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บทสรุปผู้บริหาร 

 
               ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหน่วยงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลักคือ แสวงหาพันธมิตรทาง
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศในการที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับสากลเป็นองค์กรที่สามารถจัดการศึกษานานาชาติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  จึงไดจ้ัดท าแผนการพัฒนาทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวบ่งชี้  เป็น  4.40  อยู่ในระดับ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ในกลุ่มตัว

บ่งชี้  1.5 1.6  2.2 และ 2.3   อยู่ในระดับ  ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5  กลุ่มตัวบ่งชี้  1.1  อยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย  3  
(เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 
 

มีแผนกลยุทธ์ของส านักฯที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
   -    จุดค้นพบ 

          1.   มีแผนกลยุทธ์ของส านักฯท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
          2.  ไม่พบร่องรอยการน าความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
          3.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 
5. ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 
6. แผนพัฒนาบุคลากรส านักฯ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
7. มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและมอบรางวัลแก่บุคลากร 
8. มีรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
9. บุคลากรมีจ านวน 14 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

9.1 กลุ่มผู้บริหาร  4 คน 
9.2 กลุ่มบุคลากรประจ าส านักฯ 6 คน  
9.3 กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 คน 

10. มีการด าเนินการโครงการไม่ครบตามพันธกิจหลัก 
 
 

 



 -    จุดเด่น 
 

 

- จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการจัดโครงการแต่ไม่ครบทุกพันธกิจ 
2. มีการประชุมในส านักฯ น้อยไป ควรมีการประชุมทุกเดือน 
3. ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินให้ชัดเจน 
4. ส านักฯ  ควรมีการงานวิจัยด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานให้

พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
5. มีผู้ประเมิน 91 คน ควรให้มีผู้ประเมินมากกว่านี้ ตามสัดส่วนของมหาวิทยาลัย 
6. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการครอบคลุมตามพันธกิจ 
7. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
8. ควรมีการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตอบสนอง MOU โดยมีการประเมินความพึงพอใจ และประเมิน

ความส าเร็จของโครงการ 
 

 
 

                                                        ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )          

  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค าน า 

 

                    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560  เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ให้เป็นไปตามนโยบาย  
เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้ง  จากส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ด าเนินการประเมินเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2561  โดยการด าเนินการ
ประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ จ านวน  2  กลุ่มตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้  จ านวน  
14  ตัวบ่งชี้  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล  ไชยชนะ ) 
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                      27  มิถุนายน  2561 
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                                        ส่วนน า 

 

      1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงาน 

            ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สถานที่ต้ัง 

             ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มสีถานท่ีตั้งอยู่ อาคาร  26  ( อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ )  

ช้ัน 1 เลขท่ี 80  ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  043 - 712166 

ประวัติความเป็นมา 

     ปัจจุบันนี ้มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกบัหลาย

มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนภุมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งน าไปสู่กจิกรรม

ความร่วมมือในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค นั่นหมายถึง ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม จ าเป็นต้อง

แสวงหาผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ  ที่เพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษา

นานาชาติและดึงดูดนักศึกษานานาชาติ  ในระดับภมูิภาคและอนุภมูภิาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  ตั้งอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงเอ้ือต่อการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประเทศอืน่ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการเรียนการสอนด้าน

ภาษาต่างประเทศ ทีม่ีประสิทธิภาพ 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ไดร้ับนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษา

จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ในระบบปกติและระบบพิเศษเป็นจ านวนมากข้ึนทุกปี   นักศึกษาท่ีมาศึกษาเล่า

เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานท่ีประสานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติ

โดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานและจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติส าหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งตดิต่อประสาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอ้ือให้การเรยีนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต ตลอดจนการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ  

ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการประสานใช้ศักยภาพ

ของนักศึกษาต่างชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและชุมชนตอ่ไป  

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  จึงอนุมัติให้จัดตั้งส านักวิเทศสัมพันธ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เมื่อ

วันท่ี 23 ธันวาคม 2551  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นหน่วยงานในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้าน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็สากล ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก คือ แสวงหาพันธมิตรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

