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ส่วนที(  ) 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

นายกมัปนาท  อาชา                                                              ประธานกรรมการ 

ตาํแหน่ง  นกัวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 
นางพวงผกา  คณุาสทิธิ > กรรมการ 

ตาํแหน่ง  อาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 

 

นางกรรณกิา  นิมติร กรรมการและเลขานุการ 

ตาํแหน่ง  เจา้หน้าทีGบรหิารงานทั Gวไป  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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คณะกรรมการการประเมินคณุภาพภายใน  ระดบั สาํนัก 
ปีการศึกษา  ;<=1 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ   
 

 

 

                   
ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

      

ลงนาม.......................................................................... กรรมการ 

                   ( นางพวงผกา  คณุาสทิธิ > ) 

 

 

ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 

                    ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 
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ส่วนที(  < 
บทนํา 

1. วนั  เดือน  ปี  และสถานที4ในการตรวจประเมิน 
วนัทีG MN  กรกฎาคม  พ.ศ. QRS3      สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  

มสีถานทีGตั Yงอยู ่อาคาร  QS  ( อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์)  ชั Yน M เลขทีG [\  ถนนนครสวรรค ์ 

ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท ์ 043 - 712166 

2. วงรอบการประเมิน 
 ปีการศกึษา  QRSQ  ( ผลการดาํเนินงาน  M  มถุินายน  QRSM  ถงึ  fM  พฤษภาคม  QRSQ ) 
3. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

3.1. นายกมัปนาถ  อาชา ประธานกรรมการ 

 สงักดั  สาํนกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

3.2. นางพวงผกา  คณุาสทิธิ > กรรมการ 

 สงักดั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3.3. นางกรรณกิา  นิมติร กรรมการและเลขานุการ 

 สงักดั  คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

4. วตัถปุระสงคใ์นการประเมินคณุภาพ 
4.1. ตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงานของสาํนกัตามระบบและกลไกทีGหน่วยงานกาํหนดนั Yน  

ทั YงนีY  โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีYในทุกมาตรฐานคณุภาพ วา่เป็นไปตาม

เกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีGกาํหนดไว ้
4.2. เพืGอใหห้น่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อนัจะนําไปสูก่ารกาํหนดแนวทางในการพฒันา

คณุภาพไปสูเ่กณฑม์าตรฐานทีGตั Yงไว ้ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
4.3. เพืGอใหห้น่วยงานทราบจดุแขง็  จุดอ่อน  แนวทางควรพฒันา  ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาการดาํเนินงานเพืGอเสรมิจุดแขง็และพฒันาจุดทีGควรปรบัปรงุของสาํนกั เพืGอการพฒันาอยา่งต่อเนืGอง 
5. ข้อมลูทั 4วไป 

P.Q  ชื4อหน่วยงานที4ตั Uง  และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
ชื4อหน่วยงาน 

            สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
สถานที4ตั Uง 

             สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีถานทีGตั Yงอยู ่อาคาร  QS  ( อาคารศนูย์

ภาษาและคอมพวิเตอร ์)  ชั Yน M เลขทีG [\  ถนนนครสวรรค ์ ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  

โทรศพัท ์ 043 - 712166 
 

P.X  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
                                       P.X.Q  ปรชัญา 
 ความรว่มมอืคอืหวัใจ ภาษาใดๆ คอืพลงั เชดิชคูณุธรรม นําสูส่ากล  

                                     P.X.X  ปณิธาน  
 สง่เสรมิสมรรถนะการทาํงานและวชิาการสูร่ะดบัสากลใหแ้ก่ นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลกรของ

มหาวทิยาลยัฯ เชดิชเูอกลกัษณ์ และภมูปัิญญาของทอ้งถิGนและชาตไิทยใหเ้ป็นทีGประจกัษ์ต่อประชาคมโลก  
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                             P.X.[  ค่านิยม  
 กวา้งไกลทนัสมยั ใสใ่จบุคลากรและนกัศกึษา มภีาษาเป็นจุดขาย สรา้งรายไดสู้ม่หาวทิยาลยั โดยใช้

ความรว่มมอื  

                            P.X.\  อตัลกัษณ์  
  “สนบัสนุน”   ความรว่มมอืและกจิกริรมอนัเกดิจากความรว่มมอื 

  “สง่เสรมิ”  สมรรถนะดา้นการแขง่ขนัในการทาํงานในระดบันานาฃาต ิ

  “เสาะแสวง” รายไดแ้ละงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

  “สบืสาน”  วฒันธรรม ภมูปัญญาทอ้งถิGนใหค้งอยูแ่ละมคีณุคา่ 

  “สรา้งสรรค”์  สงัคมแหง่การพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มสูค่วามเป็นประชาคมโลก  

                             P.X.P  เอกลกัษณ์  
 เครอืขา่ยกวา้งไกล ทนัสมยั สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยูใ่นระดบันานาชาต ิ

                            P.X.]  วิสยัทศัน์  
  เป็นผูนํ้าในการใชค้วามรว่มมอืในการพฒันานกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากร และ

มหาวทิยาลยั ใหก้า้วไกลระดบัโลก  

                           P.X.^  พนัธกิจ  
 M) สง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นมหาวทิยาลยัทีGนกัศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร มคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัในเชงิสมรรถนะการทาํงานและการมงีานทาํในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนและประชาคมโลก 

 2) สนบัสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเป็นตน้แบบในการใชค้วามสมัพนัธก์บัองคก์ร

