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ส่วนที่  1 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เขมิกา  แสนโสม                ประธานกรรมการ 
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 
 
 
 อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าวกรรมการ             กรรมการ 
 ตำแหน่ง  อาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม                           กรรมการและเลขานุการ 
 ตำแหน่ง  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสำนัก 
ปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ  
           ( ผูช้่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ) 
 
 

 
 
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ  
            ( อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว ) 
 
 
 

 
ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ  
           ( อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม ) 
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ส่วนที่  2 
บทนำ 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
         สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
ได้ดำเนินการรับตรวจการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557 
 ในวันจันทร์ที่  31 สิงหาคม  2558   
2. วงรอบการประเมิน 

 ปีการศึกษา  2557  ( ผลการดำเนินงาน  1  สิงหาคม  2557  ถึง  31  กรกฎาคม  2558 ) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ประธานกรรมการ 
 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3.2.  อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว  กรรมการ 

 สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.3.  อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม  กรรมการและเลขานุการ 

 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ตามระบบและกลไกที่หน่วยงานกำหนดนั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามตัว
บ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ข้อมูลทั่วไป 
            5.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงาน 
              สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



- 4 - 
 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

สถานที่ตั้ง 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมีสถานที่ตั้งอยู่  2  หน่วยงาน คือ 
1. หน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา 15 ชั้น  สำนักงานอยู่ชั้น 3 โทรศัพท์ 043 – 7211266  โทรสาร. 043 - 721166 
2.  หน่วยงานศูนย์ภาษา ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  ตำบล

ตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043 - 711588 

ประวัติความเป็นมา 

     ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

กับหลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค นั่นหมายถึง ในระดับ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำเป็นต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ ที่เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษานานาชาติ และดึงดูดนักศึกษานานาชาติ

ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จึงเอ้ือต่อการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน

ด้านภาษาต่างประเทศ ทีม่ีประสิทธิภาพ 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  ได้รับนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ในระบบปกติและระบบพิเศษเป็นจำนวน
มากขึ้นทุกปี นักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องมี
หน่วยงานที่ประสานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ตลอดจนประสานและจัดการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติสำหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือ
ให้การเรียนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ  ให้เป็นไป
อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการประสานใช้
ศักยภาพของนักศึกษาต่างชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงอนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
การศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก คือ 
แสวงหาพันธมิตรทางการศึกษา ทัง้ในและต่างประเทศในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากล เป็นองค์กรที่
สามารถจัดการศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ปรัชญา 

มิตรภาพ  สร้างสรรค์  ก้าวไกล  ไร้พรมแดน 

ปณิธาน 

 ประสานความร่วมมือทางวิชาการ เป็นแหล่งบริการด้านภาษา พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล บนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของชาติ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นศูนย์กลางการให้การบริการด้านภาษา เพ่ือพัฒนา

องค์กรสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   
พันธกิจ 

1. ประสานงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนภายในและต่างประเทศ  

2.  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาสาสมัครและสื่อทางการ
ศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ  

  3. จัดอบรมด้านภาษาและพัฒนาระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
5.แสวงหาแหล่งทุน / ทรัพยากรเพ่ือการลดภาระของมหาวิทยาลัย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักฯ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์บนพื้นฐานหลัก

ธรรมาภิบาล 
7. จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและการประกัน

คุณภาพ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

1. เพ่ือติดต่อ ประสานงาน แสวงหาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม การศึกษาดูงานและการฝึกงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมวิชาการ การ
เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ด้านภาษาและจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการด้านภาษาและการทดสอบภาษาต่างประเทศ  
 3.เพ่ือสนับสนุนและแสวงหาทุนสำหรับการพัฒนานักศึกษาอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 4. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร  
            5. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาการดำเนินงาน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ผู้อำนวยการสำนัก 

รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษา 

และการจัดการศึกษานานาชาติ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์และ

การจัดการศึกษานานาชาติ 

 

คณะกรรมการประจำสำนัก 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่ 

วิเทศสัมพันธ์ 

นักวิชาการ

ศึกษา 

 

 

เจ้าหน้าที่ 

บริหารงาน

ทั่วไป 

นักการเงิน

และบัญชี 
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โครงสร้างหน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ

 

กลุ่มงานศูนย์ภาษา 

 
- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประชมุพิธีการและประสานงานในประเทศ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานบริหารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 

- งานประเมินผลโครงการ 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานประสานงานต่างประเทศ 

- งานเครือข่ายความร่วมมือและ MOU 

- งานประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

- งานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของชาต ิ

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาสาสมัคร 

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษา 

- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

 

