมาณ และประกัน
คุณภาพ
3) อาจารย์ณฐั ธิดา กลางประชา รองผูอ้ าํ นวยฝ่ ายการวิชาการและวิจยั
4) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้าสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
5) นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
6) นายเจริญชัย ศิรกิ จิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
7) นายสุระศักดิ Ñ สุตะภักดิ Ñ
เจ้าหน้าทีบ7 ริหารงานทัวไปปฏิ
7
บตั กิ าร
8) นายจิรวัฒน์ สุราสา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร
9) นายธนวิชญ์ สุยอย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
10) นายธนาธิป ยุภานิช
ผูป้ ฏิบตั งิ านบริหารปฏิบตั งิ าน
11) นายศักดิสิÑ ทธิ Ñ สุวรรณไตรย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.3 ลูกจ้างชัวคราวชาวต่
7
างชาติ
1) Mr. Tran Cao Nhon
อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม
2) Mr. Yean Thong Tong
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
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!. โครงสร้างหน่ วยงาน
สำนักวิเทศสัมพันธ.และการจัดการศึกษานานาชาติ
สำนักงานผูBอำนวยการ
ฝ<ายบริการวิชาการและวิจัย

ฝ<ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

-

งานธุรการและสารบัญ
งานผลิตเอกสาร
งานประสานงานในประเทศ
งานวางแผนยุทธศาสตร;

-

งานวางแผนงบประมาณ
งานพัสดุและการเงิน

-

งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งานการประชุมสามัญและวิสามัญประจำปJ

งานบริการวิชาการ
งานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรและสื่อการอบรม
งานพัฒนาขOอสอบและทดสอบวัดระดับความรูOดOาน
ภาษา
งานประสานงานตPางประเทศและเครือขPายความ
รPวมมือ/MOU

-

งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

-

งานวีซPาและหนังสืออนุญาตทำงาน

งานแนะแนวการศึกษาตPอตPางประเทศและ
ทุนการศึกษา
งานแปลเอกสารและลPาม
งานอำนวยความสะดวกชาวตPางประเทศ

ฝ<ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

งานผลิตและพัฒนาสื่อการสอนดOวยเทคโนโลยี

-

งานพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ;

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขOอมูล
งานพัฒนาหOองปฏิบัติและศูนย;การเรียนรูO
งานพัฒนาเว็บไซต;
งานประมวลผลโครงการ
งานกิจการนักศึกษา

6
4. ปณิ ธาน ปรัชญา ค่านิ ยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ
4.? ปณิ ธาน (Resolution)
ส่งเสริมสมรรถนะการทํางานและวิชาการสู่ระดับสากล ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลกรของ
มหาวิทยาลัยฯ เชิดชูเอกลักษณ์ และภูมปิ ั ญญาของท้องถินJ และชาติไทย ให้เป็ นทีปJ ระจักษ์ต่อประชาคมโลก
4.K ปรัชญา (Philosophy)
ความร่วมมือ คือ หัวใจ ภาษาใด ๆ คือ พลัง เชิดชูคณ
ุ ธรรม นําสูส่ ากล
4.P ค่านิ ยม (Value)
กว้างไกลทันสมัย ใส่ใจบุคลากรและนักศึกษา มีภาษาเป็ นจุดขาย สร้างรายได้สมู่ หาวิทยาลัย โดย
ใช้ความร่วมมือ
4.S อัตลักษณ์ (Identity)
“สนับสนุน” ความร่วมมือและกิจกิจกรรมอันเกิดจากความร่วมมือ
“ส่งเสริม”
สมรรถนะด้านการแข่งขันในการทํางานในระดับนานาชาติ
“เสาะแสวง” รายได้และงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย
“สืบสาน”
วัฒนธรรม ภูมปั ญญาท้องถินJ ให้คงอยูแ่ ละมีคณ
ุ ค่า
“สร้างสรรค์” สังคมแห่งการพัฒนาตนเองให้มคี วามพร้อมสูค่ วามเป็ นประชาคมโลก
4.V เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เครือข่ายกว้างไกล ทันสมัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้อยูใ่ นระดับนานาชาติ
4.Y วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นผูน้ ําในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย ให้กา้ ว
ไกลระดับโลก
คําอธิบายวิสยั ทัศน์ (Vision Explanation):
- ผูน้ ํ าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนา หมายถึง สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการสร้า งหรือ สนับ สนุ น การพัฒนาความสัม พัน ธ์แ ละความร่ว มมือ ระหว่า ง
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยทังh ในและต่างประเทศ เพือJ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการเสริม สร้า งศัก ยภาพทางด้า นวิช าการ งานวิจ ยั ตลอดจนกิจ กรรมต่ า งๆ ของนัก ศึก ษา
คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย
- ก้าวไกลระดับโลก หมายถึง สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็ นหน่วยงาน
สนับสนุ นส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ งานวิจยั งานการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม งานด้านบริการชุมชนท้องถินJ
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นทีรJ จู้ กั และเข้าใจได้สาํ หรับชาวต่างประเทศ
4.7 พันธกิ จ (Missions)
พันธกิจ สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ (ฉบับทีJ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
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1. จัดการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอืJนๆ ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และ บุคคลทัวไป
J และจัดอบรมเพือJ เตรียมความพร้อมสําหรับผูม้ คี วามประสงค์จะไปต่างประเทศ
2. จัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืJนๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทัวไป
J (เพิมJ เติม)
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันทังh ในและต่างประเทศ ตามพันธกิจ
ของ มหาวิทยาลัย
4. แสวงหาแหล่งทุนเพืJอสนับสนุ นการแลกเปลียJ นและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์กบั องค์กรและสถาบัน
อืนJ ๆ ทังh ในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรูค้ วามเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมทีเJ ป็ นประโยชน์แก่ นักศึกษานานาชาติ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
6. บริก ารสารสนเทศด้า นวิเ ทศสัม พัน ธ์ ภาษา และวัฒ นธรรม ให้แ ก่ นั ก ศึก ษา บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยและ บุคคลทัวไป
J
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอJ นJื ๆ ตามทีอJ ธิการบดีมอบหมาย
4.8 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพือJ พัฒนาส่งเสริมงานด้านวิชาการ ผลงานวิจยั งานการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม รวมทังh งานด้าน
การบริการวิชาการสูท่ อ้ งถินJ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็ นทีรJ จู้ กั ในระดับสากล
2) เพือJ เสริมสร้างและส่งเสริมการใช้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจยั ระหว่างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3) เพือJ พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะการทํางานแก่นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ให้มคี วามพร้อมในการทํางานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก
4) เพื อ สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ มหาสารคาม ในการแสวงหางบประมาณรายได้ ทJี
นอกเหนือจากเงินบํารุงการศึกษาโดยความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กรอบการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา KVYP
สํานักวิ เทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