ในการที่จะก้าวสู่การเรยีนรูร้ะดับสากลเป็นองค์กรที่สามารถจดัการศึกษานานาชาติ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ    
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1.2  ปรัชญา  ปณิธาน ค่านิยม  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

และเป้าประสงค์ 

                              1.2.1  ปรัชญา 

 ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม น าสูส่ากล  

                                     1.2.2  ปณิธาน  

 ส่งเสริมสมรรถนะการท างานและวิชาการสู่ระดับสากลให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลกรของมหาวิทยาลัยฯ เชิดชู

เอกลักษณ์ และภมูิปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทยใหเ้ป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก  

                             1.2.3  ค่านิยม  

 กว้างไกลทันสมยั ใส่ใจบุคลากรและนักศึกษา มภีาษาเป็นจดุขาย สร้างรายไดสู้่มหาวิทยาลัย โดยใช้ความร่วมมือ  

                            1.2.4  อัตลักษณ์  

  “สนับสนุน”   ความร่วมมือและกิจกริรมอันเกิดจากความร่วมมือ 

  “ส่งเสรมิ”  สมรรถนะด้านการแข่งขันในการท างานในระดับนานาฃาต ิ

  “เสาะแสวง” รายได้และงบประมาณให้แกม่หาวทิยาลัย 

  “สืบสาน”  วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และมีคณุค่า 

  “สร้างสรรค์”  สังคมแห่งการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสูค่วามเป็นประชาคมโลก  

                             1.2.5  เอกลักษณ์  

 เครือข่ายกว้างไกล ทันสมัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับนานาชาติ 

                            1.2.6  วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้น าในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บคุลากร และมหาวิทยาลัย ให้ก้าวไกลระดับโลก  

                                               1.2.7  พันธกิจ  

 1) ส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่นกัศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มคีวามพร้อม

ในการแข่งขันในเชิงสมรรถนะการท างานและการมีงานท าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

 2) สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นต้นแบบในการใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรและมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจยัของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
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 3) มหาวิทยาลับราชภฏัมหาสารคามเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ ผลางานวิจัย ศิลปวฒันธรรม 

ตลอดจนภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีรายได้นอกเหนือจากเงินบ ารุงการศึกษาโดยการแสวงหารายได้อนัเกิดจาก

ความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

                                    1.2.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1) ยกระดับส านักวิเทศสมัพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติให้เปน็หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน

เทียบเท่าคณะ 

 2) พฒันาศูนย์ภาษาซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิเทศฯ ใหม้ีศักยภาพท่ีจะพัฒนานักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากร ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3) ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี หลักสตูรการจัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการเตรยีมความ

พร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  

 4) เร่งรัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากสญัญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและหนว่ยงาน

ต่างประเทศใหเ้กิดผลลัพธ์อย่างเปน็รูปธรรม  

 5) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางการวิจัย วิชาการ ตลอดจนการแลกเปลีย่น

บุคลากร 

 6) ก่อตั้งศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์เพื่อ

เอื้อต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาต ิ

 7) พัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ในการประชาสมัพันธ์ และการให้บริการทางสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ การเรยีนรู้

ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก 

 8) ประสานความร่วมมือและบรูณาการองค์ความรู้กับคณะ ศูนย์ และส านักตา่งๆในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด

กิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ที่น ามาซึ่งประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                              1.2.9   เป้าประสงค์  

 1) มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติและและจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  

 2) ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสอบและจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ และสร้าง

รายได้จากการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก   

 3) มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี ทีเอื้อต่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็น

มหาวิทยาลยันานาชาติ  
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 4) เกิดการด านานกิจกรรมท่ีเกิดจากสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและหน่วยงาน

ต่างประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม  

 5) มีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางการวิจัย วิชาการ ตลอดจนการแลกเปลีย่นบุคลากร 

 6) ก่อก าเนิดศูนย์การแปลภาษาแห่งอาเซียน โดยเน้นการแปลบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์