และมหาวทิยาลยัต่างประเทศในการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการและการวจิยัของ นกัศกึษา อาจารย ์และ

บุคลากร 

 f) มหาวทิยาลบัราชภฏัมหาสารคามเป็นทีGรูจ้กัในระดบันานาชาตใินเรืGองวชิาการ ผลางานวจิยั 

ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนภมูปัิญญาทอ้งถิGน 

 u) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามมรีายไดน้อกเหนือจากเงนิบาํรงุการศกึษาโดยการ

แสวงหารายไดอ้นัเกดิจากความสมัพนัธก์บัองคก์ร หน่วยงาน หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

                                  P.X._   วตัถปุระสงค ์ 
 M) มคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนานาชาตแิละและจดัตั Yงวทิยาลยั

นานาชาต ิ 

 Q) ศนูยภ์าษา เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัสอบและจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศ และสรา้งรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก   

 f) มหาวยิาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มสีิGงแวดลอ้ม อาคารสถานทีG ทเีอืYอต่อการเตรยีมความ

พรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 4) เกดิการดาํนานกจิกรรมทีGเกดิจากสญัญาความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามและหน่วยงานต่างประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม  
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 5) มคีวามรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพืGอผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ ตลอดจนการ

แลกเปลีGยนบุคลากร 

 6) ก่อกาํเนิดศนูยก์ารแปลภาษาแหง่อาเซยีน โดยเน้นการแปลบทความทางวชิาการใหแ้ก่

นกัศกึษา และอาจารยเ์พืGอเอืYอต่อการตพีมิพบ์ทความในวารสารระดบันานาชาต ิ

 7) สามารถใชร้ะบบ ICT เพืGอใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์และการใหบ้รกิารทางสารสนเทศดา้น

วเิทศสมัพนัธ ์การเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิGน โดยเฉพาะอยา่งยิGงภาพลกัษณ์แหง่

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามใหเ้ป็นทีGรูจ้กัในระดบัโลก 

 [) เกดิความรว่มมอืและการบรูณาการองคค์วามรูก้บัคณะ ศนูย ์และสาํนกัต่างๆใน

มหาวทิยาลยัเพืGอใหเ้กดิกจิกรรมทางวเิทศสมัพนัธท์ีGนํามาซึGงประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
                                    P.X.`  เป้าหมาย 
 M) ยกระดบัสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ใหเ้ป็นหน่วยงานทีGมกีาร

จดัการเรยีนการสอนเทยีบเทา่คณะ 

 Q) พฒันาศนูยภ์าษาซึGงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกัวเิทศฯ  ใหม้ศีกัยภาพทีGจะพฒันา

นกัศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากร ตลอดจนเป็นแหลง่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 f) สง่เสรมิและพฒันาสิGงแวดลอ้ม อาคารสถานทีG หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน ใหเ้อืYอต่อ

การเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

 u) เรง่รดักจิกรรมอนัเนืGองมาจากสญัญาความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

และหน่วยงานต่างประเทศใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม  

 R) แสวงหาความรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพืGอผลประโยชน์ทางการวจิยั วชิาการ 

ตลอดจนการแลกเปลีGยนบุคลากร 
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!.#  โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา
นานาชาติ 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 

- งานธรุการและสารบญั 

- งานผลติเอกสาร 

- งานประสานงานในประเทศ 

- งานวางแผนยทุธศาสตร ์

- งานวางแผนงบประมาณ 

- งานพสัดแุละการเงนิ 

- งานบรหิารความเสีCยงและตรวจสอบภายใน 

- งานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

- งานการประชมุสามญัและวสิามญัประจาํปี 

 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานวจิยัเพืCอการบรกิารวชิาการ 

- งานพฒันาหลกัสตูรและสืCอการอบรม 

- งานพฒันาขอ้สอบและทดสอบวดัระดบัความรูด้า้น

ภาษา 

- งานประสานงานต่างประเทศและเครอืขา่ยความ

รว่มมอื/MOU 

- งานแลกเปลีCยนนกัศกึษาและบุคลากร  

- งานแนะแนวการศกึษาต่อต่างประเทศและ

ทนุการศกึษา 

- งานวซ่ีาและหนงัสอือนุญาตทาํงาน 

- งานแปลเอกสารและลา่ม 

- งานอาํนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ 

- งานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ
 

 

- งานผลติและพฒันาสืCอการสอนดว้ยเทคโนโลย ี

- งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ฐานขอ้มลู 

- งานพฒันาระบบการสืCอสารและ

ประชาสมัพนัธ ์

- งานพฒันาหอ้งปฏบิตัแิละศนูยก์ารเรยีนรู ้

- งานพฒันาเวบ็ไซต ์

- งานประมวลผลโครงการ 

- งานกจิการนกัศกึษา 

 

สาํนักงานผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพการศึกษา 
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1. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

นายอุทก พเิคราะหฤ์กษ์ 

 

ฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร. ขจรพงษ ์รว่มแกว้ 

 

 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพการศึกษา 

นางสาวณฐภศา  เดชานุเบกษา   

 

- อตัราวา่ง  
 
(เจา้หน้าทีHบรหิารงานทั Hวไป) 

- อตัราวา่ง  
(นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน) 

- นายเจรญิชยั ศริกิจิ  
(นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร) 

- นายธนาธปิ ยภุานิช 
(ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน) 

 

