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31 กรกฎาคมคม  2560 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป 
               สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลักคือ แสวงหา
พันธมิตรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากลเป็นองค์กรที่สามารถจัด
การศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้น สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงไดจ้ัดทำแผนการพัฒนาทางด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวบ่งชี้  เป็น  4.11  อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  ในกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ร่วม  1.2 , 1.6  และในกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 2.3 , 2.7  อยู่ในระดับ  ดีมาก    มีค่าเฉลี่ย  5  กลุ่มตัวบ่งชี้
ร่วม  1.3  และในกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 2.2 , 2.5  อยู่ใน พอใช้  มีค่าเฉลี่ย  3  
 (เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 

 

   -    จุดเด่น 

1.  มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2.  ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้  ของสำนักฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
3.  ผู้บริหารของสำนักฯ มีการบริหารจัดการสำนักฯ และมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 
4.  มีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ครบทุกคน 
5.  มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

- จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ชัดเจน 
2. ควรมีการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ( Explicit  Knowledge ) 
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3. ควรมีการเขียนสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละบุคคล แต่ละหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วิชาชีพ และเขียนรายงานการพัฒนา 

4. ควรมีการปรับปรุงในข้อคำถาม  ให้สะท้อนถึงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
5. ควรสรุปโครงการ ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จและยังไม่ไม่ดำเนินงาน 
6. ควรมีการสรุปโครงการแต่ละโครงการ และนำเข้า กบ. ของสำนักฯ 
7. ควรมีการกำกับ ติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก

สาขาวิชา 
8. ควรมีการจัดอบรมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 

 
คำนำ 

 

               การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559  เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ให้เป็นไปตามนโยบาย  
เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
                คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้ง  จากสำนักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ดำเนินการประเมิน  เมื่อ     วันที่ 31 
กรกฎาคม  2560  โดยการดำเนินการประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง   
การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการ
ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  เพ่ือให้
หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ จำนวน  2  กลุ่มตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้  
จำนวน  14  ตัวบ่งชี้  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
 

 
 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 31 กรกฎาคมคม  2560 
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ส่วนที่  1 
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                        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม                   ประธานกรรมการ 
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                        นายกัมปนาท  อาชา                                                    กรรมการ 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปีการศึกษา  2559 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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           ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 
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ส่วนที่  2 
 

บทน า 
 

1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
         ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
ได้ด าเนินการรับตรวจการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 
ในวันจันทร์ที่  31 กรกฎาคม  2560  
  
2. วงรอบการประเมิน 

      ปีการศึกษา  2559  ( ผลการด าเนินงาน  1  สิงหาคม  2559  ถึง  31  กรกฎาคม  2560 ) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

        3.1  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม                   ประธานกรรมการ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
       3.2  นายกัมปนาท  อาชา                                                     กรรมการ 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์                          กรรมการและเลขานุการ 
 ต าแหน่ง  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 
4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติตาม
ระบบและกลไกท่ีหน่วยงานก าหนดนั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ใน
ทุกมาตรฐานคุณภาพ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

5. ข้อมูลทั่วไป 
            5.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงาน 
              ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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สถานที่ตั้ง 

             ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสถานที่ตั้งอยู่ อาคาร  26  ( อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ )  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 - 
711588 

ประวัติความเป็นมา 

     ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งน าไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค นั่นหมายถึง ในระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าเป็นต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  ที่เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษานานาชาติและดึงดูดนักศึกษานานาชาติ  
ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จึงเอื้อต่อการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ได้รับนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ในระบบปกติและระบบพิเศษเป็นจ านวนมาก
ขึ้นทุกปี   นักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
หน่วยงานที่ประสานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานและจัดการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน นักศึกษาต่างชาติส าหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือให้การ
เรียนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต ตลอดจนการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ  ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
มีประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการประสานใช้ศักยภาพของ
นักศึกษาต่างชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงอนุมัติให้จัดตั้งส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
การศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก คือ 
แสวงหาพันธมิตรทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  ในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากลเป็นองค์กรที่
สามารถจัดการศึกษานานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                                                     ปรัชญา  