กลุ่มตัวบ่งชีn/ชืqอตัวบ่งชีn
กลุ่มตัวบ่งชีnร่วม

ทีqมาของ
ตัวบ่งชีn

ผูร้ บั ผิดชอบตังบ่งชีn
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กลุ่มตัวบ่งชีn/ชืqอตัวบ่งชีn
ตัวบ่งชีทh Jี u.u กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชีทh Jี u.w ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําสํานักและ
ผูบ้ ริหารทุกระดับของสํานัก

ทีqมาของ
ตัวบ่งชีn

ผูร้ บั ผิดชอบตังบ่งชีn

สกอ. u.u นางนาฎธิดา พันเสนา วิเด
กิ
สกอ. 7.1 นางนาฎธิดา พันเสนา วิเด
กิ

ตัวบ่งชีทh Jี u.x การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีJ ของผูบ้ ริหารสํานัก

สมศ. ๑๓ นายเจริญชัย ศิรกิ จิ

ตัวบ่งชีทh Jี u.{ การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

สกอ. 7.2 นายเจริญชัย ศิรกิ จิ

ตัวบ่งชีทh Jี u.| ระบบบริหารความเสียJ ง

สกอ. 7.4 นางนาฎธิดา พันเสนา วิเด
กิ
นายธนาธิป ยุภานิช

ตัวบ่งชีทh Jี u.} ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีทh Jี u.• ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

สกอ. 8.1 นายธนาธิป ยุภานิช
สกอ. 9.1 นายเจริญชัย ศิรกิ จิ

กลุ่มตัวบ่งชีnภารกิ จหลัก
ตัวบ่งชีทh Jี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

มรม.

นายจิรวัฒน์ สุราสา

ตัวบ่งชีทh Jี 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

นายสุระศักดิ Å สุตะภักดิ Å

ตัวบ่งชีทh Jี 2.3 ร้อยละของบุคลากรทีไJ ด้รบั การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพ

มรม.

นายเจริญชัย ศิรกิ จิ

ตัวบ่งชีทh Jี w.{ ระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีมJ ตี ่อ
สภาพภูมทิ ศั น์และสิงJ แวดล้อมของหน่วยงาน

มรม.

นายจิรวัฒน์ สุราสา

ตัวบ่งชีทh Jี w.| ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

มรม.

นายศักดิสิÅ ทธิ Å สุวรรณไตรย์

ตัวบ่งชีทh Jี w.} ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับ

มรม.

นายสุระศักดิ Å สุตะภักดิ Å

ความรูค้ วามสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสือJ โปรแกรมการ
เรียน
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กลุ่มตัวบ่งชีn/ชืqอตัวบ่งชีn

ทีqมาของ
ตัวบ่งชีn

ผูร้ บั ผิดชอบตังบ่งชีn

รูด้ ว้ ยตนเอง
ตัวบ่งชีทh Jี w.• การพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ
รวมทังn หมด ?S ตัวบ่งชีn

มรม.