- นายสรุะศกัดิ T สตุะภกัดิ T 
(เจา้หน้าทีHบรหิารงานทั Hวไปปฏบิตักิาร) 

- นางนาฎธดิา  พนัเสนา วเิดก ิ
      (นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 
- นายธนวชิญ ์สยุอย 

(นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร) 
 

- นายจริวฒัน์ สรุาสา 
(นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร) 

 

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั 

นางสาวณฐัธดิา กลางประชา 
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       !.#  รายชื*อผูบ้ริหาร  กรรมการบริหารชดุปัจจบุนั 

          !.#.: ผูบ้ริหาร 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพ 

3 อาจารยณ์ฐัธดิา  กลางประชา รองผูอ้าํนวยการวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

        !.#.C กรรมการบริหารสาํนักฯ 

ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพ 

3 อาจารยณ์ฐัธดิา  กลางประชา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 อาจารย ์ดร.ดวงพร   ศรบุีญเรอืง กรรมการ                                    

6 อาจารยนิ์ธภิกัดิ Y  กทศิาสตร ์ กรรมการ 

7 ผศ.ดร. กชพร   นํานาผล ผูท้รงคณุวฒุ ิ

8 ผศ.ดร. ศรนิทพิย ์  รกัษาสตัย ์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ

9 น.ส. นาฏธดิา  พนัเสนา กรรมการและเลขานุการ 

   5.4.3  จาํนวนบคุลากร 
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ลาํดบั ชื*อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารยอุ์ทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

2 อาจารยณ์ฐภศา  เดชานุเบกษา   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกนัคณุภาพ 

3 อาจารยณ์ฐัธดิา  กลางประชา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั 

4 อาจารย ์ดร.ขจรพงษ์  รว่มแกว้ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวศนัสนียพ์ร  ภพูนันา ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

6 นางสาวทวิารตัน์  ประเสรฐิสงัข ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกั 

7 นายเจรญิชยั  ศริกิจิ นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 

8 นายสรุะศกัดิ Y  สตุะภกัดิ Y เจา้หน้าทีบ̂รหิารงานทัว̂ไปปฏบิตักิาร 

9 นางนาฎธดิา  พนัเสนา วเิดก ิ เจา้หน้าทีว̂เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

10 นายธนวชิญ ์ สยุอย  เจา้หน้าทีว̂เิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร 

11 นายธนาธปิ  ยภุานิช ผูป้ฏบิตังิานบรหิารปฏบิตักิาร 

12 นายจริวฒัน์  สรุาสา นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 

13 Mr. Tran Cao Nhon                                                         อาจารย ์

14 Mr. Yean Tong อาจารย ์

 

 

 
 
 
 
 
 

5.4.4  ประเภทบคุลากร 

ประเภทบคุลากร ปี C!!O ปี C!!P ปี C!QR ปี C!Q: ปี C!QC 

n. ขา้ราชการ 2 2 - - - 
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o. พนกังาน 

   - เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

   - เงนิงบประมาณรายได ้ 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

2 

11 

 

2 

10 

. ลกูจา้งชาวต่างชาต ิ 5 4 4 2 2 

รวม 14 13 11 15 14 

 

5.6  ข้อมลูพืYนฐานโดยต่อเนื*องกบังบประมาณ  และอาคารสถานที* 
 

    5.6.: กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ตวัชีYวดั 

         5.6.:.:  กลุ่มเป้าหมาย  

    n. นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    o. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั/หน่วยงานจากต่างประเทศ 

   r. บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาตใินมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    t. นกัศกึษาและบุคลากร ของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืขา่ยความรว่มมอืทั uงในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    v. ประชาชนทัว̂ไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุม่ทีข̂อรบัการบรกิารในบางกรณี 

        5.6.1.2   ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

   n. บุคลากร และอาสาสมคัรชาวต่างชาต ิ ทีป̂ฏบิตังิานทีม̂หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    o. นกัศกึษาและบุคลากร  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    r. นกัศกึษาและบุคลากร จากมหาวทิยาลยั / หน่วยงานจากต่างประเทศ 

    t. นกัศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั / หน่วยงานในเครอืขา่ยความรว่มมอืทั uงในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    v. ประชาชนทัว̂ไปหรอืบุคคลภายนอก  เฉพาะกลุม่ทีข̂อรบัการบรกิารในบางกรณี 

       5.6.:._  ผลผลิต 

   n. นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดร้บัการทดสอบความรูภ้าษาต่างประเทศและผา่นการ

ฝึกทกัษะทางภาษาใหเ้ป็นไปตามตามเกณฑท์ีก̂าํหนด  

   o. นกัศกึษา และบุคลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดร้บับรกิารในการอาํนวยความ

สะดวก ในการเดนิทางไปต่างประเทศ ไมว่า่จะเป็นดา้นเอกสารวซ่ีาและขอ้มลูทีจ̂าํเป็นของสถานทีห̂รอืประเทศที^

ไป 

   r. นกัศกึษาและบุคลากรชาวต่างชาต ิไดร้บัการบรกิารและอาํนวยความสะดวกในระหวา่งทีป̂ฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไมว่า่จะเป็นดา้นเอกสาร วซ่ีา และขอ้มลูทีจ̂าํเป็นต่างๆ  ต่อการใชช้วีติอยูใ่น

มหาวทิยาลยัฯ และประเทศไทย 
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   t. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัองคก์ร/สถาบนัทั uงในและต่างประเทศ ทีเ̂พิม̂ขึuน หรอืมี

