
 
ส่วนท่ี  1 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์ ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
นายกมัปนาท  อาชา                                                              กรรมการ 
ต าแหน่ง  นกัวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 
นางกรรณิกา  นิมติร กรรมการและเลขานุการ 
ต าแหน่ง  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 

 
 
 



 
 

คณะกรรมการการประเมินคณุภาพภายใน  ระดบั ส านัก 
ปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ   
 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 
                   ( นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์) 
 
 

                   
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ 
                   ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

 
 

 
ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 
                    ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 

  



 
 

ส่วนท่ี  2 
บทน า 

1. วนั  เดือน  ปี  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 
วนัที ่28  มถิุนายน  พ.ศ. 2562      ส านกัวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษานานาชาต ิ  

มสีถานทีต่ ัง้อยู่ อาคาร  26  ( อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์)  ชัน้ 1 เลขที ่80  ถนนนครสวรรค ์ 

ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท ์ 043 - 712166 

2. วงรอบการประเมิน 
 ปีการศกึษา  2561  (ผลการด าเนินงาน  1 มถิุนายน  2560  ถงึ  31  พฤษภาคม  2561) 
3. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

3.1. นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์ ประธานกรรมการ 
 สงักดั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3.2. นายกมัปนาถ  อาชา กรรมการ 
 สงักดั  ส านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

3.3. นางกรรณิกา  นิมติร กรรมการและเลขานุการ 
 สงักดั  คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

4. วตัถปุระสงคใ์นการประเมินคณุภาพ 
4.1. ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานของส านกัตามระบบและกลไกทีห่น่วยงานก าหนดนัน้  

ทัง้นี้  โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกมาตรฐานคุณภาพ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

4.2. เพือ่ใหห้น่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อนัจะน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสูเ่กณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

4.3. เพือ่ใหห้น่วยงานทราบจุดแขง็  จุดอ่อน  แนวทางควรพฒันา  ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพือ่เสรมิจุดแขง็และพฒันาจุดทีค่วรปรบัปรุงของส านกั เพือ่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
5. ข้อมูลทัว่ไป 

5.1  ช่ือหน่วยงานท่ีตัง้  และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
ช่ือหน่วยงาน 

            ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

สถานท่ีตัง้ 

             ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีถานทีต่ ัง้อยู่ อาคาร  26  ( อาคารศูนย์

ภาษาและคอมพวิเตอร ์)  ชัน้ 1 เลขที ่80  ถนนนครสวรรค ์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  

โทรศพัท ์ 043 - 712166 
 

5.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
                                       5.2.1  ปรชัญา 



 
 
 ความร่วมมอืคอืหวัใจ ภาษาใดๆ คอืพลงั เชดิชูคุณธรรม น าสูส่ากล  

                                     5.2.2  ปณิธาน  

 สง่เสรมิสมรรถนะการท างานและวชิาการสู่ระดบัสากลใหแ้ก่ นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลกรของ

มหาวทิยาลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภูมปัิญญาของทอ้งถิน่และชาตไิทยใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อประชาคมโลก  

                             5.2.3  ค่านิยม  

 กวา้งไกลทนัสมยั ใสใ่จบุคลากรและนกัศกึษา มภีาษาเป็นจุดขาย สรา้งรายไดสู้ม่หาวทิยาลยั โดยใช้

ความร่วมมอื  

                            5.2.4  อตัลกัษณ์  

  “สนบัสนุน”   ความร่วมมอืและกจิกริรมอนัเกดิจากความร่วมมอื 

  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดา้นการแขง่ขนัในการท างานในระดบันานาฃาต ิ

  “เสาะแสวง” รายไดแ้ละงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

  “สบืสาน”  วฒันธรรม ภูมปัญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่และมคีุณค่า 

  “สรา้งสรรค”์  สงัคมแห่งการพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มสูค่วามเป็นประชาคมโลก  

                             5.2.5  เอกลกัษณ์  

 เครอืขา่ยกวา้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยู่ในระดบันานาชาติ 

                            5.2.6  วิสยัทศัน์  

  เป็นผูน้ าในการใชค้วามร่วมมอืในการพฒันานกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และ

มหาวทิยาลยั ใหก้า้วไกลระดบัโลก  

                           5.2.7  พนัธกิจ  

 1) สง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นมหาวทิยาลยัทีน่กัศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร มคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัในเชงิสมรรถนะการท างานและการมงีานท าในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนและประชาคมโลก 

 2) สนบัสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นต้นแบบในการใชค้วามสมัพนัธก์บัองคก์ร

และมหาวทิยาลยัต่างประเทศในการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการและการวจิยัของ นักศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร 

 3) มหาวทิยาลบัราชภฏัมหาสารคามเป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตใินเรื่องวชิาการ ผลางานวจิยั 

ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

 4) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามมรีายไดน้อกเหนือจากเงนิบ ารุงการศกึษาโดยการ

แสวงหารายไดอ้นัเกดิจากความสมัพนัธก์บัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

                                  5.2.8   วตัถปุระสงค ์ 



 
 
 1) มคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนานาชาตแิละและจดัตัง้วทิยาลยั

นานาชาต ิ 

 2) ศูนยภ์าษา เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัสอบและจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศ และสรา้งรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก   

 3) มหาวยิาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มสีิง่แวดลอ้ม อาคารสถานที ่ทเีอือ้ต่อการเตรยีมความ

พรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 4) เกดิการด านานกจิกรรมทีเ่กดิจากสญัญาความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามและหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรม  

 5) มคีวามร่วมมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพือ่ผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ ตลอดจนการ

แลกเปลีย่นบุคลากร 

 6) ก่อก าเนิดศูนยก์ารแปลภาษาแห่งอาเซยีน โดยเน้นการแปลบทความทางวชิาการใหแ้ก่

นกัศกึษา และอาจารยเ์พือ่เอือ้ต่อการตพีมิพบ์ทความในวารสารระดบันานาชาติ 

 7) สามารถใชร้ะบบ ICT เพือ่ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์และการใหบ้รกิารทางสารสนเทศดา้น

วเิทศสมัพนัธ ์การเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพลกัษณ์แห่ง

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก 

 8) เกดิความร่วมมอืและการบูรณาการองคค์วามรูก้บัคณะ ศูนย ์และส านกัต่างๆใน

มหาวทิยาลยัเพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมทางวเิทศสมัพนัธท์ีน่ ามาซึง่ประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                    5.2.9  เป้าหมาย 

 1) ยกระดบัส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ใหเ้ป็นหน่วยงานทีม่กีาร

จดัการเรยีนการสอนเทยีบเท่าคณะ 

 2) พฒันาศูนยภ์าษาซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักวเิทศฯ  ใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันา

นกัศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากร ตลอดจนเป็นแหล่งสรา้งรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 3) สง่เสรมิและพฒันาสิง่แวดลอ้ม อาคารสถานที ่หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน ใหเ้อือ้ต่อ

การเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 4) เร่งรดักจิกรรมอนัเน่ืองมาจากสญัญาความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

และหน่วยงานต่างประเทศใหเ้กดิผลลพัธอ์ย่างเป็นรูปธรรม  

 5) แสวงหาความร่วมมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพือ่ผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ 

ตลอดจนการแลกเปลีย่นบุคลากร 

 

 



1.3  โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา

นานาชาติ 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 

- งานธุรการและสารบญั 

- งานผลติเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยุทธศาสตร ์

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพสัดุและการเงนิ 

- งานบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 

- งานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

- งานการประชุมสามญัและวสิามญัประจ าปี 

 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานวจิยัเพื่อการบรกิารวชิาการ 

- งานพฒันาหลกัสตูรและสือ่การอบรม 

- งานพฒันาขอ้สอบและทดสอบวดัระดบัความรู้

ดา้นภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครอืขา่ยความ

ร่วมมอื/MOU 

- งานแลกเปลีย่นนักศกึษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศกึษาตอ่ต่างประเทศและ

ทุนการศกึษา 

- งานวซี่าและหนังสอือนุญาตท างาน 

- งานแปลเอกสารและล่าม 

- งานอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ
 

 

- งานผลติและพฒันาสื่อการสอนดว้ยเทคโนโลย ี

- งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ฐานขอ้มลู 

- งานพฒันาระบบการสื่อสารและ

ประชาสมัพนัธ ์

- งานพฒันาหอ้งปฏบิตัแิละศูนยก์ารเรยีนรู ้

- งานพฒันาเวบ็ไซต ์

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกจิการนักศกึษา 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพการศึกษา 



1. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านัก 

นายอุทก พเิคราะหฤ์กษ ์

 

ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแกว้ 

 

 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพการศึกษา 

นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   

 

- อตัราว่าง  

 

(เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 

- อตัราว่าง  

(นักวเิคราะหน์โยบายและแผน) 

- นายเจรญิชยั ศริกิจิ  

(นักวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร) 

- นายธนาธปิ ยุภานชิ 

(ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน) 

 

- นายสุระศกัดิ ์สุตะภกัดิ ์

(เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร) 

- นางนาฎธดิา  พนัเสนา วเิดก ิ

      (นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 

- นายธนวชิญ์ สุยอย 

(นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 

- นางสาวสุวภทัร  ดวงคมทา 

(นักวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 
 

- นายจริวฒัน์ สุราสา 

(นักวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร) 

 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 

นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 



 
 

 

       5.4  รายช่ือผู้บริหาร  กรรมการบริหารชุดปัจจุบนั 

          5.4.1 ผู้บริหาร 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 อาจารยอ์ุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคุณภาพ 

3 อาจารยณ์ัฐธดิา  กลางประชา รองผูอ้ านวยการวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภูพนันา ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกั 

6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกั 

        5.4.2 กรรมการบริหารส านักฯ 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 อาจารยอ์ุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคุณภาพ 

3 อาจารยณ์ัฐธดิา  กลางประชา รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 อาจารย ์ดร.ดวงพร   ศรบีุญเรอืง กรรมการ                                    

6 อาจารยน์ิธภิกัดิ ์ กทศิาสตร์ กรรมการ 

7 ผศ.ดร. กชพร   น านาผล ผูท้รงคุณวุฒ ิ

8 ผศ.ดร. ศรนิทพิย ์  รกัษาสตัย์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ

9 น.ส. นาฏธดิา  พนัเสนา กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 

    

 5.4.3  จ านวนบุคลากร 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 อาจารยอ์ุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคุณภาพ 

3 อาจารยณ์ัฐธดิา  กลางประชา รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแกว้ รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภูพนันา ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกั 

6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกั 

7 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 

8 นายสุระศกัดิ ์ สุตะภกัดิ ์ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

9 นางนาฎธดิา  พนัเสนา วเิดก ิ เจา้หน้าทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

10 นายธนวชิญ์  สุยอย  เจา้หน้าทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

11 นายธนาธปิ  ยุภานิช ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตักิาร 

12 นายจริวฒัน์  สุราสา นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 

13 นางสาวสุวภทัร  ดวงคมทา เจา้หน้าทีว่เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

14 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย ์

15 Mr. Yean Tong อาจารย ์

 
 
 
 

 



 
 

 

 

5.4.4  ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ขา้ราชการ 2 2 2 - - 

2. พนกังาน 

   - เงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

   - เงนิงบประมาณรายได ้ 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

2 

11 

. ลูกจา้งชาวต่างชาต ิ 5 5 4 4 2 

รวม 14 14 13 11 15 

 
5.6  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเน่ืองกบังบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 

 

    5.6.1 กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตวัช้ีวดั 

         5.6.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  

    1. นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    2. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   3. บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาตใินมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    4. นกัศกึษาและบุคลากร ของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    5. ประชาชนทัว่ไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มทีข่อรบัการบรกิารในบางกรณี 

        5.6.1.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1. บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาต ิ ทีป่ฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    2. นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    3. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั / หน่วยงานจากต่างประเทศ 

    4. นกัศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    5. ประชาชนทัว่ไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุ่มทีข่อรบัการบรกิารในบางกรณี 

       5.6.1.3  ผลผลิต 



 
 

 

   1. นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดร้บัการทดสอบความรูภ้าษาต่างประเทศและผ่านการ

ฝึกทกัษะทางภาษาใหเ้ป็นไปตามตามเกณฑท์ีก่ าหนด  

   2. นกัศกึษา และบุคลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดร้บับรกิารในการอ านวยความ

สะดวก ในการเดนิทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเอกสารวซี่าและขอ้มลูทีจ่ าเป็นของสถานทีห่รอืประเทศที่

ไป 

   3. นกัศกึษาและบุคลากรชาวต่างชาต ิไดร้บัการบรกิารและอ านวยความสะดวกในระหว่างทีป่ฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นดา้นเอกสาร วซี่า และขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่างๆ  ต่อการใชช้วีติอยู่ใน

มหาวทิยาลยัฯ และประเทศไทย 

   4. มเีครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการกบัองคก์ร/สถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ ทีเ่พิม่ขึน้ หรอืมี

กจิกรรมร่วมมอืนานาชาตทิีก่ระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทางดา้นวชิาการ วจิยั วฒันธรรมและดา้น

อื่นๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

   5. มกีารลดภาระค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยัฯ โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจาก

องคก์ร หน่วยงาน สถาบนัการศกึษา หรอืการอาสาสมคัรเพือ่เป็นวทิยากรของผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก

มหาวทิยาลยัฯ เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและพฒันาทรพัยากรมนุษยภ์ายใตค้วามร่วมมอืของมหาวทิยาลยักบั

องคก์รและสถาบนัอื่นทัง้ในและต่างประเทศ 

   6. นกัศกึษาและบุคลากรทัง้จากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และต่างประเทศ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

นานาชาต ิการอบรม  การศกึษาเฉพาะทาง หรอืกจิกรรมแลกเปลีย่นทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง หน่วยงานตน้

สงักดั และชุมชน 

   7. ฐานขอ้มลูงานวเิทศสมัพนัธ ์และศูนยภ์าษา ไดร้บัการพฒันาใหท้นัสมยั และสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู

ต่างๆ กบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย่นและประชาสมัพนัธ์

กจิกรรมต่างๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีย่อมรบัและสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดบัสากล 

     5.6.2  การควบคมุมาตรฐานและคณุภาพในการด าเนินงาน  

5.6.2.1  ด้านการจดัการศึกษา 

               1. หลกัสตูร ไดก้ าหนดเกณฑก์ารควบคุมงานฝึกอบรมและหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

งานฝึกอบรมและหลกัสตูร  โครงสรา้ง  เนื้อหา  สาระและกจิกรรมการเรยีนการสอน  โดยหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุก

หลกัสตูรจะตอ้งมกีารจดัท าค าอธบิายรายวชิาและแนวการสอนเสนอต่อส านกัฯเบือ้งตน้ และใชเ้ป็นแนวทาง

ควบคุมการเรยีนการสอนและการประเมนิผลของอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนี้ยงัใหน้กัศกึษามสีว่นร่วมในการเรยีนรู้

ความสนใจ โดยพยายามส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาไทย แก่

นกัศกึษาต่างชาต ิเพือ่เขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย และมกีารพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม

ทุกๆ 3 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัและความตอ้งการของตลาด  



 
 

 

               2.  อาจารย ์และบุคลากรส านกัฯ จะยกระดบัคุณภาพอาจารยโ์ดยการรบัอาจารยใ์หม่ทีเ่ป็นเจา้ของ

ภาษา และสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดศ้กึษาต่อ และพฒันาตนเองโดยการวจิยั ท าผลงานทางวชิาการ เขา้อบรมเพือ่

เพิม่พนูความรูใ้นการเรยีนการสอนและการวดัผลและการใชก้ารประเมนิผลงานเป็นเครื่องมอืส าคญัในการสง่เสรมิ

ความกา้วหน้าและพฒันาสายอาชพี 

               3. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันี้   

          -   ดา้นนกัศกึษา  ส านกัฯ ไดร้่วมมอืกบัส านกัวทิยบรกิาร เพือ่พฒันาหอ้งสมุดประจ าส านกัและจดัหา

หนงัสอืทางดา้นภาษาต่างประเทศ  ทัง้หนงัสอืฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาต่างประเทศ เพือ่ใหน้กัศกึษาคน้ควา้  

มบีรกิารยมืและสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละการยมืขา้มเครอืขา่ยรวมทัง้บรกิารถ่ายเอกสารและจดัหาต าราและ

เอกสารเพิม่เตมิจดัใหม้กีจิกรรมการบรกิารการอบรมและหลกัสตูรนานาชาต ิเพือ่ก ากบัดแูลงานวชิาการ เพือ่

ควบคุมมาตรฐานทางวชิาการ ทางดา้นการเรยีนการสอนการใหค้ะแนน การวดัผล การศกึษาอบรมและงานวจิยั 

โดยเน้นกระบวนการมสีว่นร่วมและการพฒันาสายอาชพีตามความสนใจ 

         -  ดา้นหอ้งปฏบิตักิารและแหล่งความรู ้Self–access centers  มบีรกิาร  จ านวน  4  หอ้ง ส านกัฯ ได้

ประสานกบัฝ่ายวชิาการและฝ่ายอาคารสถานที ่เพือ่จดัหอ้งเรยีน  สถานทีเ่รยีนและจดัท าศูนยอ์าเซยีน 

 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระเทศในกลุ่มอาเซยีน ใหก้บันกัศกึษา  และยกระดบัความสามารถดา้น

ภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุ่มอาเซยีน ของนกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ

บุคคลทัว่ไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็นอาเซยีน มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาและปรบัตวัเขา้กบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัในประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั 

ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้มแบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

        -   ดา้นการวจิยัและการสรา้งผลงานทางวชิาการ ส านกัตัง้เป้าหมายไวว้่าจะใหม้งีานวจิยัและต าราในทาง

วชิาการทัง้อาจารยช์าวไทยและชาวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 เรื่องและก าหนดใหอ้าจารยเ์ขยีนบทความหรอืมี

ผลงานทางวชิาการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่เวบ็ไซดข์องส านกัฯ  ตลอดจน ทัง้นี้พยายามสรา้ง

แรงจงูใจโดยใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนสง่เสรมิความเจรญิกา้วหน้าทางวชิาการของอาจารยบ์ุคลากรและ

นกัศกึษา 

        -   ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ส านกัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิท านุบ ารุงและเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาต ิ เช่น การร่วมท าบุญวนัขึน้ปีใหม่ วนัเขา้พรรษาและการร่วมท าบุญ

ทอดกฐนิประจ าปีของมหาวทิยาลยั  มกีารจดักจิกรรมในเทศกาลตรุษจนี  เทศกาลครสิตม์าสใหก้บันกัศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

        5.6.2.2  ด้านการบริหารจดัการ  ส านกัไดม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาลใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย

การสรา้งเครอืข่ายและประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก มกีารสง่เสรมิคุณภาพและสุขภาวะ

ทีด่ขีองบุคลากรและพฒันาระบบประกนัคุณภาพใหม้มีาตรฐาน 

        5.6.2.3  แหล่งท่ีมาของรายได้ (ประมาณการรายรบั) 



 
 

 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรบังบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

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

2. รายไดอ้ื่นๆ  - - - - - 

    2.1 งบยุทธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั 

- - - - - 

    2.2  การจดัหลกัสตูรส าหรบั

นกัศกึษานานาชาต ิ(โครงการจดั

การศกึษานานาชาต)ิ 

 

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 

รวมทัง้ส้ิน 8,655,400 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 

 

 
 

  5.6.2.4  . ระบบการบริหารจดัการงบประมาณและทรพัยสิ์น 

         1.  ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบดา้นการเงนิของกองคลงัและพสัดุ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทุกประการ 