- งานบริการวชิาการ 

- งานอบรมภาษาอังกฤษ 

- งานอบรมภาษาอาเซียน 

- งานวิจัยดา้นภาษา 

- งานผลิตสื่อการสอนด้านภาษา 

- งานจัดทำแบบทดสอบและทดสอบความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- งานประชาสัมพันธ ์

- งานห้องปฏบิัติการทางภาษา 

- งานประสานงานกรอบรม 
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ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ผศ. ดร. ลดาวัลย์ วัฒนบตุร 

( 

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ภาษา 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

 

- นายธนาธิป  ยุภานิช 

(เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี) 

- อัตราว่าง  

- (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- อัตราว่าง 

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

- นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

(เจ้าหน้าที่วิเทศสมัพันธ์) 

- นางสาวอุบลรตัน์ หวานอารมณ ์

(เจ้าหน้าที่วิเทศสมัพันธ์) 

- อัตราว่าง 

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

- นายเจรญิชัย ศิริกิจ  

(นักวิชาการศึกษา) 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 

- นายจิรวัฒน์  สุราสา 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

- อัตราว่าง 

- (ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา) 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการ
จัดการศึกษานานาชาต ิ
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา 

 

การ 

 

(ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม 
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5.4  รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

5.4.1 ผู้บริหาร 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

3 รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

5.4.2 กรรมการบริหารสำนักฯ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

3 อ.อมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

4 ผศ.ดร.มานิตย์  อัญญโพธิ์ กรรมการ 

5 ผศ.ดร. วรปภา  อารีราษฏร์ กรรมการ 

7 อ.ดร.สุขศิลป์  ประสงค์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

8 ดร.พิมพ์ยุภา  ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

9 อ.ดร. กมล  ตราชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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5.4.3  จำนวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 

1. ข้าราชการ 2 2 

2. พนักงาน 

   - เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

   - เงินงบประมาณรายได้  

 

3 

1 

 

3 

4 

4. ลูกจ้างชั่วคราว 

   - เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

   - เงินงบประมาณรายได ้

 

- 

- 

 

- 

- 

5. ลูกจ้างชาวต่างชาต ิ 4 5 

รวม 10 14 

 
5.4.4 พนักงาน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ นักวิชาการศึกษา 

2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

4 นางสาวอุบลรัตน์  หวานอารมณ์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

5 นายธนาธิป  ยุภานิช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
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6 นายจิรวัฒน์  สุราสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 5.4.5 อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม 

2 Mr. Wendell  Pepito อาจารย์สอนภาษาตากาล็อก 

3 Mr.Ross  Niswanger อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

4 Mr.ToruI  Chihana อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 

5 Ms.Park Jin Hee อาจารย์สอนภาษาเกาหลี 

 
6.  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

6.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 1. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย / หน่วยงานจากต่างประเทศ 

3. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 4. นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 
6.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 2. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 3. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย / หน่วยงานจากต่างประเทศ 
 4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 

6.1.3  ผลผลิต 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ
และผ่านการฝึกทักษะทางภาษา ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

2. นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับบริการในการอำนวย
ความสะดวก ในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารวีซ่าและข้อมูลที่จำเป็นของ
สถานที่หรือประเทศท่ีไป 

3. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกในระหว่างที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วีซ่า และข้อมูลที่จำเป็น
ต่างๆ  ต่อการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย 

4.มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน 
หรือมีกิจกรรมร่วมมือนานาชาติ ที่กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ วิจัย 
วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5. มีการลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่า
จะเป็นจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือการอาสาสมัครเพื่อเป็นวิทยากรของผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ภายใต้ความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

6. นักศึกษาและบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และต่างประเทศ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมนานาชาติ การอบรม  การศึกษาเฉพาะทาง หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ทั้ง

ต่อตนเอง หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน 

7. ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ในการ

แลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและ

สามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล 

7. การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน  
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7.1  ด้านการจัดการศึกษา 
               1. หลักสูตร ได้กำหนดเกณฑ์การควบคุมงานฝึกอบรมและหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของงานฝึกอบรมและหลักสูตร  โครงสร้าง  เนื้อหา  สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตร จะต้องมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาและแนวการสอนเสนอต่อ
สำนักฯ เบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน 
นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ความสนใจ โดยพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย แก่นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาด  
               2.  อาจารย์ และบุคลากรสำนักฯ จะยกระดับคุณภาพอาจารย์โดยการรับอาจารย์ใหม่ที่

เป็นเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองโดยการวิจัย ทำผลงานทาง

วิชาการ เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียนการสอนและการวัดผลและการใช้การประเมินผล

งานเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาสายอาชีพ 

 