เพื่อเอ้ือต่อการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาต ิ

 7) สามารถใช้ระบบ ICT เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการให้บรกิารทางสารสนเทศด้านวิเทศสมัพนัธ์ การ

เรียนรูภ้าษา วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลกัษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รูจ้ักใน

ระดับโลก 

 8) เกิดความร่วมมือและการบูรณาการองค์ความรู้กับคณะ ศูนย์ และส านักตา่งๆในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด

กิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ที่น ามาซึ่งประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 



1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

- งานธุรการและสารบัญ 

- งานผลิตเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร์ 

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพัสดุและการเงิน 

- งานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- งานการประชุมสามัญและวิสามัญประจ าปี 

 

- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่การบรกิารวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและสื่อการอบรม 

- งานพัฒนาข้อสอบและทดสอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครือข่ายความ

ร่วมมือ/MOU 

- งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและ

ทุนการศึกษา 

- งานวีซ่าและหนังสืออนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

- งานผลิตและพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล 

- งานพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

- งานพัฒนาห้องปฏบิัติและศูนยก์ารเรียนรู้ 

- งานพัฒนาเว็บไซต์ 

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกิจการนกัศึกษา 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 



1. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านัก 

นายอุทก พิเคราะหฤ์กษ์ 

 

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

นางสาวพิมลวรรณ เดชานุเบกษา 

 

- อัตราว่าง  

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

- อัตราว่าง  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- นายเจริญชัย ศิริกิจ  

(นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร) 

- นายธนาธิป ยภุานิช 

(ผูป้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน) 

- นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

- นายธนวิชญ์ สยุอย 

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 
 

- นายจิรวัฒน ์สุราสา 

(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร) 

 

ฝ่ายบริการวชิาการและวิจัย 

นางสาวณัฐธิดา กลางประชา 
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1.4  รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1.4.1 ผู้บริหาร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

2 อาจารย์พิมลวรรณ  เดชานเุบกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

3 อาจารยณ์ัฐธิดา  กลางประชา รองผู้อ านวยการวิชาการและวิจยั 

4 อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

                                  1.4.2 กรรมการบริหารส านักฯ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาต ิ

2 อาจารย์พิมลวรรณ  เดชานเุบกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

3 อาจารยณ์ัฐธิดา  กลางประชา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4 อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 อาจารย์ ดร.ดวงพร   ศรีบุญเรือง กรรมการ                                    

6 อาจารย์นิธิภักดิ์  กทิศาสตร ์ กรรมการ 

7 ผศ.ดร. กชพร   น านาผล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 ผศ.ดร. ศรินทิพย์   รักษาสตัย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 น.ส. นาฏธิดา  พันเสนา กรรมการและเลขานุการ 
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                                                       1.4.3  จ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ข้าราชการ 2 2 2 2 - 

2. พนักงาน 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได้  

 

3 

1 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

3 

4. ลูกจ้างช่ัวคราว 

   - เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   - เงินงบประมาณรายได ้

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

5. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 4 5 5 4 4 

รวม 10 14 14 13 14 

 
                                                                       1.4.4 พนักงาน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเจรญิชัย  ศิริกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

2 นายสุระศักดิ์  สตุะภักดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 

3 นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

4 นายนายธนวิชญ์  สุยอย  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

5 นายธนาธิป  ยุภานิช ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ 

6 นายจิรวัฒน์  สุราสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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                                          1.4.5 อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารยส์อนภาษาเวียดนาม 

2 Mr. Liu Guiquan อาสาสมัครสอนภาษาจีน 

3 Mr.Toru  Ichihana                                                          อาจารยส์อนภาษาญี่ปุ่น 

4 Ms. Park Jin Hee อาสาสมัครสอนภาษาเกาหล ี

 

1.6  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 

    1.6.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด 

         1.6.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  

    1. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    2. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   3. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    4. นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

    5. ประชาชนท่ัวไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มที่ขอรับการบริการในบางกรณี 

     1.6.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1. บุคลากร และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  ท่ีปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    2. นักศึกษาและบุคลากร  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    3. นักศึกษาและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย / หน่วยงานจากต่างประเทศ 