         2.  ใหม้คีณะกรรมการวเิคราะหก์ารใชท้รพัยากรภายในหน่วยงาน 

   5.6.2.5   การก ากบัตรวจสอบ 
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         1. จดัท ารายงานประจ าปีเพือ่เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพือ่พจิารณา 

         2. จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 

         3. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

         4. จดัท ารายงานการตดิตามและประเมนิผลการใชจ่้ายงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดอืน และเสนอต่อ

มหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา 

  5.6.3  อาคารสถานท่ี 

                ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิเลขที ่80  อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์  

ชัน้ 1  ถนนนครสวรรค ์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท ์ 043 – 712166 

โดยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีือ่วสัดุอุปกรณ์และหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่รองรบั

การใหก้ารบรกิารวชิาการ  ดงันี้ 

1. หอ้งศูนยอ์าเซยีน                          จ านวน  1  หอ้ง 

2. หอ้งคลนิิกภาษา                            จ านวน  1  หอ้ง 

3. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 60 ทีน่ัง่       จ านวน  1  หอ้ง 

4. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 40 ทีน่ัง่       จ านวน  2  หอ้ง 

5. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 20 ทีน่ัง่       จ านวน  1  หอ้ง 

6. หอ้งอบรมภาษาจนี                         จ านวน  1  หอ้ง 

7. หอ้งอบรมภาษาญี่ปุ่ น                     จ านวน  1  หอ้ง 

8. หอ้งอบรมภาษาเวยีดนาม                  จ านวน  1  หอ้ง 

9. หอ้งอบรมภาษาองักฤษ                     จ านวน  1  หอ้ง 

10. หอ้งอบรมภาษาเกาหล ี                     จ านวน  1  หอ้ง 

1.6  เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของหน่วยงาน 

      1.6.1  ด้านการจดัการเรียนการสอนด้านภาษา   

1. พฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีท่นัสมยั  เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก   

2. พฒันาระบบกลไกในการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษา 

3. พฒันาสือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพใหเ้พยีงพอและมปีระสิทธภิาพ  

  

       1.6.2  ด้านการพฒันานักศึกษา  

 สง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาอื่นๆ เพือ่ทดัเทยีมกบั

นานาประเทศ   

       1.6.3 ด้านการวิจยั   



 
 

 

1. สรา้งและพฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีไ่ดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน ท้องถิน่ 

และประเทศชาต ิ  

2. พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและสื่อการเรยีนการสอน  ทีไ่ดม้าตรฐาน ทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัของสงัคมอาเซยีนและสงัคมโลก 

3. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาและบุคลากร  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซยีน  

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร  ของส านกัฯ  มผีลงานวจิยัทีส่รา้งสรรค ์ เพือ่การพฒันา

หลกัสตูร การเรยีนการสอน และศกัยภาพดา้นภาษา    

5. สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการดา้นบรกิารวชิาการและงานวจิยั  ทีเ่น้นการมสีว่นร่วมของ

อาจารย ์นกัศกึษาและทอ้งถิน่ทัง้ภาครฐัและเอกชน  

    1.6.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

          1. สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการบรกิารวชิาการโดยเน้นการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุน  ใหก้ารบรกิารวชิาการทีม่กีารบูรณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและ

การเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ 

3. สนบัสนุนใหม้คีวามร่วมมอืดา้นบรกิารวชิาการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

     1.6.5  ด้านการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ 

1. เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ 

2. สง่เสรมิการจดัโครงการและการวจิยัดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาตทิีเ่น้นการมสีว่นร่วมของ

อาจารย ์นกัศกึษา และเยาวชนในทอ้งถิน่ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

      1.6.6  ด้านการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล 

1. สนบัสนุนใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ 

2. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ 

    

 

   1.6.7  ด้านการพฒันาการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ 

1. พฒันาระบบงานและโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

2. ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการส านกัฯ  โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3. จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารทีค่รอบคลุมทุกภารกจิของส านกั 

4. สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทีส่รา้งขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

5. พฒันาองคก์รเพือ่เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ 



 
 

 

6. พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งและมาตรการการป้องกนัความเสีย่งใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

7. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้รีะบบตดิตามผลการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

8. สง่เสรมิสนบัสนุนในการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิ และวางแผนการใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตรวจสอบได ้

      1.6.8  ด้านการเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือและการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล  

1. เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นวชิาการและการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและบุคลากรกบั

หน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 

2. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ  

3. พฒันา และยกระดบัความสามารถดา้นภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุ่มอาเซยีน ของ 

นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และบุคคลทัว่ไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็น

อาเซยีน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและปรบัตวัเขา้กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัใน

ประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้ม

แบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

      1.6.9  ด้านการพฒันาและบริหารจดัการส านักฯ  และการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 1. จดัท าแผนปฏบิตัริาชการหน่วยงานเพือ่การบรหิารจดัการและการด าเนินงานภายใน 

ส านกัฯ ทีเ่ป็นระบบ 

 2. จดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่สรา้งมาตรการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจก่อนใหเ้กดิ

อุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผน     

 3. จดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิเพือ่การใชจ่้ายเงนิงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพและ ตรวจสอบ

ได ้  

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั 

มหาวทิยาลยั  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา  

 5. สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ

การศกึษา  

 6. สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูการประกนัคุณภาพการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นการประกนัคุณภาพหน่วยงาน  

 7. สนบัสนุนใหม้กีารบรหิารจดัการส านกัฯ ผ่านระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การ

ด าเนินงานทีร่วดเรว็ ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

          1.6.10  ด้านการพฒันาบุคลากร 

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงานไดร้บัการอบรม 



 
 

 

สมัมนา / ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ศกัยภาพในบรหิารจดัการและด าเนินงานภายในส านักใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. สรา้งขวญัและแรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ี

มปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ 

           1.6.11 วฒันธรรมของส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  

 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัในดา้น  “การน าองคก์ร” เพือ่สรา้งเป็นวฒันธรรมและระบบพฒันาองคก์รและบุคลากรของส านกัฯ  

ใหม้คีวามเขม้แขง็และพฒันาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   

 ส านกัฯ จงึไดก้ าหนดค่านิยมขององคก์ร คอื “ IRIE ”ซึง่เป็นค าย่อชื่อของส านกัฯ  มาจากค าว่า 

International  Relations and International Education  เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนในส านกัฯ ใชเ้ป็นหลกัคดิและ

ปฏบิตัใินการพฒันาตนเองและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยิง่ขึน้  ดงันี้    