มิตรภาพ  สร้างสรรค์  ก้าวไกล  ไร้พรมแดน 
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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.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการส านักฯ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์บนพื้นฐานหลักธรร

มาภิบาล 
7. จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและการประกัน

คุณภาพ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

     1. เพ่ือติดต่อ ประสานงาน แสวงหาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษาดูงานและการฝึกงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างสังคม
วิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
    2. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ด้านภาษาและจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการด้านภาษาและการทดสอบภาษาต่างประเทศ  
    3. เพ่ือสนับสนุนและแสวงหาทุนส าหรับการพัฒนานักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
    4. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร  

5. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาการด าเนินงาน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แลศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านัก  

รองผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์ภาษา 

และการจัดการศึกษานานาชาติ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที ่

วิเทศสัมพันธ ์

นักวิชา 

การศึกษา 

เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

วิทยากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ 
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โครงสร้างหน่วยงานส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

กลุ่มงานศูนย์ภาษา 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประชมุพิธีการและประสานงานในประเทศ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานบริหารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 

- งานประเมินผลโครงการ 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสดุ

- งานประสานงานต่างประเทศ 

- งานเครือข่ายความร่วมมือและ MOU 

- งานประสานงานส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- งานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของชาต ิ

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาสาสมัคร 

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษา 

- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานบริการวชิาการ 

- งานอบรมภาษาอังกฤษ 

- งานอบรมภาษาอาเซียน 

- งานวิจัยดา้นภาษา 

- งานผลิตสื่อการสอนด้านภาษา 

- งานจัดท าแบบทดสอบและทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- งานประชาสัมพันธ ์

- งานห้องปฏบิัติการทางภาษา 
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ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ผศ. ดร. ลดาวัลย์ วัฒนบตุร 

หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

(ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

(ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ภาษา 

(ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง) 

- นายธนาธิป  ยุภานิช 

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 
- อัตราว่าง  
- (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
- อัตราว่าง 

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

- นายนายธนวิชญ์  สุยอย  
(เจ้าหน้าที่วิเทศสมัพันธ์) 

- อัตราว่าง 

 (ผู้ปฏิบัติงานบรหิารงานท่ัวไป) 
 

- นายเจรญิชัย ศิริกิจ  
(นักวิชาการศึกษา) 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 

- นายจิราวัฒน์  สรุาสา 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
- อัตราว่าง 

- (ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา) 
-  

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาวนาฎธิดา พันเสนา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการ
จัดการศึกษานานาชาติ 

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์อมรรัตน์  ไชยทุม 
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5.4  รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

5.4.1 ผู้บริหาร 
 

ล าดับ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

3 นายณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

 
5.4.2 กรรมการบริหารส านักฯ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

2 รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองผู้อ านวยการฝ่ายศูนย์ภาษาและการจัดการศึกษานานาชาติ 

3 อ.อมรรัตน์ ไชยทุม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

4 ผศ.ดร. มานิตย์  อัญญะโพธิ์ กรรมการ 

5 ผศ.ดร. วรปภา  อารีราษฏร์ กรรมการ 

7 อ.ดร.สุขศิลป์  ประสงค์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

8 ดร.พิมพ์ยุภา  ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

9 อ.ดร. กมล  ตราชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

10 น.ส. นาฏธิดา  พันเสนา เลขานุการ 
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5.4.3  จ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. ข้าราชการ 2 2 2 2 

2. พนักงาน 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได้  

 

3 

1 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

4. ลูกจ้างชั่วคราว 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได้ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

5. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 4 5 5 4 

รวม 10 14 14 13 

 
5.4.4 พนักงาน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเจริญชัย  ศิริกิจ นักวิชาการศึกษา 

2 นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

4 นายนายธนวิชญ์  สุยอย  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

5 นายธนาธิป  ยุภานิช ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ 

6 นายจิรวัฒน์  สุราสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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5.4.5 อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม 