    4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

    5. ประชาชนท่ัวไปหรือบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มที่ขอรับการบริการในบางกรณี 

       1.6.1.3  ผลผลิต 

   1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามได้รับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศและผ่านการฝึกทักษะทางภาษา

ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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   2. นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับบริการในการอ านวยความสะดวก ในการเดินทาง

ไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารวีซ่าและข้อมลูที่จ าเป็นของสถานท่ีหรือประเทศท่ีไป 

   3. นักศึกษาและบุคลากรชาวตา่งชาติ ได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกในระหว่างที่ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วีซ่า และข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ  ต่อการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย 

   4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่เพ่ิมขึ้น หรือมีกจิกรรมร่วมมือ

นานาชาติที่กระตุ้นและส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ วิจัย วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   5. มีการลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลยัฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากองค์กร หน่วยงาน 

สถาบันการศึกษา หรือการอาสาสมัครเพื่อเป็นวิทยากรของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยภ์ายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองคก์รและสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

   6. นักศึกษาและบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และตา่งประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ การ

อบรม  การศึกษาเฉพาะทาง หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน 

   7. ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนยภ์าษา ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับ

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัให้เป็นท่ียอมรับและสามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล 

     1.6.2  การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงาน  

1.6.2.1  ด้านการจัดการศึกษา 

               1. หลักสูตร ได้ก าหนดเกณฑ์การควบคมุงานฝึกอบรมและหลักสตูรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงานฝึกอบรมและ

หลักสตูร  โครงสร้าง  เนื้อหา  สาระและกิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสตูรจะต้องมีการจดัท า

ค าอธิบายรายวิชาและแนวการสอนเสนอต่อส านักฯเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของ

อาจารยผ์ู้สอน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ความสนใจ โดยพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกจิกรรมเสริม

หลักสตูรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย แก่นักศึกษาตา่งชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีการ

พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาด  

               2.  อาจารย์ และบุคลากรส านักฯ จะยกระดับคณุภาพอาจารย์โดยการรับอาจารย์ใหม่ท่ีเป็นเจ้าของภาษา และส่งเสริม

ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และพฒันาตนเองโดยการวิจัย ท าผลงานทางวิชาการ เข้าอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียนการสอนและ

การวัดผลและการใช้การประเมินผลงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาสายอาชีพ 

               3. ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้   

          -   ด้านนักศึกษา  ส านักฯ ไดร้่วมมือกับส านักวิทยบริการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประจ าส านักและจัดหาหนังสือทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ  ท้ังหนังสือฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า  มีบริการยมืและสืบค้นด้วย

คอมพิวเตอร์และการยืมข้ามเครือข่ายรวมทั้งบริการถ่ายเอกสารและจัดหาต าราและเอกสารเพิ่มเติมจดัให้มีกิจกรรมการบริการการ
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อบรมและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อก ากับดูแลงานวิชาการ เพื่อควบคมุมาตรฐานทางวิชาการ ทางด้านการเรยีนการสอนการให้

คะแนน การวัดผล การศึกษาอบรมและงานวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสายอาชีพตามความสนใจ 

         - ด้านห้องปฏิบัติการและแหล่งความรู้ Self–access centers  มีบริการ  จ านวน  4  ห้อง ส านักฯ ได้ประสานกับฝ่ายวิชาการ

และฝา่ยอาคารสถานท่ี เพื่อจัดห้องเรียน  สถานท่ีเรยีนและจัดท าศูนย์อาเซียน 

 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรยีนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้กับนกัศึกษา  และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรม

ประเทศในกลุม่อาเซียน ของนักศกึษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ความเป็นอาเซยีน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรบัตัวเข้ากบัความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคม

อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยใหม้ีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและไดร้ับการ

ยอมรับในระดับสากล 

        -   ด้านการวิจัยและการสรา้งผลงานทางวิชาการ ส านักตั้งเปา้หมายไว้ว่าจะให้มีงานวิจัยและต าราในทางวิชาการทั้งอาจารย์