               3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้   
          -   ด้านนักศึกษา  สำนักฯ ได้ร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประจำสำนัก
และจัดหาหนังสือทางด้านภาษาต่างประเทศ  ทั้งหนังสือฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้า  มีบริการยืมและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์และการยืมข้ามเครือข่ายรวมทั้ง
บริการถ่ายเอกสารและจัดหาตำราและเอกสารเพ่ิมเติม  จัดให้มีกิจกรรมการบริการการอบรมและ
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อกำกับดูแลงานวิชาการ เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ทางด้านการเรียน
การสอนการให้คะแนน การวัดผล การศึกษาอบรมและงานวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาสายอาชีพตามความสนใจ 
         - ด้านห้องปฏิบัติการและแหล่งความรู้ Self–access centers  มีบริการ  จำนวน  4  ห้อง 
สำนักฯ ได้ประสานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือจัดห้องเรียน  สถานที่เรียนและจัดทำ
ศูนย์อาเซียน ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรียนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้กับนักศึกษา  และ
ยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัย ให้มี
สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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        - ด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ สำนักฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้มีงานวิจัยและ
ตำราในทางวิชาการทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง และกำหนดให้
อาจารย์เขียนบทความหรือมีผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่เว็บไซด์ของ
สำนักฯ  ตลอดจน พยายามสร้างแรงจูงใจโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าว 
หน้าทางวิชาการของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
        - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักฯ ได้จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทำนุบำรุงและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น การร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา
และการร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปีของมหาวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน  เทศกาล
คริสต์มาสให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
            7.2 ด้านการบริหารจัดการ  
           สำนักฯ ได้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่าย
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการส่งเสริมคุณภาพและสุขภาวะที่ดี
ของบุคลากรและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แหล่งที่มาของรายได้ (ประมาณการรายรับ)                                       หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

1. งบประมาณแผ่นดิน     6,120,000 

2. รายได้อ่ืนๆ       

    2.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 255,000 300,000 300,000 300,000 - 

    2.2  การจัดหลักสูตรสำหรับ 864,500 300,000 500,000 500,000 500,000 
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นักศึกษานานาชาติ 

3.   งบ บกศ. 1,543,857 1,600,000 1,650,000 1,650,000 2,123,900 

4.  งบ กศ.บป. 396,816 400,000 400,000 400,000 361,500 

รวมทั้งสิ้น 3,089,173 2,800,000 2,850,000 2,850,000 9,105,400 
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         9. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 
               1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินของกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ทุกประการ 
               2.  ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
       10.  การกำกับตรวจสอบ 
 1. จัดทำรายงานประจำปีเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 
 2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
 3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 4. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 

 

      11.อาคารสถานที่ 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมีสถานที่ตั้งอยู่  2  หน่วยงาน คือ 

1. หน่วยงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา 15 ชั้น  สำนักงานอยู่ชั้น 3 โทรศัพท์  043 – 7211266  โทรสาร. 043 - 721166 

2.  หน่วยงานศูนย์ภาษา  ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์043 – 711588 

โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือรองรับการให้การบริการวิชาการ  ดังนี้ 

1. ห้องศูนย์อาเซียน                          จำนวน  1  ห้อง 
2. ห้องคลินิกภาษา                            จำนวน  1  ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 60 ที่นั่ง       จำนวน  1  ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง       จำนวน  2  ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 ที่นั่ง       จำนวน  1  ห้อง 
6. ห้องอบรมภาษาจีน                         จำนวน  1  ห้อง 
7. ห้องอบรมภาษาญี่ปุ่น                     จำนวน  1  ห้อง 
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8. ห้องอบรมภาษาเวียดนาม                  จำนวน  1  ห้อง 
9. ห้องอบรมภาษาอังกฤษ                     จำนวน  1  ห้อง 
10. ห้องอบรมภาษาเกาหลี                      จำนวน  1  ห้อง 

           

           12.  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
     12.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาท่ีทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก   

2. พัฒนาระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ    
     12.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  

 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ เพ่ือ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ  อีกทั่งการให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้นำเยาวชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ให้นักศึกษามีการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ  และมีการ
จัดอบรมภาษาอังกฤษด้วยสื่อโปรแกรมสำเร็จรูปทั้งระบบ  On line และ  Off  line 
 
 
    12.3 ด้านการวิจัย   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ของสำนักฯ  มีผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์  
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และศักยภาพด้านภาษา    

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการด้านบริการวิชาการและงานวิจัย ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ นักศึกษาและท้องถิ่น  
12.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ   

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  ที่ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ด้านภาษาและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 

6. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

     12.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
2. ส่งเสริมการจัดโครงการและการวิจัยด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เน้นการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ นักศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
     12.6  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
     12.7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพและ ตรวจสอบได้   

2. จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการทางด้านการเงินที่ครอบคลุมทุกภารกิจ ของสำนักฯ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
7. กำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายทางด้านการเงินและงบประมาณ ที่

ครอบคลุมทุกภารกิจและรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยได้ทราบในทุกไตรมาส 
    12.8  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ   
3. พัฒนายกระดับความสามารถด้านภาษาวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของ 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและ
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การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับ
มหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

     12.9  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการสำนักฯ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใน 

สำนักฯ ที่เป็นระบบ 
2. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อนให้เกิด

อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผน     
3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ 

ตรวจสอบได้   
4) กำหนดแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิเคราะห์

ข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพหน่วยงาน  
7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสำนักฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือการ

ดำเนินงานที่รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

     12.10  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในสำนักฯ ได้รับการอบรม 
สัมมนา / ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบริหารจัดการและดำเนินงานภายในสำนักฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. สร้างขวัญและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายในสำนักฯ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่
ดีมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
      12.11 ด้านวัฒนธรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในด้าน  “การนำองค์กร” เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมและระบบพัฒนาองค์กร
และบุคลากรของสำนักฯ  ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 สำนักฯ จึงได้กำหนดค่านิยมขององค์กร คือ “ IRIE ”ซึ่งเป็นคำย่อชื่อของสำนักฯ  มาจากคำ
ว่า International  Relations and International Education  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสำนักฯ ใช้
เป็นแนวคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  ดังนี้    



21 
 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 I  = Integrity in Management  บริหารจัดการ อย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม   
 R = Relationship with other working units and organizations  มีมนุษยสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ   
 I  = Intelligent Management   บริหารจัดการด้วยความเฉลียวลาด   
          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งให้
ความรู้แก่ ท้องถิ่น และชุมชนนานาชาติ   
        13.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

จากผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา   พบว่า  มคี่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็นอยู่ใน
ระดับ  4.59  โดยมีค่าเฉลี่ย  ในองค์ประกอบที่ 1 , 5  และ  8  อยู่ในระดับ  ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย   5    
องค์ประกอบที่   9   อยู่ในระดับ  ดี   มีค่าเฉลี่ย  4  ดังนั้น สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ  จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้ของสำนักฯใหม่  จากเดิม 14  ตัวบ่งชี้ มาเป็น 13  
ตัวบ่งชี้ โดยแยกเป็น กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  7   ตัวบ่งชี้และกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก  6  ตังบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการดำเนินงาน ตามพันธกิจหลักของสำนัก เช่น 
ด้านการบริการวิชาการให้การบริการวิชาการอบรมภาษา โดยวิทยากรเจ้าของภาษา ด้านวิเทศ
สัมพันธ์และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ด้านเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพการศึกษา   
 2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการดำเนินงานสำนักฯ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษา แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 3. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไว้ให้การบริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
 4. เป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้การบริการงานด้านวิชาการแก่นักศึกษา และ
การจัดการศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community : AC ) ของประเทศไทยใน ปี 
2558   
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   

1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องเรียนพร้อม  ใช้ควรมีความพร้อมเพ่ือ 
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รองรับการให้การบริการวิชาการ 
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ ควรมีการ 

นำเสนอให้หลากหลายรูปแบบ ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกแนวทาง 
3. การสร้างเครือข่ายพัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศใน 

กลุ่มอาเซียนของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน
กัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัย  ให้มสีภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 

1. การวางแผนและการประเมิน 
 1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจำปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ที่
หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

• คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมกำหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
ตัวบ่งชี้และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

• หน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    
และจุดที่ควรพัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศึกษา  2557 

 1.2  การดำเนินการระหว่างการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-
holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

• คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

• ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน 

1.3  การดำเนินการหลังการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกันเพ่ือจัดทำ
รายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  ส่ง
ให้หน่วยงาน 

• ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2557 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน 
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ส่วนที่  4 

ผลการประเมิน 
 

                           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557  
       สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

4.1ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.14 4.00 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.46 4.30 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.29 4.14 
ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดี 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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4.2ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ 7  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของคณะ 

กรรมการประจำสำนัก และผู้บริหารของ

สำนัก 

6 ข้อ 6  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏบิัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารสำนัก 

5.00 4.00 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนว่ยงานสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5  ข้อ 4  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ 5  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

6  ข้อ 5  ข้อ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9  ข้อ 9  ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.00 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 
3.43 

 
ระดับ 4.50 

 
4.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

5  ข้อ 7  ข้อ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชพี 

 
ร้อยละ 

60 

14  
100 % 

 
5 14 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

ระดับ 
4.02 

ระดับ 
4.28 

ระดับ 
4.28 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.20  ร้อยละของนักศึกษา