2 Mr. Ross Niswanger                                                         อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

3 Mr.Toru  Ichihana                                                          อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 

4 Ms. Park Jin Hee อาจารย์สอนภาษาเกาหลี 

 
5.6  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 

    5.6.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

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

   3. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    4. นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
    5. ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มท่ีขอรับการบริการในบางกรณี 
     5.6.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

       5.6.1.3  ผลผลิต 

   1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศและ
ผ่านการฝึกทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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   2. นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับบริการในการอ านวย
ความสะดวก ในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารวีซ่าและข้อมูลที่จ าเป็นของสถานที่
หรือประเทศท่ีไป 

   3. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกในระหว่างที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วีซ่า และข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ  ต่อ
การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย 

   4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน หรือ
มีกิจกรรมร่วมมือนานาชาติที่กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ วิจัย วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   5. มีการลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือการอาสาสมัครเพ่ือเป็นวิทยากรของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยกับองค์กรและสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

   6. นักศึกษาและบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนานาชาติ การอบรม  การศึกษาเฉพาะทาง หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง 
หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน 

   7. ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าถึงได้ใน
ระดับสากล 

     5.6.2  การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนนิงาน  

5.6.2.1  ด้านการจัดการศึกษา 

               1. หลักสูตร ได้ก าหนดเกณฑ์การควบคุมงานฝึกอบรมและหลักสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของงานฝึกอบรมและหลักสูตร  โครงสร้าง  เนื้อหา  สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยหลักสูตรที่
เปิดสอนทุกหลักสูตรจะต้องมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาและแนวการสอนเสนอต่อส านักฯเบื้องตน้ และใช้
เป็นแนวทางควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ความสนใจ โดยพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาไทย แก่นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมี
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของตลาด  

               2.  อาจารย์ และบุคลากรส านักฯ จะยกระดับคุณภาพอาจารย์โดยการรับอาจารย์ใหม่ที่เป็น
เจ้าของภาษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองโดยการวิจัย ท าผลงานทางวิชาการ 
เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียนการสอนและการวัดผลและการใช้การประเมินผลงานเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาสายอาชีพ 

               3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้   
          -   ด้านนักศึกษา  ส านักฯ ได้ร่วมมือกับส านักวิทยบริการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประจ าส านักและ
จัดหาหนังสือทางด้านภาษาต่างประเทศ  ทั้งหนังสือฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้
นักศึกษาค้นคว้า  มีบริการยืมและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์และการยืมข้ามเครือข่ายรวมทั้งบริการถ่าย
เอกสารและจัดหาต าราและเอกสารเพิ่มเติมจัดให้มีกิจกรรมการบริการการอบรมและหลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือก ากับดูแลงานวิชาการ เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ทางด้านการเรียนการสอนการให้คะแนน 
การวัดผล การศึกษาอบรมและงานวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสายอาชีพตามความ
สนใจ 

         - ด้านห้องปฏิบัติการและแหล่งความรู้ Self–access centers  มีบริการ  จ านวน  4  ห้อง ส านักฯ 
ได้ประสานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือจัดห้องเรียน  สถานที่เรียนและจัดท าศูนย์อาเซียน 

 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรียนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้กับนักศึกษา  และยกระดับความสามารถ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 

        -   ด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ ส านักตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้มีงานวิจัยและต ารา
ในทางวิชาการท้ังอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 เรื่องและก าหนดให้อาจารย์เขียน
บทความหรือมีผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่เว็บไซด์ของส านักฯ  ตลอดจน 
ทั้งนี้พยายามสร้างแรงจูงใจโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของ
อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

        - ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส านักฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น การร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษาและการร่วม
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ท าบุญทอดกฐินประจ าปีของมหาวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน  เทศกาลคริสมาสให้กับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ 

        5.6.2.2  ด้านการบริหารจัดการ  ส านักได้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการ
ส่งเสริมคุณภาพและสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 