ชาวไทยและชาวต่างประเทศอยา่งน้อยปีละ 2 เรื่องและก าหนดให้อาจารย์เขยีนบทความหรือมีผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะการเผยแพร่เว็บไซด์ของส านักฯ  ตลอดจน ทั้งนี้พยายามสร้างแรงจูงใจโดยให้ความร่วมมือและสนบัสนุนส่งเสริมความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

        - ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส านักฯ ไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น การร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษาและการร่วมท าบญุทอดกฐินประจ าปีของมหาวิทยาลัย  มีการจัด

กิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน  เทศกาลครสิตม์าสให้กับนักศึกษาชาวตา่งชาติ 

        1.6.2.2  ด้านการบริหารจัดการ 

                ส านัก  ได้มีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาลใหม้ีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการส่งเสรมิคุณภาพและสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและพัฒนาระบบประกันคณุภาพให้มมีาตรฐาน 
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        1.6.2.3  แหล่งที่มาของรายได้ (ประมาณการรายรับ) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. งบประมาณแผ่นดิน 6,120,000 5,508,000 2,838,000 3,000,000 - 

2. รายได้อื่นๆ  - - - - - 

    2.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด - - - - - 

    2.2  การจัดหลักสูตรส าหรับนกัศึกษา

นานาชาติ (โครงการจดัการศึกษานานาชาติ) 

 

50,000 

 

- 

 

118,300 

 

100,100 

 

195,300 

3.   งบ บกศ. 2,123,900 2,425,600 2,341,700 2,108,000 1,909,900 

4.  งบ กศ.บป. 361,500 314,800 351,600 200,000 175,500 

รวมท้ังสิ้น 8,655,400 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 
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1.6.2.4  . ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 

         1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินของกองคลังและพสัด ุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกประการ 

         2.  ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 

   1.6.2.5   การก ากับตรวจสอบ 

         1. จัดท ารายงานประจ าปเีพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

         2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

         3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

         4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา 

  

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2557

2558

2559

2560

2561
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  1.6.3  อาคารสถานที ่

                ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เลขท่ี 80  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ช้ัน 1  ถนน

นครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศพัท์  043 – 712166 

โดยส านักวิเทศสมัพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มสีื่อวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบตัิการ เพื่อรองรบัการให้การบริการ

วิชาการ  ดังนี ้

1. ห้องศูนย์อาเซียน                          จ านวน  1  ห้อง 

2. ห้องคลินิกภาษา                            จ านวน  1  ห้อง 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 60 ท่ีนั่ง       จ านวน  1  ห้อง 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ท่ีนั่ง       จ านวน  2  ห้อง 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 ท่ีนั่ง       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 

 

1.7  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

      1.7.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาที่ทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   

2. พัฒนาระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ    

       1.7.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  

 ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อทัดเทียมกบันานาประเทศ   

       1.7.3  ด้านการวิจัย   

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาทีไ่ด้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ   

2. พัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  ที่ไดม้าตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมอาเซียนและสังคมโลก 
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3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ของส านักฯ  มีผลงานวิจัยท่ีสร้างสรรค์  เพื่อการพัฒนาหลักสตูร การ

เรียนการสอน และศักยภาพด้านภาษา    

5. ส่งเสรมิและสนับสนุน  การจัดโครงการด้านบริการวิชาการและงานวิจัย  ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษาและ

ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  

    1.7.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน  ให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอนด้านภาษาและการเสริมสร้าง

เอกลักษณ ์

3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     1.7.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ ์

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  

2. ส่งเสรมิการจดัโครงการและการวิจัยด้านการเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของชาติที่เน้นการมสี่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา 

และเยาวชนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

      1.7.6  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสรมิให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 

      1.7.7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ 

1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการส านักฯ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส านัก 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมที่สรา้งขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

5. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการการป้องกันความเสีย่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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7. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีระบบติดตามผลการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

8. ส่งเสรมิสนับสนุนในการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

      1.7.8  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  

1. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากรกับหน่วยงานท้ังใน

และต่างประเทศ 

2. สนับสนุนส่งเสรมิให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาต ิ  

3. พัฒนา และยกระดับความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียน ของ 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียน มี