ชั้นปทีี่ 1ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 
ร้อยละ 

60  
ขึ้นไป 

1,742  
53.46 % 

 
4 

3,258 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.21 ระดับความสำเร็จใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

5  ข้อ 4  ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.30 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.14 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

 

จุดเด่น 

1. พบว่า ผู้บริหารของสำนักฯ ทุกท่านมีความเป็นที่พึงพอใจต่อบคุลากรภายใน
สำนักฯ  อยู่ในระดบั  ด ี

2. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีของหน่วยงาน 
3. การรายงานผลการดำเนนิงานมคีวามชัดเจน ผู้เขียนมีความเข้าใจในระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมีประสบการณ์  จัดทำเอกสาร
หลักฐานประกอบการรายงานใน  SAR ทำไดด้ีเป็นระบบง่ายตอ่การตรวจสอบ 

          จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธข์องสำนักฯ ไปสูบุ่คลากร การตดิตาม 
แผนปฏบิัติการประจำปี และรายผลต่อคณะกรรมการ  นำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติการต่อไป 

2. บุคลากรของสำนักและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลการบริหารงานผูบ้ริหาร 
 และผู้บริหารนำผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรพัฒนาและดำเนินการอย่างเป็นระบบในทุกส่วนงานดา้นการบริหาร  
ทั้งฝ่ายศนูย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ และฝา่ยบริหารและวิเทศสัมพนัธ ์

4. วรมีการนำความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุันหรือปี 
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นความรูท้ักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. ควรมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในทุกดา้น 
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนและนำผลการประเมินข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการปรับแผน  วิเคราะห์ความเสี่ยงในคราวต่อไป 

6. สำนักฯ ควรมีการตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏบิัติงานตามแผนการใช ้
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

จ่ายด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูง ควรมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตดัสินใจและรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านระบบและกลไกการเงินและงบประมาณในทุกไตรมาสให้มหาวิทยาลัยได้รบั
ทราบ 

8. สำนักฯ  ควรมีการงานวิจยัด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานให้พัฒนาขึน้และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ         จุดเด่น 

 1.มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครอบคลุมทุกด้าน 

        จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีสวัสดิการการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี  และขวัญกำลังใจการเสริมแรง 
ให้บุคลากร ควรมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน ในปีต่อไป 
 2.  สำนักฯ ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากรทีค่รอบคลุมใน
แต่ละหน้าที่ตำแหน่งสายงานให้ตรงตามทักษะในวิชาชีพของแต่ละบุคคล 
 3.  สำนักฯ ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากรที่ครอบคลุมใน
แต่ละหน้าที่ตำแหน่งสายงานให้ตรงตามทักษะในวิชาชีพของแต่ละบุคคล 
 4.  การแสดงตัวเลือกสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แจกแจงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมตามคำอธิบายของเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.  ระบบการบริหารจัดการด้านการจัดนักศึกษา เข้าทดสอบแต่ละรุ่นยัง 
ไม่เป็นไปตามตาราง ที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการกำหนดไว้ 
 6.  การจัดทำเอกสารหลักฐานในรายงานผลการประเมิน  ควรเรียบเรียงง่ายต่อการ
อ้างอิง 
 7.  สำนักฯ ควรมีการวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทาง  เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายตัวบ่งชี้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 8  ข้อ  7  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   7  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
-มีแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ แผนปฏิบัติการประจำปี ครบทุกพันธกิจของสำนักฯ 

-  ขาดหลักฐานเอกสารอ้างอิง  ใน สวสช.1.1-2-2 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ไปสู่บุคลากร การติดตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี และรายผลต่อคณะกรรมการ  นำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่อไป 
 
 

 
ลงชื่อ.......................................................            

(อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2: ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำสำนัก และผู้บริหารของสำนัก 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   6  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- บุคลากรของสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู้บริหาร และ
ผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 
ลงชื่อ.......................................................            

(อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                            วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนัก 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  4.00  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4.00  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีการประเมินผู้บริหารของสำนักฯ ทุกท่าน  มีข้อคำถามท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับการ 

บริหารงานของสำนักฯ  ทำให้สะท้อนถึงบทบาทในการปฏิบัติงาน ของแต่ละท่านได้อย่างชัดเจน 
จุดเด่น 

- พบว่า ผู้บริหารของสำนักฯ  ทุกท่านมีความเป็นที่พึงพอใจต่อบุคลากรภายในสำนักฯ   

อยู่ในระดับ  ดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรพัฒนาและดำเนินการอย่างเป็นระบบในทุกส่วนงานด้านการบริหาร ทั้งฝ่ายศูนย์ภาษา 
และฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
 