 

        5.6.2.3  แหล่งที่มาของรายได้ (ประมาณการรายรับ) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบประมาณแผ่นดิน   6,120,000 5,508,000 1,720,697 

2. รายได้อ่ืนๆ     -  

    2.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 300,000 300,000 - -  

    2.2  การจัดหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ 

 

500,000 

 

500,000 

 

50,000 

- 100,100 

3.   งบ บกศ. 1,650,000 1,650,000 2,123,900 2,425,600 3,329,455 * 

4.  งบ กศ.บป. 400,000 400,000 361,500 314,800 200,000 

รวมทั้งสิ้น 2,850,000 2,850,000 8,655,400 8,248,400 5,350,252 

 

หมายเหตุ * ยอดเงิน งบ บกศ. คืองบได้ที่รับจัดสรร 2,182,400 บาทและงบได้ที่จากการแลกงบประมาณ
แผ่นดินยอดเงิน 1,147,055 รวมเป็นเงิน  3,329,455 * 
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5.6.2.4  . ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 

         1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินของกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุก
ประการ 
         2.  ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
5.6.2.5   การก ากับตรวจสอบ 
         1. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
         2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
         3. รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน และเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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  5.6.3  อาคารสถานที่ 

                ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสถานที่ตั้งอยู่ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  ชั้น 1  ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 – 
711588 

โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการให้การบริการวิชาการ  ดังนี้ 

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

 

5.7  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

      5.7.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   
1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาท่ีทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
2. พัฒนาระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ    
     5.7.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  

 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ เพ่ือทัดเทียม
กับนานาประเทศ   
     5.7.3 ด้านการวิจัย   

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ   

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  ที่ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 
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3. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ของส านักฯ  มีผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์  เพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และศักยภาพด้านภาษา    

5. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดโครงการด้านบริการวิชาการและงานวิจัย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ นักศึกษาและท้องถิ่น  

    5.7.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้าน
ภาษาและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 

3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

     5.7.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
2. ส่งเสริมการจัดโครงการและการวิจัยด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ นักศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

     5.7.6  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 

    5.7.7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการส านักฯ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส านัก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบติดตามผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
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    5.7.8  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ   
3. พัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของ 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความ
เป็นอาเซียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยให้มี
สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
     

     5.7.9  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการส านักฯ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานภายใน 
ส านักฯ ที่เป็นระบบ 

 2. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อนให้
เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผน     

 3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ตรวจสอบได้   

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
มหาวิทยาลัย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  

 5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพหน่วยงาน  

 7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการส านักฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ
ด าเนินงานที่รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

     5.7.10  ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม 
สัมมนา / ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบริหารจัดการและด าเนินงานภายในส านักให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างขวัญและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

    

 



19 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

  5.7.11 วัฒนธรรมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในด้าน  “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรมและระบบพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรของส านักฯ  ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 ส านักฯ จึงได้ก าหนดค่านิยมขององค์กร คือ “ IRIE ”ซึ่งเป็นค าย่อชื่อของส านักฯ  มาจากค าว่า 
International  Relations and International Education  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในส านักฯ ใช้เป็นหลัก
คิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  ดังนี้    

 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   เป็นแหล่งให้ความรู้
แก่ ท้องถิ่น และชุมชนนานาชาติ   

5.8  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวบ่งชี้  เป็น  4.11  อยู่ในระดับ ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ในกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  1.2 , 1.6  และในกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 2.3 , 2.7  อยู่ในระดับ  ดีมาก    
มีค่าเฉลี่ย  5  กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม  1.3  และในกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 2.2 , 2.5  อยู่ใน พอใช้  มีค่าเฉลี่ย  3  
(เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 
 

   -    จุดเด่น 

1.  มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2.  ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้  ของส านักฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
3.  ผู้บริหารของส านักฯ มีการบริหารจัดการส านักฯ และมีหลักธรรมาภิบาลในการท างานอย่างเป็น