ความสามารถในการแก้ปญัหาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและกลมกลืนกัน ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยใหม้ีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

      1.7.9  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการส านักฯ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานภายใน 

ส านักฯ ท่ีเป็นระบบ 

 2. จัดท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อสรา้งมาตรการป้องกันความเสีย่งท่ีอาจก่อนให้เกิดอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานตามแผน     

 3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพและ ตรวจสอบได้   

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

มหาวิทยาลยั  ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  

 5. ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคณุภาพการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อใช้ในการ

บริหารจดัการด้านการประกันคณุภาพหน่วยงาน  

 7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการส านักฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว 

ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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          1.7.10  ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม 

สัมมนา / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในบริหารจัดการและด าเนินงานภายในส านักให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างขวัญและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

           1.7.11 วัฒนธรรมของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  

 ส านักวิเทศสมัพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  ได้ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐใน

ด้าน  “การน าองค์กร” เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมและระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักฯ  ใหม้ีความเข้มแข็งและพัฒนา

องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลกัการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 ส านักฯ จึงได้ก าหนดคา่นิยมขององค์กร คือ “ IRIE ”ซึ่งเป็นค าย่อช่ือของส านักฯ  มาจากค าว่า International  Relations 

and International Education  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในส านักฯ ใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพฒันาตนเองและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานยิ่งขึ้น  ดังนี้    

 I  = Integrity in Management  บริหารจดัการ อย่างโปร่งใส  มีคณุธรรม   

 R = Relationship with other working units and organizations  มีมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ   

 I  = Intelligent Management   บริหารจัดการด้วยความเฉลียวลาด   

            E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ ท้องถิ่น และชุมชน

นานาชาติ   
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 

1. การวางแผนและการประเมิน 
 1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจ าปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่หน่วยงานรับ
การประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมก าหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้และการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    และจุดที่ควร
พัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศึกษา  2560 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้หรอืเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารหลักฐานและ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 

 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
1.3  การด าเนินการหลังการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  ส่งให้หน่วยงาน 

 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2560 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 

 คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรของ
หน่วยงาน 
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ส่วนที่  4 

ผลการประเมิน 
 

                           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
       ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

4.1ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งชี้ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.37 4.23 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.71 4.57 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.54 4.40 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 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 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของคณะ 

กรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของ

ส านัก 

6 ข้อ 7  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏบิัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารส านัก 

5.00 3.30 4.61 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนว่ยงานสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5  ข้อ 4  ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ 5  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

6  ข้อ 7  ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9  ข้อ 8  ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.23 
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 

14  
100 % 

 
5 14 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

 

ระดับ 
4.02 

ระดับ 
4.01 

ระดับ 
4.01 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
- 

10  
71.42   % 

 
71.42 14 

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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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

 

จุดค้นพบ 

1. มีแผนกลยุทธ์ของส านักฯที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. ไม่พบร่องรอยการน าความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
3. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 
5. ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 

 

          จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการจัดโครงการแต่ไม่ครบทุกพันธกิจ 

2. มีการประชุมในส านักฯ น้อยไป ควรมีการประชุมทุกเดือน 
3. ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินให้ชัดเจน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจ 

จุดค้นพบ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรส านักฯ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านักฯ 

2. มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและมอบรางวัลแก่บุคลากร 
3. มีรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนฯ 

     4.  บุคลากรมีจ านวน 14 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
          1)   กลุ่มผู้บริหาร  4 คน 
          2)   กลุ่มบุคลากรประจ าส านักฯ 6 คน  
          3)  กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 คน 
    5. มีการด าเนินการโครงการไม่ครบตามพันธกิจหลัก 

 จุดเด่น 
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

        จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีผู้ประเมิน 91 คน ควรให้มีผู้ประเมินมากกว่านี้ ตามสัดส่วนของมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการครอบคลุมตามพันธกิจ 
3. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. ควรมีการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตอบสนอง MOU โดยมีการประเมิน