กจิกรรมรว่มมอืนานาชาตทิีก̂ระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย̂นทางดา้นวชิาการ วจิยั วฒันธรรมและดา้น

อืน̂ๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

   v. มกีารลดภาระคา่ใชจ้า่ยของมหาวทิยาลยัฯ โดยการแสวงหาแหลง่ทุนจากภายนอก ไมว่า่จะเป็นจาก

องคก์ร หน่วยงาน สถาบนัการศกึษา หรอืการอาสาสมคัรเพือ̂เป็นวทิยากรของผูเ้ชีย̂วชาญจากภายนอก

มหาวทิยาลยัฯ เพือ̂ใหเ้กดิการแลกเปลีย̂นและพฒันาทรพัยากรมนุษยภ์ายใตค้วามรว่มมอืของมหาวทิยาลยักบั

องคก์รและสถาบนัอืน̂ทั uงในและต่างประเทศ 

   ~. นกัศกึษาและบุคลากรทั uงจากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และต่างประเทศ ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม

นานาชาต ิการอบรม  การศกึษาเฉพาะทาง หรอืกจิกรรมแลกเปลีย̂นทีเ̂ป็นประโยชน์ทั uงต่อตนเอง หน่วยงานตน้

สงักดั และชมุชน 

   �. ฐานขอ้มลูงานวเิทศสมัพนัธ ์และศนูยภ์าษา ไดร้บัการพฒันาใหท้นัสมยั และสามารถเชือ̂มโยงขอ้มลู

ต่างๆ กบัหน่วยงานทั uงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย̂นและประชาสมัพนัธ์

กจิกรรมต่างๆ ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีย̂อมรบัและสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดบัสากล 

     5.6.C  การควบคมุมาตรฐานและคณุภาพในการดาํเนินงาน  

5.6.C.:  ด้านการจดัการศึกษา 

               n. หลกัสตูร ไดก้าํหนดเกณฑก์ารควบคมุงานฝึกอบรมและหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายของ

งานฝึกอบรมและหลกัสตูร  โครงสรา้ง  เนืuอหา  สาระและกจิกรรมการเรยีนการสอน  โดยหลกัสตูรทีเ̂ปิดสอนทุก

หลกัสตูรจะตอ้งมกีารจดัทาํคาํอธบิายรายวชิาและแนวการสอนเสนอต่อสาํนกัฯเบืuองตน้ และใชเ้ป็นแนวทาง

ควบคมุการเรยีนการสอนและการประเมนิผลของอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนีuยงัใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการเรยีนรู้

ความสนใจ โดยพยายามสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาไทย แก่

นกัศกึษาต่างชาต ิเพือ̂เขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย และมกีารพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม

ทุกๆ r ปี เพือ̂ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัและความตอ้งการของตลาด  

               o.  อาจารย ์และบุคลากรสาํนกัฯ จะยกระดบัคณุภาพอาจารยโ์ดยการรบัอาจารยใ์หมท่ีเ̂ป็นเจา้ของ

ภาษา และสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดศ้กึษาต่อ และพฒันาตนเองโดยการวจิยั ทาํผลงานทางวชิาการ เขา้อบรมเพือ̂

เพิม̂พนูความรูใ้นการเรยีนการสอนและการวดัผลและการใชก้ารประเมนิผลงานเป็นเครือ̂งมอืสาํคญัในการสง่เสรมิ

ความกา้วหน้าและพฒันาสายอาชพี 

               r. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันีu   

          -   ดา้นนกัศกึษา  สาํนกัฯ ไดร้ว่มมอืกบัสาํนกัวทิยบรกิาร เพือ̂พฒันาหอ้งสมดุประจาํสาํนกัและจดัหา

หนงัสอืทางดา้นภาษาต่างประเทศ  ทั uงหนงัสอืฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาต่างประเทศ เพือ̂ใหน้กัศกึษาคน้ควา้  

มบีรกิารยมืและสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละการยมืขา้มเครอืขา่ยรวมทั uงบรกิารถ่ายเอกสารและจดัหาตาํราและ

เอกสารเพิม̂เตมิจดัใหม้กีจิกรรมการบรกิารการอบรมและหลกัสตูรนานาชาต ิเพือ̂กาํกบัดแูลงานวชิาการ เพือ̂

ควบคมุมาตรฐานทางวชิาการ ทางดา้นการเรยีนการสอนการใหค้ะแนน การวดัผล การศกึษาอบรมและงานวจิยั 

โดยเน้นกระบวนการมสีว่นรว่มและการพฒันาสายอาชพีตามความสนใจ 
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         -  ดา้นหอ้งปฏบิตักิารและแหลง่ความรู ้Self–access centers  มบีรกิาร  จาํนวน  t  หอ้ง สาํนกัฯ ได้

ประสานกบัฝ่ายวชิาการและฝ่ายอาคารสถานที ̂เพือ̂จดัหอ้งเรยีน  สถานทีเ̂รยีนและจดัทาํศนูยอ์าเซยีน 

 ( ASEAN CENTER ) เป็นแหลง่เรยีนรูป้ระเทศในกลุม่อาเซยีน ใหก้บันกัศกึษา  และยกระดบัความสามารถดา้น

ภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุม่อาเซยีน ของนกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ

บุคคลทัว̂ไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็นอาเซยีน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและปรบัตวัเขา้กบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัในประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั 

ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้มแบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