รูปธรรม 
4.  มีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ครบทุกคน 
5.  มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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- จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ชัดเจน 
- ควรมีการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ( Explicit  Knowledge ) 
- ควรมีการเขียนสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละบุคคล แต่ละหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพ และเขียนรายงานการพัฒนา 
- ควรมีการปรับปรุงในข้อค าถาม  ให้สะท้อนถึงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- ควรสรุปโครงการ ที่ด าเนินงานแล้วเสร็จและยังไม่ไม่ด าเนินงาน 
- ควรมีการสรุปโครงการแต่ละโครงการ และน าเข้า กบ. ของส านักฯ 
- ควรมีการก ากับ ติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ทุกสาขาวิชา 
- ควรมีการจัดอบรมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 

1. การวางแผนและการประเมิน 
 1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจ าปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ท่ี
หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมก าหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    และจุด
ที่ควรพัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศึกษา  2559 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสารอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารหลักฐาน

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากรของ

หน่วยงาน 
1.3  การด าเนินการหลังการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงาน
ผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  ส่งให้หน่วยงาน 

 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2559 

 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stake-holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้งสัมภาษณ์

บุคลากรของหน่วยงาน 
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ส่วนที่  4 

ผลการประเมิน 
 

                           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559  
       ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

4.1ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งชี้ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.14 4.19 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.46 4.03 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.29 4.11 
ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดี 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ 6  ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของคณะ 

กรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของ
ส านัก 

6 ข้อ 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏบิัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านัก 

5.00 3.30 3.30 

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 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9  ข้อ 8  ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.19 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับ 
4.02 

 
ระดับ 4.21 

 
4.21 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

5  ข้อ 3  ข้อ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชพี 

 
ร้อยละ 

60 

13  
100 % 

 
5 13 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

ระดับ 
4.02 

ระดับ 
4.01 

ระดับ 
4.01 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
- 

10  
71.42   % 

 
71.42 14 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 
5  ข้อ 

 
5  ข้อ   

 
4 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

5  ข้อ 5  ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.03 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.14 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

 

จุดเด่น 
1. ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้  ของส านักฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

อย่างชัดเจน 
2. ผู้บริหารของส านักฯ มีการบริหารจัดการส านักฯ และมีหลักธรรมาภิบาลใน

การท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

          จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ชัดเจน 
2. ควรมีการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ( Explicit  Knowledge ) 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ         จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ครบทุกคน 
2. มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน 

        จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการเขียนสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละบุคคล แต่ละหัวข้อเรื่องที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ และเขียนรายงานการพัฒนา 

2. ควรมีการปรับปรุงในข้อค าถาม  ให้สะท้อนถึงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน 

3. ควรสรุปโครงการ ที่ด าเนินงานแล้วเสร็จและยังไม่ไม่ด าเนินงาน 
4. ควรมีการสรุปโครงการแต่ละโครงการ และน าเข้า กบ. ของส านักฯ 
5. ควรมีการก ากับ ติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
6. ควรมีการจัดอบรมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ราย
ตัวบ่งชี้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 8  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   6  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
………………มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
               
จุดเด่น 
………………ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้  ของส านักฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
………………ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                         
ลงชื่อ.......................................................            
   ( ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2: ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของส านัก 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   7  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
………………มีคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ที่ก ากับดูแลงานของส านักฯ ตามแผนงาน ผู้บริหาร มี
วิสัยทัศน์ ในการวางแผนการท างานชัดเจนและการก ากับดูแลบุคลากรในส านักฯ อย่างเต็มสติปัญญา
และความสามารถ 
 
จุดเด่น 
…………………ผู้บริหารของส านักฯ มีการบริหารจัดการส านักฯ และมีหลักธรรมาภิบาลในการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

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

 
 

 

 
ลงชื่อ.......................................................            
   ( ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  3.30  3.30 

 
ผลการประเมินกรรมการ -  3.30  3.30 

 
 