ความพึงพอใจ และประเมินความส าเร็จของโครงการ 
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ภาคผนวก  ก 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6  ข้อ  5  ข้อ  3 

 
 

ข้อค้นพบ  
มีแผนกลยุทธ์ของส านักฯที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 มีการจัดโครงการแต่ไม่ครบทุกพันธกิจ 
 
 

 
 

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

                                     ( ผศ.วิพล  ไชยชนะ ) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2:  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผู้บริหารของส านัก 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
มีการประชุมในส านักฯ น้อยไป ควรมีการประชุมทุกเดือน 

 
 

 

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

                                     ( ผศ.วิพล  ไชยชนะ ) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.61  4.61 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.61  4.61 

 
 

ข้อค้นพบ  
 
 

จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒน 

 
 
 

ลงชื่อ.................... ...................................            
                                     ( ผศ.วิพล  ไชยชนะ ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรอืสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  4  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ 5  ข้อ  4  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
ไม่พบร่องรอยการน าความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                     ( ผศ.วิพล  ไชยชนะ ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                                                                       วันที่  27 มิถุนายน  2561 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
- มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 

จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินให้ชัดเจน 
 

                                                                                                                                                                                                           

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

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 9  ข้อ  8  ข้อ  4 

 
ผลการประเมินกรรมการ 9  ข้อ  8  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 
 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                                                                       วันที่  27 มิถุนายน  2561 



34 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.02  4.69  4.69 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.02  4.69  4.69 

 
ข้อค้นพบ  
 
จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
มีผู้ประเมิน 91 คน ควรให้มีผู้ประเมินมากกว่านี้ ตามสัดส่วนของมหาวิทยาลัย 
 
 

                                                                                                                                                                                                     

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

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่ 27 มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ข้อค้นพบ  

1. แผนพัฒนาบุคลากรส านักฯ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
2. มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและมอบรางวัลแก่บุคลากร 
3. มีรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนฯ 

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

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

 

                                                                                                                                                                               

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

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 



36 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3:  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ 

100 
14 100  5 
14 

ผลการประเมินกรรมการ ร้อยละ 
100 

14 100  5 
14 

 

ข้อค้นพบ  
บุคลากรมีจ านวน 14 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
          1)   กลุ่มผู้บริหาร  4 คน 
          2)   กลุ่มบุคลากรประจ าส านักฯ 6 คน  
          3)  กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 คน 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                                                                                                                                                    

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

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.25  4.27  4.27 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.25  4.27  4.27 

 
 

ข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                                                                       วันที่  27 มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5:  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

                                                                                                                                   

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

คณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                       วันที่  27  มิถุนายน  2561 

 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง - 12 85.71  4.00 

14 
ผลการประเมินกรรมการ  12 85.71  4.00 

14 
 

ข้อค้นพบ  
- มีการด าเนินการโครงการไม่ครบตามพันธกิจหลัก 
-  

จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการครอบคลุมตามพันธกิจ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5  ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ 5  ข้อ  5  ข้อ  4 

 
ข้อค้นพบ  

 
 

จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                                                                       วันที่  27 มิถุนายน  2561 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2560 

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 5  ข้อ  5  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
 
 

จุดเด่น 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตอบสนอง MOU โดยมีการประเมินความพึงพอใจ และ
ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
 

 
 

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

                                                ( นายกัมปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                                                                       วันที่  27 มิถุนายน  2561 
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ภาคผนวก  ข 
 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
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                                   ก าหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
                                   ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

                                                          ปีการศึกษา 2560 
 

วันที่  27  มิถุนายน  2560 
 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
ชั้น 1  อาคาร 26  ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

เวลา กิจกรรมในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
09.00 – 09.30 น. 