นายธนวิชญ์ สุยอย
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ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา KVYK
สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1 ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน รายกลุ่มตัวบ่งชีn

กลุ่มตัวบ่งชีn
กลุม่ ตัวบ่งชีรh ว่ ม
กลุม่ ตัวบ่งชีตh ามภารกิจ
คะแนนเฉลีqยทุกกลุ่มตัวบ่งชีn
ผลการประเมิ น

ผลการประเมิ น (คะแนนเต็ม)
คณะกรรมการ
ประเมิ นตนเอง
ประเมิ น
4.63
4.50
4.57
ระดับดีมาก

เกณฑ์การประเมิ น

ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิ น
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

4.63
4.65
4.64
ระดับดีมาก
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2 ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชีn
ตัวบ่งชี7คณ
ุ ภาพ

ผลการดําเนิ นงาน
ตัวตัง7
ผลลัพธ์
เป้ าหมาย
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

กลุ่มตัวบ่งชี7ร่วม
. ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.R กระบวนการพัฒนาแผน
A ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.S ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําสํานัก และ
ผูบ้ ริหารของสํานัก
4.00
ตัวบ่งชี7ทีQ R.T การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีขG องผูบ้ ริหารสํานัก
O ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.U การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
P ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.V ระบบบริหารความเสียG ง
A ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.W ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
W ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ R.X ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
คะแนนเฉลีQยกลุ่มตัวบ่งชี7ร่วม
กลุ่มตัวบ่งชี7ตามภารกิ จ
4.00
ตัวบ่งชี7ทีQ S.R ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั /ผูใ้ ช้บริการ
A ข้อ
ตัวบ่งชี7ทีQ S.S ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี7ทีQ S.T ร้อยละของบุคลากรทีไG ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละ
100
ทักษะในวิชาชีพ
ระดับ
ตัวบ่งชี7ทีQ S.U ระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีมG ตี ่อ
4.25
สภาพภูมทิ ศั น์และสิงG แวดล้อมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี7ทีQ S.V ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ร้อยละ 2\
ตัวบ่งชี7ทีQ S.W ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับ
ความรูค้ วามสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษด้วยสือG โปรแกรม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตัวบ่งชี7ทีQ S.X การพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ
(มรม.)

O ข้อ

O ข้อ

คะแนนเฉลีQยกลุ่มตัวบ่งชี7ตามภารกิ จ
คะแนนเฉลีQยทุกกลุ่มตัวบ่งชี7

คะแนนการ
ประเมิ น

2 ข้อ
. ข้อ

5
4

4.41
P ข้อ
. ข้อ
A ข้อ
2 ข้อ

4.41
5
5
5
4

(ผลการประเมิ น)

4.63

4.10
A ข้อ

4.10
5
5

14
14

100
4.42

12
12

4.42
100

O ข้อ

P ข้อ

(ผลการประเมิ น)
(ผลการประเมิ น)

ตาราง เป้ าหมายรายตัวบ่งชีnการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่ วยงานสํานักวิ เทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ปี การศึกษา 2563

5
4

5

4.65
4.64
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องค์ประกอบ/ชืqอตัวบ่งชีn

ทีqมา
ของ

เป้ าหมาย
หมายเหตุ

ตัวบ่งชีn
กลุ่มตัวบ่งชีnร่วม
ตัวบ่งชีทh Jี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชีทh Jี 1.2 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําสํานัก และ
ผูบ้ ริหารของสํานัก

สกอ.
1.1

8 ข้อ

สกอ.
7.1

• ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี 1.3 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีขJ องผูบ้ ริหาร สํานัก สมศ. ux

4.30

ตัวบ่งชีทh Jี 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

สกอ.
7.2

| ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี u.| ระบบบริหารความเสียJ ง

สกอ.
7.4

} ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี u.} ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ.
8.1

• ข้อ

สกอ.
9.1

9 ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี w.u ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

มรม.

4.50

ตัวบ่งชีทh Jี w.w ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

• ข้อ

มรม.

ร้อยละ uÉÉ

ตัวบ่งชีทh Jี u.• ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

หน่วยงาน
ดําเนินการ
ประเมินผูบ้ ริหาร

กลุ่มตัวบ่งชีnตามภารกิ จ

ตัวบ่งชีทh Jี w.x ร้อยละของบุคลากรทีไJ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะในวิชาชีพ

ประเมินโดย
หน่วยงาน
กลาง

13

องค์ประกอบ/ชืqอตัวบ่งชีn

ทีqมา
ของ

เป้ าหมาย
หมายเหตุ

ตัวบ่งชีn
มรม.

4.50

ตัวบ่งชีทh Jี w.| ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

มรม.

90

ตัวบ่งชีhทJี w.} ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัด
ระดับ ความรู้ค วามสามารถและการอบรมภาษาอัง กฤษด้ว ยสืJอ
โปรแกรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

มรม.

5 ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี w.• การพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ (มร
ม.)