                                                                                                                                                                        

ลงชื่อ.......................................................            
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ) 

                                                                       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                       วันที่  31  สิงหาคม  2558 



34 
 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4: การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  4  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีการกำหนดประเด็นความรู้  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนของบุคลากร 

 
 

จุดเด่น 
- มีแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน 

มาท่ีเป็นความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน 
การปฏิบัติงานจริง 
 
 

 

ลงชื่อ.......................................................            
(อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว ) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                             วันที่  31  สิงหาคม  2558
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5: ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  5  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   5  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  ในการดำเนินงานจัดทำแผนการบริหารความ
เสี่ยง 
- ไมพ่บร่องรอยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตรงจากรายงานเอกสารอ้างอิง 
 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
- ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและนำผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน  วิเคราะห์ความเสี่ยง ในคราวต่อไป 
 

                                                                                                                                               

ลงชื่อ....................................................... 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ) 

                                                                    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                    วนัที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   5  ข้อ  3 

 
 

ข้อค้นพบ                
- จากรายงานใน  SAR  พบว่า สำนักฯ  มีแผนปฏิบัติการทางด้านการเงิน และมีการ 

ดำเนินงานด้านระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ที่สำนักฯ ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การ
ประเมิน  อยู่ที่  5  ข้อ 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สำนักฯ ควรมีการตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่าย 

ด้านการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- ผู้บริหารระดับสูง ควรมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนำข้อมูล 

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจและรายงานผลการดำเนินงานด้านระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ  ในทุกไตรมาสให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 

                                                                                                                                     

ลงชื่อ.......................................................            

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ) 
                                                                       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                         วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 9  ข้อ  9  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   9  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักฯ  

ครอบคลุม ทุกขั้นตอนครบทั้ง  9  ข้อ 
 
จุดเด่น 

- การรายงานผลการดำเนินงานมีความชัดเจน ผู้เขียนมีความเข้าใจในระบบและกลไกการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมีประสบการณ์  จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานใน  
SAR ทำได้ดี เป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
          สำนักฯ  ควรมีการงานวิจัยด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงาน  ทีพั่ฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 

ลงชื่อ.......................................................            
                           (อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                             วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 3.43  4.50  4.50 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4.50  4.50 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีเอกสารรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้การบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

มหาสารคาม ของสำนักฯ จากหน่วยงานกองแผนและนโยบาย  ข้อมูล  ณ  วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 
2558 
จุดเด่น 

- มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครอบคลุมทุกด้าน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

ลงชื่อ.................................................. 
                            (อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                           วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2: ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   6  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ                
- จากการตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานใน  SAR ของคณะกรรมการ สำนักฯ มีการ 

ดำเนินงานได้ 6 ข้อ 

- การอ้างอิงหลักฐานประกอบน้อยกิจกรรม 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และขวัญกำลังใจการเสริมแรงให้บุคลากร 
- ควรมีการนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในปีต่อไป 
 

 

ลงชื่อ.......................................................            
                    (อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม) 

                                                                         คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                       วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3:ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ 90

ขึ้นไป 
14 100  5 
14 

ผลการประเมินกรรมการ  14 100  5 
14 

 

ข้อค้นพบ                
- สำนักฯ มีโครงการ IRIE KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ 

 ณ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สำนักฯ ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ของบุคลากรที่ครอบคลุมในแต่ละ 

หน้าที่ตำแหน่งสายงาน ให้ตรงตามทักษะในวิชาชีพของแต่ละบุคคล 
 
 
 

 

ลงชื่อ.......................................................            
                        (อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                               วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
                   ของหน่วยงาน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.02  4.28  4.28 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4.28  4.28 

 
 

ข้อค้นพบ        
-  มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ 

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

 

จุดเด่น……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การแสดงตัวเลือกสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แจกแจงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ให้ครอบคลุม ตามคำอธิบายของเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

                                                                                                                                                                    

ลงชื่อ.......................................................            
                       (อาจารย์ เกตน์สิรี  จำปีหอม) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.20: ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ 60 1,742 ร้อยละ  

53.46 

 4 
3,258 

ผลการประเมินกรรมการ   ร้อยละ  
53.46 

 4 
 

 

ข้อค้นพบ                
- จากรายงานผลการดำเนินงานประเมินตนเองใน  SAR  พบว่า ผลการดำเนินงาน คิดเป็น 

ร้อยละ  53.46  คะแนนประเมินตนเองได้  4  คะแนน   
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ระบบการบริหารจัดการด้านการจัดนักศึกษา เข้าทดสอบแต่ละรุ่นยังไม่เป็นไปตามตาราง   

ที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการกำหนดไว้ 
 
 

                                                                                                                                                    

ลงชื่อ.......................................................            
     ( ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสม ) 

                                                                       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                        วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2557 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.21:  ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2557 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  4  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4  ข้อ  

 
4 

 
 

ข้อค้นพบ                
- มีแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับ 

ในระดับสากล 
 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การจัดทำเอกหลักฐานในรายงานผลการประเมิน  ควรเรียบเรียงง่ายต่อการอ้างอิง 
- สำนักฯ ควรมีการวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทาง  เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล 
 
 

 
ลงชื่อ.......................................................            