        -   ดา้นการวจิยัและการสรา้งผลงานทางวชิาการ สาํนกัตั uงเป้าหมายไวว้า่จะใหม้งีานวจิยัและตาํราในทาง

วชิาการทั uงอาจารยช์าวไทยและชาวต่างประเทศอยา่งน้อยปีละ o เรือ̂งและกาํหนดใหอ้าจารยเ์ขยีนบทความหรอืมี

ผลงานทางวชิาการในรปูแบบอืน̂ ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรเ่วบ็ไซดข์องสาํนกัฯ  ตลอดจน ทั uงนีuพยายามสรา้ง

แรงจงูใจโดยใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนสง่เสรมิความเจรญิกา้วหน้าทางวชิาการของอาจารยบุ์คลากรและ

นกัศกึษา 

        -   ดา้นการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม สาํนกัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพือ̂สง่เสรมิทาํนุบาํรงุและเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาต ิ เชน่ การรว่มทาํบุญวนัขึuนปีใหม ่วนัเขา้พรรษาและการรว่มทาํบุญ

ทอดกฐนิประจาํปีของมหาวทิยาลยั  มกีารจดักจิกรรมในเทศกาลตรษุจนี  เทศกาลครสิตม์าสใหก้บันกัศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

        5.6.C.C  ด้านการบริหารจดัการ  สาํนกัไดม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภบิาลใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย

การสรา้งเครอืขา่ยและประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก มกีารสง่เสรมิคณุภาพและสขุภาวะ

ทีด̂ขีองบุคลากรและพฒันาระบบประกนัคณุภาพใหม้มีาตรฐาน 

        5.6.C._  แหล่งที*มาของรายได้ (ประมาณการรายรบั) 

หน่วย  :   บาท 

รายการ 
ประมาณการรายรบังบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

n. งบประมาณแผน่ดนิ 5,508,000 2,838,000 3,000,000 - 5,900,000 

o. รายไดอ้ืน̂ๆ  - - - - - 

    o.n งบยทุธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั 

- - - - - 

    o.o  การจดัหลกัสตูรสาํหรบั

นกัศกึษานานาชาต ิ(โครงการจดั

การศกึษานานาชาต)ิ 

 

- 

 

118,300 

 

100,100 

 

195,300 

 

 

r.   งบ บกศ. 2,425,600 2,341,700 2,108,000 1,909,900 1,779,000 
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t.  งบ กศ.บป. 314,800 351,600 200,000 175,500 139,500 

รวมทั YงสิYน 8,248,400 5,649,600 5,408,100 2,280,700 7,818,500 

 

  5.6.C.#  . ระบบการบริหารจดัการงบประมาณและทรพัยสิ์น 

         n.  ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบดา้นการเงนิของกองคลงัและพสัดุ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทุกประการ 

         2.  ใหม้คีณะกรรมการวเิคราะหก์ารใชท้รพัยากรภายในหน่วยงาน 

   5.6.C.!   การกาํกบัตรวจสอบ 

         n. จดัทาํรายงานประจาํปีเพือ̂เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพือ̂พจิารณา 

         o. จดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง 

         r. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

         t. จดัทาํรายงานการตดิตามและประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ ~ และ no เดอืน และเสนอต่อ

มหาวทิยาลยัเพือ̂พจิารณา 

  5.6._  อาคารสถานที* 

                สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิเลขที ̂éè  อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์  

ชั uน n  ถนนนครสวรรค ์ ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท ์ 043 – 712166 

โดยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ มสีือ̂วสัดุอุปกรณ์และหอ้งปฏบิตักิาร เพือ̂รองรบั

การใหก้ารบรกิารวชิาการ  ดงันีu 

1. หอ้งศนูยอ์าเซยีน                          จาํนวน  n  หอ้ง 

2. หอ้งคลนิิกภาษา                            จาํนวน  n  หอ้ง 

3. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ~è ทีน̂ัง̂       จาํนวน  n  หอ้ง 

4. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา tè ทีน̂ัง̂       จาํนวน  o  หอ้ง 

5. หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา oè ทีน̂ัง̂       จาํนวน  n  หอ้ง 

6. หอ้งอบรมภาษาจนี                         จาํนวน  n  หอ้ง 

7. หอ้งอบรมภาษาญีปุ่̂ น                     จาํนวน  n  หอ้ง 

8. หอ้งอบรมภาษาเวยีดนาม                  จาํนวน  n  หอ้ง 

9. หอ้งอบรมภาษาองักฤษ                     จาํนวน  n  หอ้ง 

10. หอ้งอบรมภาษาเกาหล ี                     จาํนวน  n  หอ้ง 

:.Q  เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของหน่วยงาน 

      :.Q.:  ด้านการจดัการเรียนการสอนด้านภาษา   

n. พฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีท̂นัสมยั  เพือ̂ตอบสนองต่อการเปลีย̂นแปลงของสงัคมโลก   

o. พฒันาระบบกลไกในการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษา 

r. พฒันาสือ̂การเรยีนการสอน เทคโนโลย ีและสิง̂แวดลอ้มทางกายภาพใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  
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       :.Q.C  ด้านการพฒันานักศึกษา  

 สง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาอืน̂ๆ เพือ̂ทดัเทยีมกบั

นานาประเทศ   

       :.Q._ ด้านการวิจยั   

1. สรา้งและพฒันาหลกัสตูรการอบรมภาษาทีไ̂ดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชน ทอ้งถิน̂ 