มรม.

| ข้อ

ตัวบ่งชีทh Jี w.{ ระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีมJ ตี ่อสภาพภูมทิ ศั น์และสิงJ แวดล้อมของหน่วยงาน

รวมทังn หมด ?S ตัวบ่งชีn

หน่วยงาน
ดําเนินการ
ประเมินเอง

14
แผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan ) ปี การศึกษา BCDE
กลุ่มตัวบ่งชีNร่วม
ตัวบ่งชีNทีP Q.Q กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อเสนอแนะ

เรื,องแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

L) ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ตัวบ่งชีOที, P.P
กระบวนการพัฒนา คณะกรรมการประจําสํานักฯ เพือ6 ระดับความคิด/
มีแผนกลยุทธ์ของสํานักฯทีส6 อดคล้องกับ
แผน
แสวงหาแนวทางปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทปั จจุบนั ทังK
ภายในและภายนอก ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับปั จจุบนั
S) ปรับปรุงแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี TU ที6
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และได้
จุดที,ควรพัฒนา
จากผลการดําเนินงาน/ข้อแนะนําจากการ
ควรจัด ทํ า ปฏิทิน การดํ า เนิ น งานตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
กระบวนการพัฒนาแผน เพื6อให้ทราบ
ราชการประจําปี TS ซึง6 ประกับด้วยการดําเนิน
ช่วงเวลาในการวางแผนติดตามรายงาน
โครงการ/กิจกรรม ครบทุกพันธกิจ ดังนีK
ผลการดํ า เนิ น งาน รวมทังK การจัด ทํ า
พันธกิจที6 L จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอืน6 ๆ ให้แก่นกั ศึกษา บุคลากร
ข้อค้นพบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 U

กลยุทธ์ท6ี Lb และ
12

กําหนด
เวลา

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท6ี L_ และ
ที6 ^
20

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 U

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางนาฎธิดา
พันเสนา วิเดกิ

15
ข้อเสนอแนะ

เรื,องแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อ มูล ได้ท ัน ตามกํ า หนดเวลา เสนอที6
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ

ของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัวไป
6 และจัดอบรม
เพือ6 เตรียมความพร้อมสําหรับผูม้ คี วามประสงค์
จะไปต่างประเทศ มีโครงการภายใต้พนั ธกิจ คือ
- โครงการสร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชันK ปี ท6ี L
พันธกิจที6 S จัดสอบวัดความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอืน6 ๆ ให้แก่นกั ศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัวไป
6 มี
โครงการภายใต้พนั ธกิจ คือ
- โครงการวัดระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชันK ปี สดุ ท้าย
พันธกิจที6 U พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรและสถาบันทังK ในและ
ต่างประเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี
โครงการภายใต้พนั ธกิจ คือ
- โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ ซึง6 เป็ นโครงการทีม6 จี ดุ ประสงค์หลักใน
การสนับสนุนกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท6ี L^

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^
กลยุทธ์ท6ี LT

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^
กลยุทธ์ท6ี Lh

ผูร้ บั ผิดชอบ

กําหนด
เวลา
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ข้อเสนอแนะ

เรื,องแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

และการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทีน6 ํามาซึง6 การแลกเปลีย6 นทรัพยากรที6
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย
อืน6 ๆ ในความร่วมมือ
พันธกิจที6 ^ แสวงหาแหล่งทุนเพือ6 สนับสนุนการ
แลกเปลีย6 นและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กบั องค์กร
และสถาบันอื6นๆ ทังK ในและต่างประเทศ มี
โครงการภายใต้พนั ธกิจ คือ
- โครงการพัฒนาศูนย์อบรมและจัดสอบ
ทักษะดิจติ ลั มาตรฐานสากล ICDL
- โครงการให้ความรูแ้ ละการฝึกทักษะใหม่
(Retraining) ซึง6 เป็ นโครการทีม6 งุ่ เน้นการพัฒนา
แรงงานให้มที กั ษะทีเ6 ป็ นความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปั จจุบนั เพิม6 ช่องทางการสร้าง
รายได้ให้แก่ผวู้ า่ งงานหรือผูท้ ส6ี นใจ
พันธกิจที6 x ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรูค้ วาม
เข้าใจ หรือจัดกิจกรรมทีเ6 ป็ นประโยชน์แก่

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ

กําหนด
เวลา

17
ข้อเสนอแนะ

เรื,องแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ผูร้ บั ผิดชอบ

กําหนด
เวลา

กลยุทธ์

นักศึกษานานาชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตร มี
โครงการภายใต้พนั ธกิจ คือ
- โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- โครงการจัดการศึกษานานาชาติ ซึง6 เป็ น
การจัดอบรมภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
U) จัดทําปฏิทนิ การปฏิบตั ริ าชการประจําปี ของ
สํานักฯ ซึง6 รวมถึงกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก และการดําเนินงาน
อืน6 ๆ