ข้อค้นพบ ……………………คะแนนการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก อยู่ใน
ระดับ  พอใช้  โดยบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ตอบแบบประเมิน 
        
       
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
                                                                                                                                                                    

 
ลงชื่อ.......................................................            
   ( ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 



30 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  4  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
………………มีการเริ่มต้นในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้และมีแนวโน้มของการพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  โครงการ IRIE 
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………ควรมีการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ( Explicit  Knowledge ) 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ.......................................................            
   ( ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

 
                                                                                                                                               

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตัง้ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   6 ข้อ  5 

 
ข้อค้นพบ  
…………………ส านักฯ ใช้แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งเหลื่อมวงรอบปีการศึกษา 
2559 ( 2 เดือน ) ท าให้ยังไม่มีการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง ในงบปี  2560 
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   7  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
…………………ส านักฯ มีการด าเนินงานครบทั้ง  7  ข้อ มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
สามารถตรวจสอบได้ 
               
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ลงชื่อ.......................................................            
                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 



33 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 9  ข้อ  9  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   8  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
………………มีการด าเนินงานได้ 8 ข้อ ส านักฯ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
               
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 

 

                                                                                                                                                                                               

ลงชื่อ.......................................................            
                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 



34 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.02  4.21  4.21 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4.21  4.21 

 
ข้อค้นพบ  
……………………ส านักฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการบริการ 4  ด้าน คือ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอน 
2. ด้านบุคลากร 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4. ด้านอื่นๆ ตามจุดเน้น     

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

 
 

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

 
 

 
 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   3 ,4 , 5 ข้อ  3 

 
ข้อค้นพบ  
…………………ส านักฯ มีการด าเนินงานได้  คือ ข้อที่ 3  ข้อที่ 4  และข้อที่  5  จุดค้นพบ คือ ไม่มี
แผนการบริหารและและแผนพัฒนาบุคลากร 
               
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ 90

ขึ้นไป 
13 100  5 
13 

ผลการประเมนิกรรมการ  13 100  5 
13 

 

ข้อค้นพบ  
…………………จ านวนบุคลากรของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ครบทุกคน จ านวน 13 คน 
 
               
จุดเด่น 
……………………มีการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ครบทุกคน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………ควรมีการเขียนสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละบุคคล แต่ละหัวข้อเรื่องที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ และเขียนรายงานการพัฒนา 
 
 
 

 
 

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

                                     ( ผศ.ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์ ) 
คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.02  4.01  4.01 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4.01  4.01 

 
 

ข้อค้นพบ  
……………………ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน  จ านวน  262  คน มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละความพึงพอใจ เท่ากับ  4.01  อยู่ใน  ระดับดี 

- จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอส าหรับผู้ใช้การบริการ เท่ากับ  4.51  อยู่ในระดับดีมาก 
- กล้องวงจรปิด เท่ากับ  3.67  อยู่ในระดับปานกลาง 

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

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………ควรมีการปรับปรุงในข้อค าถาม  ให้สะท้อนถึงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน 
 

 
                                                                                                                                                                    

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

                                     ( ผศ.ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์ ) 
คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 :  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                     ( ผศ.ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์ ) 
คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง - 10 71.41  71.42 

14 
ผลการประเมินกรรมการ  10 71.41  71.41 

14 
 

ข้อค้นพบ  
………………มีบางโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ แต่การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าคงเหลือ 
 
               
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………-ควรสรุปโครงการ ที่ด าเนินงานแล้วเสร็จและยังไม่ไม่ด าเนินงาน 
.....................-ควรมีการสรุปโครงการแต่ละโครงการ และน าเข้า กบ. ของส านักฯ 
 
 



39 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559  ส านกัวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   5  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………- ควรมีการก ากับ ติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
.....................- ควรมีการจัดอบรมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก
สาขาวิชา 

 
                                                                                                                                                    

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

                                     ( ผศ.ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์ ) 
คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  31  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7 :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  5  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ   4  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

จุดเด่น 
……………………มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                

ลงชื่อ.......................................................            
                                     ( ผศ.ดร. ธนัณชัย  สิงห์มาตย์ ) 

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที ่ 31  กรกฎาคม  2560 
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ภาคผนวก  ข 
 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
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                                   ก าหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
                                   ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

                                                          ปีการศึกษา 2559 
 

วันที่  31 กรกฎาคม  2560 
 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
ชั้น 1  อาคาร 26  ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

เวลา กิจกรรมในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
09.00 – 09.30 น. 