(อาจารย์ ดร. พีระ   พันธ์ลูกท้าว ) 
                                                                            คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                  วันที่  31  สิงหาคม  2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

 

กำหนดการตรวจประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
ปีการศึกษา 2557 

วันที่  31 สิงหาคม  2558 
ณ  ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ชั้น 1  อาคาร 26  ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัน  เวลา กิจกรรมในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
31 สิงหาคม  2558  
09.00 – 09.30 น. 

 
คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ 
ประชุมเพ่ือซักซ้อมกำหนดการ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 
09.30 –10.00 น. 

 
-  ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ  ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  นำเสนอผลการดำเนินงานตาม SAR 

หน่วยงาน ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 
 

10.00 – 10.30 น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ตรวจ
เอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
หรือเอกสารอื่น ๆ   

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 

  10.30 – 11.00  น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ  
สัมภาษณ์  ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้  ผู้บริหาร
บุคลากรอาจารย์ (ถ้ามี) และนักศึกษา(ถ้า
มี) 

หน่วยงาน ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 
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วัน  เวลา กิจกรรมในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
11.00 – 11.30 น. 

 
ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
เตรียมการรายงานผล 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 
11.30 –12.00 น. 

 
คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ 
รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร  เสร็จพิธีการตรวจ
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 

12.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

หน่วยงาน ณ  ห้องประชุมสำนัก
วิเทศสัมพันธ์และการจัด

การศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก  ค 

 

บันทึกภาคสนาม 
- ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
- ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

                   ผู้บริหาร 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

                 สภาพโดยทั่วไป 
ผลการสัมภาษณ์ 

ด้านการบริการวิชาการ  
- สำนักฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา ประจำสำนักฯ ไว้คอยให้การบริการวิชาการ 

แก่ นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
- สำนักฯ มีการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษา 

เวียดนาม จีนและฝรั่งเศส ในการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
- สำนักฯ มีหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อการบริการและ 

เผยแพร่ด้านภาษาและจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการ
ด้านภาษาและการทดสอบภาษาต่างประเทศสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของตลาด 
- สำนักฯ มีห้องปฏิบัติการทางภาษา และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อการ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีทั้งระบบ  On line และ Off  line  เพ่ือให้การบริการ
วิชาการแต่ยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้การบริการที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี 
- สำนักฯ ยังขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานของสำนักฯ 
- ห้องท่ีใช้ในการอบรมภาษาต่างประเทศ  ยังมีไม่เพียงพอ มีขาดเล็กและยังขาดสิ่งอำนวยความ 

สะดวกในการเรียนการสอน 
             บุคลากรจำนวน 6 คน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
สถานภาพของการทำงาน 

ผลการสัมภาษณ์ 
- ด้านความมั่นคงต่ออาชีพควรมีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และขวัญกำลังใจการ 

เสริมแรงให้บุคลากร 
- บุคลากรอยากให้มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากร 

ที่ครอบคลุมในแต่ละหน้าที่ตำแหน่งสายงานให้ตรงตามทักษะในวิชาชีพของแต่ละบุคคล 
     -    มีความสุข  ผู้บริหารให้ความรัก มีเมตตา ใจดี ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีและภูมิใจใน
ตำแหน่งหน้าที่ท่ีทำอยู่ 
        -  อยากได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ จะได้มีตำแหน่งหน้าที่ท่ีมั่นคงและมีสวัสดิการต่าง ๆ 
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ผู้ใช้การบริการ 
ผลการสัมภาษณ์ 

 นักศึกษา  
 นางสาวนฤมล  ราชนุวงค์ และนางสาวปนัดดา  ยอยโพธิ์สัย  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ที่มาใช้การบริการวิชาการของสำนักฯ มีทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว ให้เลือก
หลากหลายหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมในการให้นักศึกษา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม อาจารย์ชาวต่างชาติ 
ใจดี สอนดีเป็นกันเอง โดยเฉพาะ   Mr.Wendell  Pepito  อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและภาษาตา
กาล็อก ชาวฟิลิปปินส์  ซึ่งอาจารย์ท่านสอนได้  2  ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อก 

นักศึกษาฝึกงาน  
นายธนากร  ห้าวหาร  นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ 