ตัวบ่งชีNทีP Q.B ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําสํานัก และผูบ้ ริหารของสํานัก
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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Q) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประเด็นยุทธศาสตร์ทMี กลยุทธ์ท6ี Lh, นางนาฎธิดา
L_ และ Sb พันเสนา วิเด
ประจําสํานักในต้นปี งบประมาณ
4
- มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ E
ภาวะผูน้ ําของ
S) จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักให้
กิ
ข้อแรก
คณะกรรมการ
เป็ นไปตามปฏิทนิ การปฏิบตั ริ าชการของ
- มีการประเมินผูบ้ ริหาร แต่ผล
ประจําสํานัก และ
หน่วยงานเพือM การติดตามผลการดําเนินงาน
การปรับปรุงการบริหารยังไม่
ผูบ้ ริหารของสํานัก
ชัดเจน
อย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตามวงรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ครบทุกด้าน คือ อย่าง
จุดเด่น
น้อยทุกๆ E เดือนเช่น ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
จุดทีPควรพัฒนา
และด้านการประกันคุณภาพ เป็ นต้น
- ควรจัดทําแผนปรับปรุงการ
S) มีการจัดทํารายงานติดตามผลการ
บริหารงานจากผลการประเมินของ
ดําเนินงานในทุกด้าน ทุกๆ E เดือน เป็ น
ผูบ้ ริหาร เพือM ให้ผลการปรับปรุงการ
อย่างน้อย
บริหารงานทีเM ป็ นรูปธรรม
Y) มีการประเมินคณะกรรมการประจําสํานัก
โดยบุคลากรในสํานัก นักศึกษา และผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียของสํานัก เพือM ติดตามผลการ
ดําเนินงานของสํานักฯ และคณะกรรมการฯ
รอบ E เดือน (มกราคม)
^) มีการประเมินคณะกรรมการประจําสํานัก
รอบ QS เดือน (มิถุนายน) เพือM ติดตามและ
ข้อค้นพบ

ตัวบ่งชีNทีP Q.B

19
ประเมินผลการปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชีNทีP Q.E การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีขM องผูบ้ ริหารสํานัก
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
ตัวบ่งชีNทีP Q.E การ Q สร้างระบบการประเมินการปฏิบตั งิ าน/
- มีการประเมินผูบ้ ริหารสํานักฯ คือ ปฏิบตั ติ าม
บริหารงานของ บริหารงานฝ่ ายศูนย์ภาษา
ผูอ้ าํ นวยการ และ รองผูอ้ าํ นวยการ
จํานวน E คน โดยมีผลการปฏิบตั ิ

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 19.
นายเจริญชัย
ที6 ^ พัฒนาระบบ ทบทวน/ปรับปรุง ศิรกิ จิ
บริหารจัดการบน ระเบียบ ข้อบังคับ
ระบบและกลไก

20
ตามบทบาทหน้าทีขM องผูบ้ ริหาร
สํานัก เฉลียM ระดับ ^.^Q

บทบาทหน้าทีขM อง ให้ครอบคลุมในทุกด้าน โดยใช้ระบบ
ผูบ้ ริหารสํานัก
Online

พืนK ฐาน
ธรรมาภิบาล

S จัดทําโครงการเพือM พัฒนาการบริหารงาน
ฝ่ ายศูนย์ภาษาและฝ่ ายบริหารและวิเทศ
สัมพันธ์

- จุดเด่น
- มีระบบประเมินออนไลน์ ทีM
สามารถใช้ระบบประเมินได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ไม่จาํ กัดเวลาและ
สถานทีM
- จุดควรพัฒนา

ในปี การศึกษา SkEY
3 รายงานผลการดําเนินงาน จัดเตรียม
เอกสารหลักฐานเพือM รองรับการตรวจ
ประเมิน

การด าเนินงานให้
มีความเหมาะสม
คล่องตัวและ
รวดเร็ว เพือ6
ยกระดับ
ประสิทธิผลของ
การปฏิบตั งิ าน
ของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชีNทีP Q.b การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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- ข้อค้นพบ
ตัวบ่งชีNทีP Q.b การ
รายงานโครงการ IRIE KM พัฒนาหน่วยงานสู่
เพือM พัฒนาองค์กร
องค์กรแห่งการ
- จุดเด่น
เรียนรู้
- จุดควรพัฒนา
ปรับปฏิทนิ การจัดการความรูข้ อง
สํานักฯ ให้สอดคล้องกับปฏิบตั กิ าร
ประกันและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชีNทีP Q.C ระบบบริหารความเสียM ง
ข้อเสนอแนะ
เรืPองแก้ไข

Q จัดทําแผนการพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรู้ และกําหนดประเด็นความรู้
และเป้ าหมายของการจัดการความรูท้ Mี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก
2 จัดทําโครงการแลกเปลียM นเรียนรูจ้ าก
ความรู้ (IRIE KM) ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพือM
ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดMี ตี ามประเด็นความรูท้ Mี
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป สูบ่ ุคลากร
กลุม่ เป้ าหมาย

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบน
พืนK ฐาน
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์15.
ส่งเสริมบุคลากร นายเจริญชัย
ศิรกิ จิ
เป็ นคนดี
คนเก่ง ให้พฒ
ั นา
และแสดงออกถึง
ความรู้
ความสามารถ และ
ศักยภาพ เพือ6
พัฒนา
มหาวิทยาลัยและ
ท้องถิน6 อย่างเต็มที