และประเทศชาต ิ  

o. พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและสือ̂การเรยีนการสอน  ทีไ̂ดม้าตรฐาน ทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัความเปลีย̂นแปลงและการแขง่ขนัของสงัคมอาเซยีนและสงัคมโลก 

r. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาและบุคลากร  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ

อืน̂ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง̂ภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน  

t. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร  ของสาํนกัฯ  มผีลงานวจิยัทีส̂รา้งสรรค ์ เพือ̂การพฒันา

หลกัสตูร การเรยีนการสอน และศกัยภาพดา้นภาษา    

5. สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการดา้นบรกิารวชิาการและงานวจิยั  ทีเ̂น้นการมสีว่นรว่มของ

อาจารย ์นกัศกึษาและทอ้งถิน̂ทั uงภาครฐัและเอกชน  

    :.Q.#  ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

          n. สง่เสรมิและสนบัสนุน  การจดัโครงการบรกิารวชิาการโดยเน้นการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

o. สง่เสรมิและสนบัสนุน  ใหก้ารบรกิารวชิาการทีม̂กีารบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและ

การเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ 

r. สนบัสนุนใหม้คีวามรว่มมอืดา้นบรกิารวชิาการเพือ̂สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

     :.Q.!  ด้านการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ 

1. เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิ 

o. สง่เสรมิการจดัโครงการและการวจิยัดา้นการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาตทิีเ̂น้นการมสีว่นรว่มของ

อาจารย ์นกัศกึษา และเยาวชนในทอ้งถิน̂ทั uงชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

      :.Q.Q  ด้านการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล 

n. สนบัสนุนใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาทั uงภายในและภายนอก

ประเทศ 

o. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ

   :.Q.n  ด้านการพฒันาการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ 

n. พฒันาระบบงานและโครงสรา้งองคก์รทีเ̂หมาะสมกบัสถานการณ์ 

o. ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการสาํนกัฯ  โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

r. จดัทาํแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารทีค̂รอบคลุมทุกภารกจิของสาํนกั 

t. สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทีส̂รา้งขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรอยา่งต่อเน̂ือง 

v. พฒันาองคก์รเพือ̂เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
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~. พฒันาระบบบรหิารความเสีย̂งและมาตรการการป้องกนัความเสีย̂งใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

�. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้รีะบบตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          é. สง่เสรมิสนบัสนุนในการจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิ และวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

      :.Q.O  ด้านการเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือและการพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล  

n. เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวชิาการและการแลกเปลีย̂นนกัศกึษาและบุคลากรกบั

หน่วยงานทั uงในและต่างประเทศ 

o. สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ  

r. พฒันา และยกระดบัความสามารถดา้นภาษาและวฒันธรรมประเทศในกลุม่อาเซยีน ของ 

นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และบุคคลทัว̂ไป  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความเป็น

อาเซยีน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและปรบัตวัเขา้กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแขง่ขนัใน

ประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกลมกลนืกนั ตลอดจนยกระดบัมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพแวดลอ้ม

แบบนานาชาตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

      :.Q.P  ด้านการพฒันาและบริหารจดัการสาํนักฯ  และการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 n. จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการหน่วยงานเพือ̂การบรหิารจดัการและการดาํเนินงานภายใน 

สาํนกัฯ ทีเ̂ป็นระบบ 

 o. จดัทาํแผนบรหิารจดัการความเสีย̂งเพือ̂สรา้งมาตรการป้องกนัความเสีย̂งทีอ̂าจก่อนใหเ้กดิ

อุปสรรคต่อการดาํเนินงานตามแผน     

 r. จดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิเพือ̂การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณทีม̂ปีระสทิธภิาพและ ตรวจสอบ

ได ้  

t) กาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั 

มหาวทิยาลยั  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศกึษา  

 5. สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย̂วกบัการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  

 ~. สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูการประกนัคณุภาพการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ̂ใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นการประกนัคณุภาพหน่วยงาน  

 �. สนบัสนุนใหม้กีารบรหิารจดัการสาํนกัฯ ผา่นระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ̂การ

ดาํเนินงานทีร̂วดเรว็ ทัว̂ถงึ และมปีระสทิธภิาพมากขึuน 

          :.Q.:R  ด้านการพฒันาบคุลากร 

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงานไดร้บัการอบรม 

สมัมนา / ศกึษาดงูานเพือ̂เพิม̂ศกัยภาพในบรหิารจดัการและดาํเนินงานภายในสาํนกัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

o. สรา้งขวญัและแรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพือ̂สรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีด̂ ี

มปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์
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    :.Q.:: วฒันธรรมของสาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ไดด้าํเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัในดา้น  “การนําองคก์ร” เพือ̂สรา้งเป็นวฒันธรรมและระบบพฒันาองคก์รและบุคลากรของสาํนกัฯ  

ใหม้คีวามเขม้แขง็และพฒันาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพยิง̂ขึuน   

 สาํนกัฯ จงึไดก้าํหนดคา่นิยมขององคก์ร คอื “ IRIE ”ซึง̂เป็นคาํยอ่ชือ̂ของสาํนกัฯ  มาจากคาํวา่ 

International  Relations and International Education  เพือ̂ใหบุ้คลากรทุกคนในสาํนกัฯ ใชเ้ป็นหลกัคดิและ

ปฏบิตัใินการพฒันาตนเองและเพิม̂ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยิง̂ขึuน  ดงันีu    