 I  = Integrity in Management  บรหิารจดัการ อย่างโปร่งใส  มคีุณธรรม   

 R = Relationship with other working units and organizations  มมีนุษยสมัพนัธ์กบัหน่วยงานและ

องคก์รต่างๆ   

 I  = Intelligent Management   บรหิารจดัการดว้ยความเฉลยีวลาด   

          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหล่งใหค้วามรูแ้ก่ ทอ้งถิน่ 

และชุมชนนานาชาต ิ  

 

 
 
 
 

 
ส่วนท่ี  3 
วิธีประเมิน 

1. การวางแผนและการประเมิน 
  1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ศกึษารายงานประจ าปีทเีป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)                      
ทีห่น่วยงานรบัการประเมนิสง่ใหก้่อนวนัประเมนิจรงิ 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมเพือ่ซกัซอ้มก าหนดการ  และแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบตามตวับ่งชีแ้ละ
การตรวจเยีย่มหน่วยงาน 



 
 

 

• คณะกรรมการประเมนิฯ  พบผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงาน  พรอ้มทัง้ชีแ้จง วตัถุประสงคก์าร
ประเมนิ 

• หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  พรอ้มทัง้จุดเด่นและจุดทีค่วร
พฒันา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศกึษา  2561 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับ่งชี ้ หรอืเอกสารอื่นๆ                
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมการประเมนิฯ สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร/บุคลาการ/กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake-holders) 
• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเยีย่มหน่วยงาน  
• คณะกรรมการประเมนิฯ ประมวลผลการตรวจประเมนิฯ จากขอ้มลูต่างๆ ทัง้เอกสารหลกัฐานและ

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 
• ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯ สรุปผลและเตรยีมการรายงานผลการประเมนิฯ 
• คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานผลการประเมนิฯ ดว้ยวาจา  ต่อผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงาน 

1.3  การด าเนินการหลงัการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบขอ้มลูและยนืยนัผลการประเมนิร่วมกนั  เพือ่จดัท ารายงานผลการ
ประเมนิฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรูปแบบที ่มหาวทิยาลยัก าหนดสง่ใหห้น่วยงาน 

• ประธานกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในของหน่วยงาน  ปีการศกึษา  2561 

2. วิธีการตรวจสอบความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับ่งชี ้ หรอืเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามรายงานการประเมนิตนเองของหน่วยงาน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร/บุคลากร/กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมนิฯ  เยีย่มชมอาคารสถานทีแ่ละทรพัยากรการเรยีนรู ้ พรอ้มทัง้สมัภาษณ์บุคลากร
ของหน่วยงาน 

ส่วนท่ี  4 

ผลการประเมิน  

 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2561   ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา
นานาชาติ 
 

4.1  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุม่ตวับ่งช้ี 



 
 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
กลุ่มตวับ่งชีร้่วม 4.67 4.39 
กลุ่มตวับ่งชีต้ามภารกจิ 4.84 4.84 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี 4.75 4.61 
ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

 
เกณฑก์ารประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

  



 
 

 

4.2  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน รายตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหาร 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 6  ขอ้ 8  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านัก และ

ผูบ้รหิารของส านัก 

7  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านัก 4.00 4.70 4.70 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้ 4  ขอ้ 3  ขอ้ 3 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง  5  ขอ้ 6  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

9  ขอ้ 6  ขอ้ 4 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีร่วม (ผลการประเมิน) 4.67 
กลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บั/ผูใ้ชบ้รกิาร 4.20 4.38 4.38 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 7  ขอ้ 7  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

100 15 100 5 
15 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อ

สภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

4.25 4.47 4.47 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ - 16 100 5 

16 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั
ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรม
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ   

(มรม.) 

 

5  ขอ้  5  ขอ้ 5 

 

คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.87 



 
 

 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
(%  หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหาร 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มตวับ่งช้ี (ผลการประเมิน) 4.61 
เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

  



 
 

 

สรปุผลการประเมิน รายกลุ่มตวับ่งช้ี 

กลุ่มตวับ่งช้ี ผลการประเมิน 

กลุ่มตวับ่งช้ีร่วม จดุเด่น 

- มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส่ามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 
ไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรจดัท าปฏทินิการด าเนินงานตามกระบวนการพฒันาแผน เพือ่ให้
ทราบช่วงเวลาในการวางแผนตดิตามรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้
การจดัท าขอ้มลูไดท้นัตามก าหนดเวลา เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารส านกัฯ 

2. - ควรจดัท าแผนปรบัปรุงการบรหิารงานจากผลการประเมนิของ
ผูบ้รหิาร เพือ่ใหผ้ลการปรบัปรุงการบรหิารงานทีเ่ป็นรปูธรรม 

3. ปรบัปฏทินิการจดัการความรูข้องส านกัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัปฏบิตักิาร
ประกนัและประเมนิคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

4. ควรเพิม่เตมิรายละเอยีดเชงิลกึเกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง
ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งตามบรบิทของส านกัฯ 

5. ควรเพิม่เตมิขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสยีงในรายงานการประชุม
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. การจดัท ารูปเล่มรายงานทางการเงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็น
รปูเล่มทีส่มบูรณ์ น่าเชื่อถอื 

7. ควรขยายการสรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทีม่พีนัธกจิเดยีวกนั
และมกีจิกรรมร่วมกนั 

8.  ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันาคุณภาพทีส่ามารถเพิม่
ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร 
 



 
 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี ผลการประเมิน 

กลุ่มตวับ่งช้ีตาม
ภารกิจ 

จดุเด่น 

1. สภาพแวดลอ้มของส านกังานเอือ้ต่อการท างานของบุคลากรส านกัฯ  
2. มกีารด าเนินงานทุกโครงการ และมกีารประเมนิผลการด าเนินงาน 
3. มสีือ่มลัตมิเีดยี English Discoveries ในการวดัความรูพ้ืน้ฐานของ

นกัศกึษา 
 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่าและขอ้เสนอแนะทีม่นีัยส าคญัมา
พจิารณาในการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

2. ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายปี และประเมนิผลความส าเรจ็ของ
แผนฯ เพือ่ปรบัปรุงแผนในปีถดัไป 

3. น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่าและขอ้เสนอแนะทีม่นีัยส าคญัมา
พจิารณาในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ 

4. ควรจดัท าเป็นรปูเล่ม เพือ่ใชป้ระกอบเป็นขอ้มลูในปีต่อไป 
5. ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม่กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และ

ผลกระทบตามพนัธกจิ 
6. พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ตามความเชีย่วชาญของส านกัฯ เพือ่การ

แสวงหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยั  
7. ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม่กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และ

ผลกระทบตามพนัธกจิ 
8. ควรมกีารจ าแนกกลุ่มลูกคา้ ส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงั 