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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Q) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ตัวบ่งชีNทีP Q.C
ระบบบริหารความ เสียM งหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์และ
เสียM ง
สังเคราะห์เชิงลึกเพือM ระบุปัญหาและปั จจัยทีM
ก่อให้เกิดปั ญหา พร้อมระบุลาํ ดับ
- จุดเด่น
ความสําคัญของความเสียM งเพือM การวาง
แผนการจัดการความเสียM งทีมM ปี ระสิทธิภาพ
และเป็ นรูปธรรม
- จุดควรพัฒนา
S) มีการติดตามและประเมินผลการบริหาร
- ควรเพิมM เติมรายละเอียดเชิงลึก
เกียM วกับการวิเคราะห์และระบุ
จัดการความเสียM งทุก E เดือน เพือM ปรับปรุง
ความเสียM งทีกM ่อให้เกิดความเสียM ง
ผลการดําเนินงานและกําจัดอุปสรรคทีสM ง่ ผล
ตามบริบทของสํานักฯ
ต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของสํานัก
- ควรเพิมM เติมข้อมูลการวิเคราะห์
และมหาวิทยาลัย
ความเสียงในรายงานการประชุม
กรรมการบริหารความเสียM ง
- ข้อค้นพบ

ประเด็น
กลยุทธ์ทMี Q}, Q• นางนาฎธิดา
ยุทธศาสตร์ทMี ^
และ SÄ
พันเสนา วิเด
กิ

ตัวบ่งชีNทีP Q.D ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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ข้อค้นพบ
- มีการจัดทําแผนทางการเงิน
- มีการรายงานการใช้เงินและ
งบประมาณตามไตรมาส
จุดเด่น

ตัวบ่งชีNทีP Q.D
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ

จุดทีPควรพัฒนา
- การจัดทํารูปเล่มรายงานทางการ
เงินและงบประมาณต่างๆ ควรเป็ น
รูปเล่มทีสM มบูรณ์ น่าเชือM ถือ

Q. มีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 14. ผลิต นายธนาธิป
ที6 3 ยกระดับ
บัณฑิตได้ตาม
ยุภานิช
ราชการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คุณภาพการศึกษา ความต้องการของ
มหาสารคาม
S. มีการรายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณในแต่ละไตรมาสมีการแต่งตังÅ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ

สูค่ วามเป็ นเลิศ

3.จัดทํารายงานสรุปการใช้งบประมาณ

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทังK ด้าน
สมรรถนะ วิชาชีพ
ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที6 21 และ
คุณลักษณะ 4
ประการ

ประจําปี ให้ทางมหาลัยรับทราบ

ตัวบ่งชีNทีP Q.c ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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- ข้อค้นพบ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
ของสํานักฯ ทีมM ผี อู้ าํ นวยการเป็ น
ประธานกรรมการ
- แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพปี การศึกษา SkE1
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ ในวาระการประกันคุณภาพ
- จุดเด่น
- ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ โดยมีการ
ปรึกษาหารือและพิจารณาการ
ดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ อย่าง
สมํMาเสมอ
- จุดควรพัฒนา
- ควรขยายการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกทีมM พี นั ธกิจ
เดียวกันและมีกจิ กรรมร่วมกัน
- ควรส่งเสริมงานวิจยั ด้านการ
พัฒนาคุณภาพทีสM ามารถเพิมM
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร

ตัวบ่งชีNทีP Q.c
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน

Q จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีเM หมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของ สํานัก
2 นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีขÅ อง
แผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชีÅ
3 จัดทําระบบสารสนเทศทีใM ห้ขอ้ มูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก
กลุม่ ตัวบ่งชีÅ
^ สร้างเครือข่ายการแลกเปลียM นเรียนรูด้ า้ น
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน และมีกจิ กรรมร่วมกัน
5 จัดทําโครงการงานวิจยั ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอืMนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ โดยในปี การศึกษา SkEY สํานัก
ได้จดั สรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ
งานวิจยั เรือM ง ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 20. พัฒนา นายเจริญชัย
ระบบและกลไกเพือ6 ศิรกิ จิ
ที6 ^ พัฒนาระบบ
ยกระดับการ
บริหารจัดการบน
ประกันคุณภาพ
พืนK ฐานธรรมาภิ
การศึกษาของ
บาล
หลักสูตร/คณะ/
ศูนย์/ส านัก/
มหาวิทยาลัยที6
ส่งผลต่อการเป็ นที6
ยอมรับใน
ระดับชาติ/สากล
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ตัวบ่งชีNทีP B.Q ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
- ผลการสํารวจความพึงพอใจไม่
เป็ นปั จจุบนั
- จุดเด่น

ตัวบ่งชีNทีP B.Q
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูร้ บั บริการ

Q. มีแบบประเมินความพึงพอใจทีคM รอบคลุม
ทุกด้าน เช่น
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการ
อบรมสํานักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบน
พืนK ฐานธรรมาภิ
บาล

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 20. พัฒนา นายจิรวัฒน์
ระบบและกลไกเพือ6 สุราสา
ยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร/คณะ/
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- แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์/
วิทยากรพิเศษสํานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
- จุดทีPควรพัฒนา
- นําประเด็นการประเมินทีมM ผี ลตํMา
และข้อเสนอแนะทีมM นี ยั สําคัญมา
พิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ

- แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์สาํ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ
- แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สาํ นัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
S. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผูม้ า
ใช้บริการสํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ โดยให้ผรู้ บั บริการตอบ
แบบสํารวจผ่านระบบออนไลน์และแบบเป
เปอร์
Y. วิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative analysis) ด้วยสถิติ
บรรยายได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลียM ส่วนเบียM งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative
analysis) จากการวิเคราะห์เนืÅอหาในส่วน
ของความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