แอนิเมชั่นการที่ได้มาฝึกงานที่สำนักฯ  ถือว่าได้รับประสบการณ์ในการทำงาน ได้ฝึกการใช้ภาษา ฝึกการ
ทำผลงานการวิจัย ที่สามารถจะนำใช้ในการเรียนได้  บุคลากรและผู้บริหาร มีการแนะนำความรู้ ในด้าน
ต่างๆ  เป็นอย่างดีมีอาหารและขนมในเวลามีการจัดกิจกรรมต่างๆ  
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ภาคผนวก  ง 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร. 6102,6107, 083-3538313 
ที ่ สวศช. ว.024(2)/2558                           วันที ่ 27   สิงหาคม  2558 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก 
ปีการศึกษา 2557 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา   แสนโสม  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)      1  เล่ม 
  2. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   1  ฉบับ 

     3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  1  ฉบับ 
  

 ด้วยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ   ได้กำหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน
ตามระบบและกลไก   โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุกองค์ประกอบที่
กำหนดในรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธาน
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในวันที่  31 สิงหาคม 2558  เวลา  09.00 - 12.00 น.  
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ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   โสภา) 
รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  

                           ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร.6102,6107,083-3538313 
ทีส่วศช. ว.024(2)/2558วันที่27สิงหาคม  2558 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก 
ปีการศึกษา 2557 

เรียนอาจารย์เกตน์สิรี   จำปีหอม  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)      1  เล่ม 
  2. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   1  ฉบับ 

     3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  1  ฉบับ 
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 ด้วยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ   ได้กำหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน
ตามระบบและกลไก   โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุกองค์ประกอบที่
กำหนดในรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการ ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในวันที่  31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม
ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   โสภา) 
รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  

                            ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่สวศช.003(2)/2558                                            สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการ 
                                                                          ศึกษานานาชาติ 
                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                                                                          อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 

                 27 สิงหาคม  2558 
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เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก   
ปีการศึกษา 2557 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   จำนวน  1  ฉบับ 
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม           จำนวน  1  ฉบับ 

 

 ด้วยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับสำนัก ทุกปีการศึกษา  เพื่อให้
หน่วยงาน ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในระหว่างมหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น   สำนักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า อาจารย์ ดร. พีระ  พันธ์ลูกท้าว  เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จึงใคร่ขอเชิญบุคคลดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติประจำปีการศึกษา 2557  ในวันจันทร์ที ่31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณา และความร่วมมือด้วยดี  จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   โสภา) 
รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  

                                 ผูอ้ำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

โทรศัพท ์089-710-4714 
ที ่สวศช.003(2)/2558                                                 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการ 
                                                                               ศึกษานานาชาติ 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                                                                               อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                                             27 สิงหาคม  2558 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก  ปีการศึกษา 2557 
 

เรียน   อาจารย์ ดร. พีระ  พันธ์ลูกท้าว 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                   จำนวน  1  เล่ม 
  2. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     จำนวน  1  ฉบับ 

     3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             จำนวน  1  ฉบับ 
 

 ด้วยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับสำนัก ทุกปีการศึกษา  เพื่อให้
หน่วยงาน ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในระหว่างมหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น   สำนักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า อาจารย์ ดร. พีระ  พันธ์ลูกท้าว  บุคลากรใน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  สำนักฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันจันทร์
ที ่31 สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา  อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณา และ
ความร่วมมือด้วยดี  จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   โสภา) 
รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  

                                      ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 089-710-4714 
 
 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    ที่  2721/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักปีการศึกษา  2557 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2557  มีการพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   โดยมีการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557   ในวันที่  31 สิงหาคม 25587  
มหาวิทยาลัยฯ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา  แสนโสมประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. พีระ   พันลูกท้าว กรรมการ 
3. อาจารย์ เกตน์สิรี   จำปีหอม กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่

1.  วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสำนักฯ  
2.  ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ  

ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.  นำเสนอผลการศึกษา  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักฯ 
 

ทั้งนี้ขอให้กรรมการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้งานสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป 

       สั่ง  ณ วันที่  27 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ สมชาย  วงศ์เกษม ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 

 
 
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ และบุคลากร กล่าวต้อนรับ 
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ แนะนำบุคลากรและอาจารย์ต่างชาติ 

ประจำสำนักฯ  และนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ การดำเนินงานด้านประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร 
ประจำสำนักฯ ในการดำเนินงานด้านประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557  สำนกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 

 

   คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตรวจเอกสารประกอบการ 

      รายงานและนำเสนอผลการตรวจประเมิน เป็นอันเสร็จพิธี  และบันทึกภาพร่วมกัน 