และขอ้มลูจากเสยีงของลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความร่วมมอืระดบั
นานาชาต ิ

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
รายตวับง่ช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 



 
 

 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 
ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1: กระบวนการพฒันาแผน 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 6  ข้อ  8  ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   8  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
  -  
จดุเด่น 
  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรจดัท าปฏทินิการด าเนินงานตามกระบวนการพฒันาแผน เพือ่ใหท้ราบช่วงเวลาในการ
วางแผนตดิตามรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้การจดัท าขอ้มลูไดท้นัตามก าหนดเวลา เสนอ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ  
 

 

 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                             ( นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 : ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านัก และผูบ้รหิารของส านกั 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(%หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 7  ข้อ  6  ข้อ  4 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   6  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ  
  - มกีารด าเนินงานตามเกณฑ ์6 ขอ้แรก 
  - มกีารประเมนิผูบ้รหิาร แต่ผลการปรบัปรุงการบรหิารยงัไม่ชดัเจน 
 
จดุเด่น 
  -  
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรจดัท าแผนปรบัปรุงการบรหิารงานจากผลการประเมนิของผูบ้รหิาร เพือ่ใหผ้ลการ
ปรบัปรุงการบรหิารงานทีเ่ป็นรปูธรรม 
 

 

 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                     ( นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 

 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.3 : การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านกั 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.00  4.70  4.70 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   4.70  4.70 

 
 

ข้อค้นพบ  
  - มกีารประเมนิผูบ้รหิารส านกัฯ คอื ผูอ้ านวยการ และ รองผูอ้ านวยการ จ านวน 3 คน โดยมี
ผลการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านกั เฉลีย่ 4 คน ที ่ระดบั 4.70  
 
จดุเด่น 
  - มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส่ามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ไม่จ ากดัเวลา
และสถานที ่
 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
-  

 

 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                     ( นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.4 :  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู้ 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 5  ข้อ  5  ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   3  ข้อ  3 

 
 

ข้อค้นพบ    
  รายงานโครงการ IRIE KM เพือ่พฒันาองคก์ร วนัที ่2-3 มถิุนายน 2562 
 
จดุเด่น 
-  

 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  ปรบัปฏทินิการจดัการความรูข้องส านกัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัปฏบิตักิารประกนัและประเมนิ
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                              

ลงชื่อ.......................................................            
                                        ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.5 :  ระบบบรหิารความเสีย่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                        ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 5 ข้อ  6  ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   6  ข้อ  5 

 
ข้อค้นพบ  
 
จดุเด่น 
  -  
 

จดุท่ีควรพฒันา 
- ควรเพิม่เตมิรายละเอยีดเชงิลกึเกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งทีก่่อใหเ้กดิความ

เสีย่งตามบรบิทของส านกัฯ 
- ควรเพิม่เตมิขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสยีงในรายงานการประชุมกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
 

   



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.6  :  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ  
  - มกีารจดัท าแผนทางการเงนิ 
  - มกีารรายงานการใชเ้งนิและงบประมาณตามไตรมาส 
 
จดุเด่น 
  -  
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - การจดัท ารปูเล่มรายงานทางการเงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็นรูปเล่มทีส่มบูรณ์ 
น่าเชื่อถอื  
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                              ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.7: ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 9  ข้อ  8  ข้อ  4 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   8  ข้อ  4 

 
 

ข้อค้นพบ   
  - คณะกรรมการประกนัคุณภาพฯของส านกัฯ ทีม่ผีูอ้ านวยการเป็นประธานกรรมการ 
  - แผนพฒันาคุณภาพจากผลการประเมนิคุณภาพปีการศกึษา 2561 
  - การประชุมคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ ในวาระการประกนัคุณภาพ 
 
จดุเด่น 
  - ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพ โดยมกีารปรกึษาหารอืและพจิารณาการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ อย่างสม ่าเสมอ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรขยายการสรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานภายนอกทีม่พีนัธกจิเดยีวกนัและมกีจิกรรมร่วมกนั 
  - ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันาคุณภาพทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของ
บุคลากร 
 

                                                                                                                                                                                                        

ลงชื่อ.......................................................            
                                        ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 : ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.20  4.38  4.38 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   4.38  4.38 

 
ข้อค้นพบ  
  - ผลการส ารวจความพงึพอใจไม่เป็นปัจจุบนั (เมษายน 61-กนัยายน 61) 
 
จดุเด่น 
  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่าและขอ้เสนอแนะทีม่นียัส าคญัมาพจิารณาในการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         

ลงชื่อ......................................................            
                                    ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 :  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 7  ข้อ  7  ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   7  ข้อ  5 

 
ข้อค้นพบ  
  - มแีผนพฒันาบุคลากรของส านกัฯ พ.ศ. 2560-2564  มปีระเมนิแผนฯ และมกีารปรบัปรุง
แผนพฒันาบุคลากรของส านกัฯ พ.ศ. 2560-2564 
 
จดุเด่น 
  -  
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายปี และประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนฯ เพือ่ปรบัปรุงแผน
ในปีถดัไป  
 

 
 
 

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

                                         ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 

 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 



 
 

 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 : รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง ร้อยละ 

100 
15 100  5 
15 

ผลการประเมนิกรรมการ  15 100  5 
15 

 

ข้อค้นพบ  
  -  
จดุเด่น 
  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  -  
 

 
 

 

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

                                        ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.4 : ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อสภาพภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 
 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.25  4.47  4.47 

ผลการประเมนิกรรมการ   4.47  4.47 

 

ข้อค้นพบ  
  - รายงานความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ส านกัฯ 
  - ส ารวจผ่านระบบ google form 
 
จดุเด่น 
  - สภาพแวดลอ้มของส านักงานเอือ้ต่อการท างานของบุคลากรส านกัฯ  
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - น าประเดน็การประเมนิทีม่ผีลต ่าและขอ้เสนอแนะทีม่นียัส าคญัมาพจิารณาในการปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มและภูมทิศัน์ 
 

 
 
 

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

                                               ( นายกมัปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 

 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 



 
 

 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 
ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 :  รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                         ( นางกรรณิกา  นิมติร ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 

 
 

 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง - 16 100  5 

16 
ผลการประเมนิกรรมการ  16 100  5 

16 
 

ข้อค้นพบ  
  - จ านวนโครงการทีด่ าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการมทีัง้สิน้ 13 โครงการ คดิเป็น 
13/13*100  
เท่ากบั รอ้ยละ 100 
 
จดุเด่น 
  - มกีารด าเนินงานทุกโครงการ และมกีารประเมนิผลการด าเนินงาน 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรจดัท าเป็นรปูเล่ม เพือ่ใชป้ระกอบเป็นขอ้มลูในปีต่อไป 
 



 
 

 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 
ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6 : ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบัความรูค้วามสามารถและการอบรม 

ภาษาองักฤษดว้ยสือ่โปรแกรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 5  ข้อ  5  ข้อ  5 

ผลการประเมนิกรรมการ   5  ข้อ  5 

 

ข้อค้นพบ  
  - สรุปโครงการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษนกัศกึษาปีที ่1 
  - แผนพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษนกัศกึษา 
 
จดุเด่น 
  - มสีือ่มลัตมิเีดยี English Discoveries ในการวดัความรูพ้ืน้ฐานของนกัศกึษา 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม่กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบตามพนัธกจิ 
  - พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ตามความเชีย่วชาญของส านกัฯ เพือ่การแสวงหารายไดใ้หก้บั
มหาวทิยาลยั  
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................            
                                           ( นางพวงผกา  คุณาสทิธิ ์) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2561 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.7 :  การพฒันาความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ   (มรม.) 

 เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 5  ข้อ  5  ข้อ  5 

ผลการประเมนิกรรมการ   5  ข้อ  5 

 

ข้อค้นพบ  
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ 
 
จดุเด่น 
  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม่กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบตามพนัธกจิ 
  - ควรมกีารจ าแนกกลุ่มลูกคา้ ส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงั และขอ้มลูจากเสยีงของ
ลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความร่วมมอืระดบันานาชาติ 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                       

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

                                           ( นายกมัปนาท  อาชา ) 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

                                                                                       วนัที ่ 28  มถิุนายน  2561 



 
 

 

 
  

 

 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

                                         ก าหนดตรวจการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
 หน่วยงาน.ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

                                                           ปีการศึกษา 2561 

                                      วนัศกุร ์ท่ี 28  มิถนุายน 2562  เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 
ชัน้ 1  อาคาร 26  ศนูยภ์าษาและศนูยค์อมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

เวลา กิจกรรมในการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ สถานท่ี 

08.30 – 09.00 น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ ประชุม
เพือ่ซกัซอ้มก าหนดการ 

คณะกรรมการ

ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

09.00 –10.00 น. 
 

-  ผูบ้รหิารกล่าวตอ้นรบั 
-  ประธานกรรมการประเมนิฯ  ชีแ้จง
วตัถุประสงคข์องการประเมนิ 
-  น าเสนอผลการด าเนินงานตาม SAR 

หน่วยงาน ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

 

10.00 – 10.30 น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ ตรวจ
เอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับ่งชี ้หรอื
เอกสารอื่น ๆ   

คณะกรรมการ

ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

  10.30 – 11.00  น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ  
สมัภาษณ์  ผูเ้กีย่วขอ้ง ดงันี้  ผูบ้รหิาร
บุคลากรอาจารย ์(ถา้ม)ี และนกัศกึษา(ถา้ม)ี 

หน่วยงาน ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

11.00 – 11.30 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯ เตรยีมการ
รายงานผล 

คณะกรรมการ

ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

11.30 –12.00 น. 
 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ รายงาน
ผลการประเมนิฯ ดว้ยวาจา ต่อผูบ้รหิารและ
บุคลากร   

คณะกรรมการ

ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชุมส านกั
วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั
การศกึษานานาชาต ิ

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                         ค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                                   ที ่ ๒๕๔๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัส านกั  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 
---------------------------------- 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิมกีารพฒันาคุณภาพและไดม้าตรฐานยิง่ขึน้   โดยมกีารตรวจเยีย่มและประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายใน ปีการศกึษา ๒๕๖๑   ในวนัที ่ ๒๘  มถิุนายน ๒๕๖๒  มหาวทิยาลยัฯ  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ดงันี้ 
 

1.  อาจารยพ์วงผกา  คุณาสทิธิ ์                              ประธานกรรมการ 
2.  นายกมัปนาท  อาชา                                        กรรมการ 
3.  นางกรรณิกา   นิมติร                                       กรรมการและเลขานุการ 

 
            หน้าที ่

๑.  วางแผนการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาใน ระดบัส านกัฯ  
๒.  ศกึษา ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ วเิคราะหข์อ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะ  

ในการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ๓.  น าเสนอผลการศกึษา  ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพและใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการ
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา  ต่อคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.  จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัส านกัฯ 
 
ทัง้นี้ขอใหก้รรมการฯ  ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ

เพือ่ใหง้านส าเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ และเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อมหาวทิยาลยัฯ  ต่อไป       
            สัง่  ณ วนัที ่ ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูษติ บุญทองเถงิ) 

  รองอธกิารบด ีรกัษาราชการแทน 
                                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารค 

 
 



 
 

 

บนัทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ท่ี  สวศช. ๑๓๕ (๒)/ ๒๕๖๒                                วนัท่ี  ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ขอเรยีนเชญิเป็นประธานกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภาย ในระดบัส านกั ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ 
 
เรียน  อาจารยพ์วงผกา  คุณาสทิธิ ์   

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงานประจ าปี
ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นประธานกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ในวนัที ่ ๒๘ มถิุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุม
ศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้  และหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา 
 
 
 

                        ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 
                           ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

บนัทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  
ท่ี  สวศช. ๑๓๖ (๒)/ ๒๕๖๒                                วนัท่ี  ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
เร่ือง   ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านกั 
         ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
เรียน  นางกรรณิกา   นิมติร                       

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงานประจ าปี
ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิท่านเป็นประธานกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ในวนัที ่ ๒๘ มถิุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุม
ศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้  และหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา 
 
 
 

                        (  นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 
                           ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

ท่ี สวศช. ๑๓๗ /๒๕๖๒                                             ส านกัวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ



 
 

 

                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
                                                                           อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
 

                  ๒๑  มถินายน  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหบ์ุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านกั  
        ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

เรียน   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ได้
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องในระดบัส านกั ทุกปีการศกึษา  เพือ่ใหห้น่วยงาน ไดม้ี
การพฒันาคุณภาพการศกึษาและเป็นสรา้งเครอืขา่ย แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
ระหว่างมหาวทิยาลยั  ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานยิง่ขึน้   ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่า นายกมัปนาท  อาชา  บุคลากรในสงักดัของท่าน เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้น
การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  จงึใคร่ขอเชญิบุคคลดงักล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน ของส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑  
ในวนัศุกรท์ี ่๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศูนยภ์าษาอาคารศูนยภ์าษา
และคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณา และ
ความร่วมมอืดว้ยด ี ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 

     จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                    ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  
                                      ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
 
 
 
ท่ี สวศช. ๑๓๘ (๒)/๒๕๖๒                                  ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา
นานาชาต ิ
                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



 
 

 

                                                                           อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 
 

                                                              ๒๕  มถิุนายน  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง  ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัส านัก  ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