ศูนย์/ส านัก/
มหาวิทยาลัยที6
ส่งผลต่อการเป็ นที6
ยอมรับใน
ระดับชาติ/สากล
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ตัวบ่งชีNทีP B.B ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
- มีแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ
พ.ศ. SkEÄ-SkE^ มีประเมินแผนฯ
และมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานักฯ พ.ศ. SkEÄ2564
- จุดเด่น

ตัวบ่งชีNทีP B.B Q. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ระบบการพัฒนา ประจําปี และประจํา ^ ปี ทีมM กี ารวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
บุคลากรสาย
สนับสนุน
S. โครงการพัฒนาบุคลากร และ IRIE KM:
การแลกเปลียM นเรียนรูแ้ ละการศึกษาดูงาน
ด้านการบริการวิชาการและด้านอืนM ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบน
พืนK ฐานธรรมาภิ
บาล

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 15.
นายสุระศักดิ ã
ส่งเสริมบุคลากร
เป็ นคนดี คนเก่ง ให้ สุตะภักดิ ã
พัฒนาและ
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และ
ศักยภาพ เพือ6
พัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิน6 อย่าง
เต็มที6
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Y. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีดM แี ละสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

- จุดควรพัฒนา
- ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรราย
ปี และประเมินผลความสําเร็จของ
แผนฯ เพือM ปรับปรุงแผนในปี ถดั ไป

ตัวบ่งชีNทีP B.E ร้อยละของบุคลากรทีไM ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
- จุดเด่น
- จุดควรพัฒนา

ตัวบ่งชีNทีP B.E
ร้อยละของ
บุคลากรทีไM ด้รบั
การพัฒนาความรู้
และทักษะใน
วิชาชีพ

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์

1. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 15. นายเจริญชัย
ที6 ^ พัฒนาระบบ ส่งเสริมบุคลากร ศิรกิ จิ
สายสนับสนุนทีมM กี ารพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บริหารจัดการบน เป็ นคนดี คนเก่ง ให้
ของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งสายงานให้
พืนK ฐานธรรมาภิ
พัฒนาและ
ตรงตามทักษะวิชาชีพของแต่ละบุคคล
S. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและอาจารย์ชาวต่างชาติ ให้ได้มี
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ ให้มี
การพัฒนาครบทุกคน

บาล

แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และ
ศักยภาพ เพือ6
พัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิน6 อย่าง
เต็มที6
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3. รายงานผลการดําเนินงาน จัดเตรียม
เอกสารหลักฐานเพือM รองรับการตรวจ
ประเมิน
^. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนทีไM ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะวิชาชีพ ในปี ต่อไป
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ตัวบ่งชีNทีP B.b ระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีมM ตี ่อสภาพภูมทิ ศั น์และสิงM แวดล้อมของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
- รายงานความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์สาํ นักฯ
- สํารวจผ่านระบบ google form

ตัวบ่งชีNทีP B.b
ระดับความพึง
พอใจของผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียทีมM ตี ่อ
สภาพภูมทิ ศั น์และ
- จุดเด่น
สิงM แวดล้อมของ
- สภาพแวดล้อมของสํานักงานเอือÅ หน่วยงาน
ต่อการทํางานของบุคลากรสํานักฯ
- จุดควรพัฒนา
- นําประเด็นการประเมินทีมM ผี ลตํMา
และข้อเสนอแนะทีมM นี ยั สําคัญมา
พิจารณาในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์

1. มีการแบ่งส่วนการตอบแบบสอบถามทีM
ชัดเจน เช่น
- ตอนทีM Q ข้อมูลทัวไปของผู
M
ต้ อบ
แบบสอบถาม
- ตอนทีM S ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผูใ้ ช้บริการต่อสภาพแวดล้อม
และภูมทิ ศั น์
- ตอนทีM Y ข้อเสนอแนะเพิมM เติม
S. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผูม้ า
ใช้บริการสํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ โดยให้ผรู้ บั บริการ
ตอบแบบสํารวจผ่านระบบออนไลน์และ
แบบเปเปอร์

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 11. พัฒนา นายจิรวัฒน์
ห้องปฏิบตั กิ าร/สิง6 สุราสา
ที6 3 ยกระดับ
สนับสนุนการ
คุณภาพการศึกษาสู่
เรียนรูเ้ พือ6
ความเป็ นเลิศ
สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตทีม6 คี ณ
ุ ภาพ
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Y. วิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ด้วย
สถิตบิ รรยายได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลียM ส่วนเบียM งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative
analysis) จากการวิเคราะห์เนืÅอหาในส่วน
ของความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

ตัวบ่งชีNทีP B.C ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อค้นพบ

ตัวบ่งชีNทีP B.C ร้อย
ละของการ
- จํานวนโครงการทีดM าํ เนินงานตาม
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการมีทงั Å สินÅ QY
แผนปฏิบตั ริ าชการ
โครงการ คิดเป็ น 13/13*100
เท่ากับ ร้อยละ QÄÄ
จุดเด่น
- มีการดําเนินงานทุกโครงการ และมี
การประเมินผลการดําเนินงาน
จุดทีPควรพัฒนา
- ควรจัดทําเป็ นรูปเล่ม เพือM ใช้
ประกอบเป็ นข้อมูลในปี ต่อไป