 
คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ประชุม
เพ่ือซักซ้อมก าหนดการ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 
09.30 –10.00 น. 

 
-  ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ  ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  น าเสนอผลการด าเนินงานตาม SAR 

หน่วยงาน ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 
 

10.00 – 10.30 น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ตรวจ
เอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
หรือเอกสารอื่น ๆ   

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 

 10.30 – 11.00 น. 
 

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

หน่วยงาน ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 

11.00 – 11.30 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
เตรียมการรายงานผล 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 
11.30 –12.00 น. 

 
คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ 
รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร  เสร็จพิธีการตรวจ
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษา

นานาชาติ 
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ภาคผนวก  ค 
 

บันทึกภาคสนาม 
- ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
- ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

                ผู้บริหาร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
                 สภาพโดยทั่วไป 

ผลการสัมภาษณ์ 
ด้านการบริการวิชาการ  

- ส านักฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา ประจ าส านักฯ ไว้คอยให้การบริการวิชาการ 
แก่ นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

- ส านักฯ มีการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษา 
เวียดนาม จีนและเกาหลี ในการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

- ส านักฯ มีหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อการบริการและ 
เผยแพร่ด้านภาษาและจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการด้านภาษาและ
การทดสอบภาษาต่างประเทศสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาด 

- ส านักฯ มีห้องปฏิบัติการทางภาษา และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีทั้งระบบ  Online และ Offline  เพ่ือให้การบริการวิชาการแต่ยังมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้การบริการที่เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี 

- ส านักฯ ยังขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานของส านักฯ 
- ห้องท่ีใช้ในการอบรมภาษาต่างประเทศ  ยังมีไม่เพียงพอ มีขาดเล็กและยังขาดสิ่งอ านวยความ 

สะดวกในการเรียนการสอน 
 
             บุคลากรจ านวน 6  คน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
สถานภาพของการท างาน 

ผลการสัมภาษณ์ 
- ด้านความมั่นคงต่ออาชีพควรมีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และขวัญก าลังใจการ 

เสริมแรงให้บุคลากร 
- บุคลากรอยากให้มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากร 

ที่ครอบคลุมในแต่ละหน้าที่ต าแหน่งสายงานให้ตรงตามทักษะในวิชาชีพของแต่ละบุคคล 
- อยากได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ จะได้มีต าแหน่งหน้าที่ท่ีมั่นคงและมีสวัสดิการต่าง ๆ 
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ภาคผนวก  ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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                                         ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
                                                   ที ่ ๒๗๖๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีการพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   โดยมีการตรวจเยี่ยมและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยฯ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม     ประธานกรรมการ 
๒.  นายกัมปนาท  อาชา                                กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนณัชัย  สิงห์มาตย์         กรรมการและเลขานุการ 

            หน้าที่ 
๑.  วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับส านักฯ  
๒.  ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ  

ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.  น าเสนอผลการศึกษา  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ต่อคณะกรรมการบริหารส านักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔.  จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักฯ 
 

ทั้งนี้ขอให้กรรมการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน
ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป 

       

 สั่ง  ณ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
( รศ.ดร. สิทธิชัย  บุษหมั่น ) 

                              รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ที ่ สวศช. ๑๓๕ (๒)/ ๒๕๖๐                                วันที ่ ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ในระดับส านัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร. ณัฏฐชัย  จันทชุม       

 ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ   ได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไก   โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุกตัวชี้วัด ที่ก าหนดในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  ดังก าหนดการและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับ
ความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                                                                
                       ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ) 