 I  = Integrity in Management  บรหิารจดัการ อยา่งโปรง่ใส  มคีณุธรรม   

 R = Relationship with other working units and organizations  มมีนุษยสมัพนัธก์บัหน่วยงานและ

องคก์รต่างๆ   

 I  = Intelligent Management   บรหิารจดัการดว้ยความเฉลยีวลาด   

          E = Educational Resource of Local and International Community   เป็นแหลง่ใหค้วามรูแ้ก่ ทอ้งถิน̂ 

และชมุชนนานาชาต ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที(  ) 

วิธีประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

  :.:  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 
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• คณะกรรมการประเมนิฯ ศกึษารายงานประจาํปีทเีป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)                      

ทีห̂น่วยงานรบัการประเมนิสง่ใหก่้อนวนัประเมนิจรงิ 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ประชมุเพือ̂ซกัซอ้มกาํหนดการ  และแบ่งหน้าทีร̂บัผดิชอบตามตวับ่งชีuและ

การตรวจเยีย̂มหน่วยงาน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ  พบผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงาน  พรอ้มทั uงชีuแจง วตัถุประสงคก์าร

ประเมนิ 

• หน่วยงานนําเสนอผลการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  พรอ้มทั uงจุดเดน่และจุดทีค̂วร

พฒันา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศกึษา  ov~o 

 :.C  การดาํเนินการระหว่างการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับ่งชีu  หรอืเอกสารอืน̂ๆ                

ทีเ̂กีย̂วขอ้ง 

• คณะกรรมการประเมนิฯ สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร/บุคลาการ/กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเยีย̂มหน่วยงาน  

• คณะกรรมการประเมนิฯ ประมวลผลการตรวจประเมนิฯ จากขอ้มลูต่างๆ ทั uงเอกสารหลกัฐานและ

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

• ประชมุคณะกรรมการประเมนิฯ สรปุผลและเตรยีมการรายงานผลการประเมนิฯ 

• คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานผลการประเมนิฯ ดว้ยวาจา  ต่อผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงาน 

:._  การดาํเนินการหลงัการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบขอ้มลูและยนืยนัผลการประเมนิรว่มกนั  เพือ̂จดัทาํรายงานผลการ

ประเมนิฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามรปูแบบที ̂มหาวทิยาลยักาํหนดสง่ใหห้น่วยงาน 

• ประธานกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายในของหน่วยงาน  ปีการศกึษา  ov62 

2. วิธีการตรวจสอบความถกูต้องและความน่าเชื*อถือของข้อมลู 

• คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับ่งชีu  หรอืเอกสารอืน̂ๆ ทีเ̂กีย̂วขอ้ง 

ตามรายงานการประเมนิตนเองของหน่วยงาน 

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

• คณะกรรมการประเมนิฯ  เยีย̂มชมอาคารสถานทีแ̂ละทรพัยากรการเรยีนรู ้ พรอ้มทั uงสมัภาษณ์บุคลากร

ของหน่วยงาน 

ส่วนที'  ) 
ผลการประเมิน  

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจาํปีการศึกษา  :;<:   สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษา

นานาชาติ 

 

4.1  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตวับง่ชีM 
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กลุ่มตวับง่ชีM 

ผลการประเมิน (คะแนนเตม็) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 

กลุม่ตวับ่งชี.รว่ม 4.63 4.63 

กลุม่ตวับ่งชี.ตามภารกจิ 4.50 4.65 

คะแนนเฉลีWยทุกกลุ่มตวับง่ชีM 4.57 4.64 

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 
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4.2  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน รายตวับง่ชีM 

ตวับง่ชีMคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตวัตั Mง ผลลพัธ ์

(%  หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหาร 

กลุ่มตวับง่ชีMร่วม 

ตวับง่ชีMทีW _._  กระบวนการพฒันาแผน I  ขอ้ K  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีMทีW _.:  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และ

ผูบ้รหิารของสาํนกั 

Q  ขอ้ I  ขอ้ 4 

ตวับง่ชีMทีW _.`  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีTของผูบ้รหิารสาํนกั 4.00 4.41 4.41 

ตวับง่ชีMทีW _.a  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้ W  ขอ้ X  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีMทีW _.;  ระบบบรหิารความเสีTยง  X  ขอ้ I  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีMทีW _.<  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  Q  ขอ้ Q  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีMทีW _.b  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน 

]  ขอ้ K  ขอ้ 4 

คะแนนเฉลีWยกลุ่มตวับง่ชีMร่วม (ผลการประเมิน) 4.63 

กลุ่มตวับง่ชีMตามภารกิจ 

ตวับง่ชีMทีW :._  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บั/ผูใ้ชบ้รกิาร 4.00 4.10 4.10 

ตวับง่ชีMทีW :.:  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน Q  ขอ้ Q  ขอ้ 5 

ตวับง่ชีMทีW :.`  รอ้ยละของบุคลากรทีTไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในวชิาชพี 

รอ้ยละ

100 

14 100 5 

14 

ตวับง่ชีMทีW :.a  ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีTมต่ีอ

สภาพภมูทิศัน์และสิTงแวดลอ้มของหน่วยงาน 

ระดบั 

4.25 

4.42 4.42 

ตวับง่ชีMทีW :.;  รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ รอ้ยละ K_ 12 100 5 

12 

ตวับง่ชีMทีW :.< ระบบและกลไกสง่เสรมิกจิกรรมการทดสอบวดัระดบั

ความรูค้วามสามารถและการอบรมภาษาองักฤษดว้ยสืTอโปรแกรม

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

W  ขอ้ W  ขอ้ 4 

ตวับง่ชีMทีW :.b การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   

(มรม.) 