Q) จัดทําปฏิทนิ การดําเนินงานของสํานัก
เพือM ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
S) มีการรายงานและประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการตาม
ตัวชีวÅ ดั โครงการ และตัวชีวÅ ดั แผนปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นรูปเล่ม พร้อมหลักฐาน
ประกอบ เช่น คําสังแต่
M งตังÅ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน สําเนาโครงการทีไM ด้รบั อนุมตั ิ
Y) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานัก และคณะกรรมการประจําสํานัก
เพือM ติดตามการดําเนินงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท6ี ^
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพืนK ฐาน
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 18. พัฒนา นายศักดิสิã ทธิ ã
ระบบบริหารจัดการ สุวรรณไตรย์
และฐานข้อมูล
(งบประมาณและ
บุคลากร) ให้
ทันสมัยรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใสและมีธรร
มาภิบาล

ตัวบ่งชีNทีP B.D ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรูค้ วามสามารถและการอบรม ภาษาอังกฤษด้วยสือM โปรแกรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (มรม.)
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอ กําหนดเวล
บ
า
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- ข้อค้นพบ
- สรุปโครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี ทMี Q
- แผนพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษนักศึกษา
- จุดเด่น
- มีสอMื มัลติมเี ดีย English
Discoveries ในการวัดความรู้
พืนÅ ฐานของนักศึกษา

- จุดทีPควรพัฒนา
- ควรมีการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินทีมM กี ารวัดผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบตามพันธกิจ
- พัฒนาหลักสูตรระยะสันÅ ตาม
ความเชียM วชาญของสํานักฯ เพือM
การแสวงหารายได้ให้กบั
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชีNทีP B.D ระบบและ ควรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
กลไกส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการทดสอบวัด
การทดสอบวัดระดับ ระดับความสามารถและการอบรม
ความรูค้ วามสามารถ ภาษาอังกฤษ ด้วยสือM โปรแกรมการเรียนรู้
และการอบรม
ภาษาอังกฤษด้วยสือM ด้วยตนเอง
โปรแกรมการเรียนรูด้ ว้ ย -ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ตนเอง (มรม.)
ดําเนินงานและฝ่ ายทีเM กียM วข้องก่อน
ทดสอบ
-ควรมีโครงการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถและการอบรมภาษาอังกฤษ
ด้วยสือM โปรแกรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
-ควรมีคาํ สังแต่
M งตังÅ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
-ควรมีการแจ้งตารางทดสอบให้นกั ศึกษา
และพีเM ลียÅ งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย S
สัปดาห์
-ควรนําผลคะแนนนักศึกษาทีสM อบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรูค้ วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ จํานวนกีคM น จาก
จํานวนนักศึกษาทีเM ข้าทดสอบทังÅ หมด มา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที6 ^ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบน
พืนK ฐานธรรมาภิ
บาล

กลยุทธ์ 18. พัฒนา นายสุระศักดิ ã
ระบบบริหารจัดการ
สุตะภักดิ ã
และฐานข้อมูล
(งบประมาณและ
บุคลากร) ให้
ทันสมัยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใสและมีธรร
มาภิบาล
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คิดเป็ นร้อยละ แล้วนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาในปี การศึกษาต่อไป

ตัวบ่งชีNทีP B.c การพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ (มรม.)
ข้อเสนอแนะ

เรืPองแก้ไข

แนวทางพัฒนา ( โครงการรองรับ )

ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- ข้อค้นพบ
ตัวบ่งชีNทีP B.c การ - กําหนดยุทธศาสตร์เกียM วกับการทํา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาความร่วมมือ MOU ในแผนยุทธศาสตร์สาํ นักอย่าง
บริหารสํานักฯ
ชัดเจน
- จุดเด่น

ผูร้ บั ผิดชอบ กําหนดเวลา

กลยุทธ์

ประเด็น
กลยุทธ์ 16. สร้าง นายธนวิชญ์
ยุทธศาสตร์ท6ี ^ เครือข่ายความ
สุยอย
พัฒนาระบบ
ร่วมมือกับองค์กร
บริหารจัดการ
ภายในและ
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- จุดทีPควรพัฒนา
- ควรมีการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินทีมM กี ารวัดผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบตามพันธกิจ
- ควรมีการจําแนกกลุม่ ลูกค้า
สํารวจความต้องการและความ
คาดหวัง และข้อมูลจากเสียงของ
ลูกค้าทีเM กียM วข้องกับความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ

ในระดับนานาชาติ
(มรม.)

- จัดทําคูม่ อื MOU
- จัดกิจกรรมหรือติดตามกิจกรรมทีM
ตอบสนองภายใต้วตั ถุประสงค์ MOU
- ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของ MOU

บนพืนK ฐานธรร
มาภิบาล

ต่างประเทศ เพือ6
เสริมสร้าง
ประสิทธิผลตาม
วิสยั ทัศน์และพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลัย

-ติดตามและประเมินผลสถานะของ MOU

จัดทําโดย
สํานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