เรียน  นายกมัปนาท  อาชา 
 
 

 ดว้ยส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้ าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๕๙  เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ
กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ ในทุกตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดในรายงานประจ าปี
ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
 ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่า ท่านเป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ส านกัฯ จงึใคร่ขอเรยีนเชญิท่านเป็นกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑  ในวนัศุกรท์ี่ ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
น.  
ณ  หอ้งประชุมศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๑  ดงัก าหนดการและเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงไดร้บัความกรุณาจากท่านเป็นอย่างด ี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 

      จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 

                                       ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  
                                      ผูอ้ านวยการส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาติ 
 
 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 
 

 



 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
  รองผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการส านกัฯ  กล่าว ตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิและน าเสนอผล
การ 
 ด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ในรอบปีการศกึษา 2561 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

  ประธานและคณะกรรมการตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2561  

 กล่าว ถงึวตัถุประสงคใ์นการตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพ และด าเนินการตรวจเอกสารหลกัฐาน ในการ

ด าเนินงาน 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  รองผูอ้ านวยการและบุคลากรชองส านกัฯ  รบัฟังผลการตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ปีการศกึษา 2561   และบนัทกึภาพร่วมกนั 



 
 

 

 

 

 

คณะผูจ้ดัท า 

 

ฝ่ายงานการประกนัคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

 

 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



 
 

 

 
 



 

 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (CAR) 

ปีการศึกษา 2561 

(วงรอบ 1 มิถนุายน 2561  ถึง  31 พฤษภาคม 2562) 

 

หน่วยงาน 

ส านักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ     

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

28 มิถนุายน 2562   
 



 

บทสรปุผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทัว่ไป   
               ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ขึน้ จำกสภำมหำวทิยำลยัรำช
ภฏัมหำสำรคำม  เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม 2551  ดว้ยเหตุผลและควำมจ ำเป็นในภำรกจิของมหำวทิยำลยั เพือ่เป็น
หน่วยงำนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ำ้นกำรพฒันำมหำวทิยำลยัสูค่วำมเป็นสำกล ซึง่มคีวำมรบัผดิชอบหลกัคอื แสวงหำ
พนัธมติรทำงกำรศกึษำทัง้ในและต่ำงประเทศในกำรทีจ่ะกำ้วสูก่ำรเรยีนรูร้ะดบัสำกลเป็นองคก์รทีส่ำมำรถจดั
กำรศกึษำนำนำชำต ิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ    

ดงันัน้ ส ำนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ จงึไดจ้ดัท ำแผนกำรพฒันำทำงดำ้นกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ของหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกปี  เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน สอดคลอ้งกบัมหำวทิยำลยั  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำและส ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและ
ประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ 
 

ผลการประเมินคณุภาพภายใน  
 จำกผลกำรประเมนิ  พบว่ำ  มคี่ำเฉลีย่ของทุกกลุ่มตวับ่งชี ้ เป็น   4.61   อยู่ใน  ระดบัดีมาก  โดยมี

ค่ำเฉลีย่ ในกลุ่มตวับ่งชีต้ำมภำรกจิ  จ ำนวน 7 ตวับ่งชี ้เป็น  4.84  อยู่ใน  ระดบัดีมาก  และในกลุ่มตวับ่งชี้ร่วม 
จ ำนวน 7  ตวับ่งชี ้ เป็น  4.39  อยู่ใน  ระดบัดี   (เรยีงจำกค่ำเฉลีย่มำกไปน้อย) 
 

จดุเด่นและข้อเสนอแนะภาพรวม 

จดุเด่น 

• มกีำรบรกิำรวชิำกำรตำมควำมเชีย่วชำญของส ำนกัฯ ทีม่คีวำมหลำกหลำยทัง้ภำยในและภำยนอก

มหำวทิยำลยั 

ข้อเสนอแนะ 

• เนื่องจำกแนวโน้มงบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรรลดลง ควรมกีำรแสวงหำรำยงำนผ่ำนโครงกำรกจิกรรมใหม่ๆ ที่
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

• ควรมกีำรประชำสมัพนัธเ์ชงิรุก ดำ้นกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศใหก้บันกัศกึษำ อำจำรย/์บุคลำกรของ
มหำวทิยำลยัฯ และบุคคลภำยนอก ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะ เวบ็ไซตข์องมหำวทิยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม 

• ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นพนัธกจิของส ำนกัฯ ควรมกีำรพฒันำเกณฑก์ำรประเมนิทีม่กีำรวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ 
• ควรมกีำรจ ำแนกกลุ่มลูกคำ้ใหช้ดัเจน มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของลูกคำ้ เพือ่พฒันำ

คุณภำพกำรใหบ้รกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 



 
 

ค าน า 
 

 กำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  ส ำนักวเิทศสมัพนัธ์และกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ   ปีกำรศกึษำ 
2561 เป็นขัน้ตอนหนึ่งของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  โดยตรวจสอบและประเมนิกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวเิทศสมัพนัธ์และกำรจดักำรศกึษำนำนำชำต ิ  ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย  เป้ำหมำย  และระดบัคุณภำพ  ตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งกำรปร ะกันคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน  เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนกำรบรหิำรกำรศกึษำทีม่หำวทิยำลยัด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 คณะกรรมกำรประเมนิประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ได้รบักำรแต่งตัง้จำก  มหำวทิยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม และไดด้ ำเนินกำรประเมนิ  เมื่อวนัที ่28 มถิุนำยน 2562  โดยกำรด ำเนินกำรประเมนิไดศ้กึษำเอกสำร
หลกัฐำน  กำรสมัภำษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง  กำรเยีย่มชมสถำนทีแ่ละทรพัยำกรกำรเรยีนรู ้ โดยน ำขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกำรเก็บ
ขอ้มูลแต่ละรูปแบบ  มำประมวลผลกำรประเมนิตำมกลุ่มตวับ่งชี้และตวับ่งชี้ต่ำงๆ  พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทำงใน
กำรปรบัปรุงแกไ้ขกำรด ำเนินงำน  เพือ่ใหห้น่วยงำนเกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
 คณะกรรมกำรประเมนิฯ ได้ด ำเนินกำรประเมนิตำมกลุ่มตวับ่งชี้ จ ำนวน  14  กลุ่มตวับ่งชี้ โดยมตีวับ่งชี้  
จ ำนวน  14 ตวับ่งชี ้ และไดร้ำยงำนผลกำรประเมนิตำมรูปแบบทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด  
 

                                                                              
                                                                      

                                                                          ( นำงพวงผกำ  คุณำสทิธิ ์) 
ประธำนกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

                                                                            28 มถิุนำยน 2562 
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