 
คณะกรรมการตรวจการประเมินฯ 
ประชุมเพ่ือซักซ้อมก 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 

                                                   ที่  ๒๖๐๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐   มีการพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   โดยมีการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยฯ  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  ดังนี้ 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล   ไชยชนะ         ประธานกรรมการ 
2.  นายกัมปนาท   อาชา                                กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนณัชัย   สิงห์มาตย์         กรรมการและเลขานุการ 

             

หน้าที ่

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  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    
                              ( รศ. ดร. สิทธชิัย  บุษหมั่น ) 

                               รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗, ๐๔๓๗๑๒๑๖๖  
ที่  สวศช.(ว)๑๕๘ / ๒๕๖๑                           วันที ่ ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก   
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
         
เรียน  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์   

                 ดว้ยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไก  โดยการวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุก
ตัวชี้วัด  ที่ก าหนดในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR )    
                 ทั้งนี ้ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล  ไชยชนะ บุคลากรในสังกัด
ของท่าน  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคคล
ดังกล่าว เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักฯ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ใน 
วันพุธที ่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณา และความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  
ณ  โอกาสนี้ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
 

                                                                
                        ( นายอุทก   พิเคราะห์ฤกษ์ ) 

                  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗, ๐๔๓๗๑๒๑๖๖  
ที่  สวศช.(ว)๑๕๘ / ๒๕๖๑                           วันที ่ ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
        ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เรียน  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ   

 ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไก  โดยการวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในทุก
ตัวชี้วัด  ที่ก าหนดในรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ( SAR )    
                ทั้งนีส้ านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัณชัย   สิงห์มาตย์  
 บุคลากรในสังกัดของท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์บุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันพุธที ่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณา และความร่วมมือด้วยดี  
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
 

                                                                 
                        ( นายอุทก   พิเคราะห์ฤกษ์ ) 

                 ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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ที ่สวศช.(ว) ๑๕๘/๒๕๖๑                                               ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                                                                             อ.เมือง  จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
 

                                                              ๑๙  มถิุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก  
        ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

    ด้วยส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     ได้
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับส านัก ทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้หน่วยงาน ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระหว่าง
มหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น    
                 ทั้งนีส้ านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายกัมปนาท  อาชา  บุคลากรในสังกัดของท่าน  
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคคลดังกล่าว 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักฯ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันพุธที ่ ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความกรุณา และความร่วมมือ
ด้วยดี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์  
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

        
                                          (นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )  
                     ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
 
 

ส านักวิเทศสมัพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาต ิ
โทร. ๐๔๓–๗๑๒๑๖๖, ๐๘๓–๓๕๓๘๓๑๓ 
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ค าสั่ง  ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสาคาม 
ที่  ๐๑๒  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ของ 
ส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจดัการศึกษานานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ดังนี้   

 ๑.นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวพิมลวรรณ  เดชานุเบกษา รองประธานกรรมการ   
 ๓.นางสาวณัฐธิดา กลางประชา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายขจรพงษ์  ร่วมแก้ว รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวนาฎธิดา  พันเสนา  วิเดก ิ 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. Liu Guiquan                                      กรรมการ 

              ๑๒.  Mr.Wendell Pepito                                   กรรมการ 
              ๑๓.  Mr.ToruIchi hana                                     กรรมการ 
              ๑๔.  นายเจริญชยั  ศิริกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่    ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิเทศสัมพันธ ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

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 
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แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบ 
ก ากับดูแล ตัวบ่งชี้และประเมินผลการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในด้านที่จะส่งผลในด้านบวกแก่การ 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับ ตลอดจนการท างานเป็นทีม และการสร้าง
สภาวะแวดล้อมทางจิตวิทยาที่เหมาะสม 

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

๕. จัดให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและบุคลการ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุดใน
การด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจต่างๆ แก่บุคลากรในทุกส่วนงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 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 เพื่อก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดแก่

ทางราชการต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                       

                                             ( นายอุทก  พิเคราะห์ฤกษ์ )          

  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

การตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2560 

 

 

           

                                ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านกัฯ  กลา่วต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2560 

 

     

 ประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

                                   ปีการศกึษา 2560   กลา่ว ถึงวตัถปุระสงค์ในการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพ 
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การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2560 
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การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2560 
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ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการและบคุลากรชองส านกัฯ  รับฟังผลการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

                                                       ปีการศกึษา 2560   และบนัทกึภาพร่วมกนั 
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คณะผู้จัดท า 

 

ฝ่ายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