                           ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ที ่ สวศช. ๑๓๖ (๒)/ ๒๕๖๐                                วันที ่ ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
         ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัณชัย สิงห์มาตย ์

 ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ   ได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไก   โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุกตัวชี้วัด ที่ก าหนดในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  ดังก าหนดการและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับ
ความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                                                                
                        (  นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ) 

                           ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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ที ่สวศช. ๑๓๗ (๒)/๒๕๖๐                                  ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
                                                                           มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
 

                  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

 ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับส านัก ทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้หน่วยงาน ได้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเป็นสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระหว่างมหาวิทยาลัย  ให้
มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น   ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นาย
กัมปนาท  อาชา  บุคลากรในสังกัดของท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
จึงใคร่ขอเชิญบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณา และความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                    ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )  

                                      ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 
 
 
 
 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
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ที ่สวศช. ๑๓๘ (๒)/๒๕๖๐                                  ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
                                                                           มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 
 

                                                              ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

เรียน  นายกัมปนาท  อาชา 
 
 

 ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ   ได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไก   โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุกตัวชี้วัด ที่ก าหนดในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ไดพิ้จารณาแล้ว เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  ดังก าหนดการและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

                                       ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )  
                                      ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
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ค าสั่ง  ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสาคาม 
ที่  ๐๑๒  / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ของ 
ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ดังนี้   

 ๑. นางลดาวัลย์  วัฒนบุตร ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค์ฤทธิ์  โสภา รองประธานกรรมการ   
 ๓. นางสาวอมรรัตน์  ไชยทุม รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา กรรมการ 
๕. นายสุระศักดิ์  สุตะภักดิ์ กรรมการ 
๖. นายธนาธิป  ยภุานิช                                      กรรมการ 
๗. นายจิรวัฒน์   สุราสา                                    กรรมการ 
๘. นายธนวชิญ์  สุยอย                                      กรรมการ 
๙.  Mr. Tran Cao Nhon                                  กรรมการ 

  ๑๐.  Ms.Park Jin Hee กรรมการ 
  ๑๑.  Mr.Ross Niswanger                                   กรรมการ 

                ๑๒.  Mr.Wendell Pepito                                   กรรมการ 
              ๑๓.  Mr.ToruIchihana                                       กรรมการ 
              ๑๔.  นายเจริญชยั  ศิริกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

           หน้าที่    ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจดัการศึกษา

นานาชาติ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 

๑. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกส่วนงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดเป้าหมาย 
แผนงาน และโครงการ ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการก ากับติดตามสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการเสนอจากผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือวาง 
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบ 
ก ากับดูแล ตัวบ่งชี้และประเมินผลการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในด้านที่จะส่งผลในด้านบวกแก่การ 
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ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับ ตลอดจนการท างานเป็นทีม และการสร้างสภาวะ
แวดล้อมทางจิตวิทยาที่เหมาะสม 

๔. จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในส านักฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกระดับ และมีการวาง 
แผนระบบที่รัดกมุ  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผน 

๕. จัดให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและบุคลการ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุดใน
การด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจต่างๆ แก่บุคลากรในทุกส่วนงานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งในองค์กร  

๖.  วางแผนและจัดท าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปี ๒๕๕๗ 

๗. จัดให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  อาทิ  นักศึกษาและผู้มาใช้ 
การบริการ 

๘. สร้างเครือข่ายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมกันกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๙. จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ านักฯ พัฒนาขึ้นและ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๑๐. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  เพ่ือ 
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก 

๑๑.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ขอให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย ์ วัฒนบุตร) 
  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปกีารศึกษา 2559 

 

      

 

     

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559 

 

 

 

 

ประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ปีการศึกษา 2559   กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ 
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คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเอกสาร

หลักฐานประกอบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการและบคุลากรชองส านักฯ  รับฟังผลการตรวจประเมินการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  ปกีารศกึษา 2559   และบันทึกภาพรว่มกัน 
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คณะผู้จัดท า 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