 

 W  ขอ้  X  ขอ้ 5 

 

คะแนนเฉลีWยกลุ่มตวับง่ชีMตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.65 

คะแนนเฉลีWยทุกกลุ่มตวับง่ชีM (ผลการประเมิน) 4.64 

เกณฑก์ารประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
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0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 
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สรปุผลการประเมิน รายกลุ่มตวับง่ชีY 
กลุ่มตวับง่ชีM ผลการประเมิน 

กลุ่มตวับง่ชีMร่วม จดุเด่น 

- มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส̂ามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ 

ไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ̂

จดุทีWควรพฒันา 

1. ควรจดัทาํปฏทินิการดาํเนินงานตามกระบวนการพฒันาแผน เพือ̂ให้

ทราบชว่งเวลาในการวางแผนตดิตามรายงานผลการดาํเนินงาน รวมทั uง

การจดัทาํขอ้มลูไดท้นัตามกาํหนดเวลา เสนอทีป̂ระชมุคณะกรรมการ

บรหิารสาํนกัฯ 

2. - ควรจดัทาํแผนปรบัปรงุการบรหิารงานจากผลการประเมนิของ

ผูบ้รหิาร เพือ̂ใหผ้ลการปรบัปรงุการบรหิารงานทีเ̂ป็นรปูธรรม 

3. ควรเพิม̂เตมิขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสยีงในรายงานการประชมุ

กรรมการบรหิารความเสีย̂ง 

4. การจดัทาํรปูเลม่รายงานทางการเงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็น

รปูเลม่ทีส̂มบรูณ์ น่าเชือ̂ถอื 

5. ควรขยายการสรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานภายนอกทีม̂พีนัธกจิเดยีวกนั

และมกีจิกรรมรว่มกนั 

6.  ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันาคณุภาพทีส̂ามารถเพิม̂

ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากร 

 

กลุ่มตวับง่ชีMตาม

ภารกิจ 

จดุเด่น 

1. มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส̂ามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเรว็ ไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ̂

2. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคณุภาพ โดยมกีารปรกึษาหารอื

และ 

พจิารณาการดาํเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ อยา่ง

สมํ^าเสมอ 

3. สภาพแวดลอ้มของสาํนกังานเอืuอต่อการทาํงานของบุคลากรสาํนกัฯ  

4. มกีารดาํเนินงานทุกโครงการ และมกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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กลุ่มตวับง่ชีM ผลการประเมิน 

จดุทีWควรพฒันา 

1. ควรจดัทาํปฏทินิการดาํเนินงานตามกระบวนการพฒันาแผน เพือ̂ให้

ทราบชว่งเวลาในการวางแผนตดิตามรายงานผลการดาํเนินงาน รวมทั uง

การจดัทาํขอ้มลูไดท้นัตามกาํหนดเวลา เสนอทีป̂ระชมุคณะกรรมการ

บรหิารสาํนกัฯ 

2. ควรจดัทาํแผนปรบัปรงุการบรหิารงานจากผลการประเมนิของผูบ้รหิาร 

เพือ̂ใหผ้ลการปรบัปรงุการบรหิารงานทีเ̂ป็นรปูธรรม 

3. ควรเพิม̂เตมิขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสยีงในรายงานการประชมุ

กรรมการบรหิารความเสีย̂ง 

4. ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันาคณุภาพทีส̂ามารถเพิม̂ประสทิธภิาพ

การทาํงานของบุคลากร 

5. ควรจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรรายปี และประเมนิผลความสาํเรจ็ของ

แผนฯ เพือ̂ปรบัปรงุแผนในปีถดัไป 

6. ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม̂กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และ

ผลกระทบตามพนัธกจิ 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
รายตวับง่ชี? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.:: กระบวนการพฒันาแผน 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน 
ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง ,  ข้อ  0  ข้อ P 5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 0  ข้อ  0  ข้อ P 5 
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ข้อค้นพบ  

  -  

จดุเด่น 

  - 
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - ควรจดัทาํปฏทินิการดาํเนินงานตามกระบวนการพฒันาแผน เพือ̂ใหท้ราบชว่งเวลาในการ

วางแผนตดิตามรายงานผลการดาํเนินงาน รวมทั uงการจดัทาํขอ้มลูไดท้นัตามกาํหนดเวลา เสนอ

ทีป̂ระชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ  

 
 

                                                                                               
                                                                                  ลงชือ̂.......................................................            

                                 ( นายกมัปนาท  อาชา )                            

ประธาณคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                        วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.C : ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจาํสาํนกั และผูบ้รหิารของสาํนกั 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(%หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 2  ข้อ  ,  ข้อ P 4 

 
ผลการประเมนิกรรมการ ,  ข้อ  ,  ข้อ P 4 

 
 

ข้อค้นพบ  

  - มกีารดาํเนินงานตามเกณฑ ์~ ขอ้แรก 

  - มกีารประเมนิผูบ้รหิาร แต่ผลการปรบัปรงุการบรหิารยงัไมช่ดัเจน 

 

จดุเด่น 
  -  
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - ควรจดัทาํแผนปรบัปรงุการบรหิารงานจากผลการประเมนิของผูบ้รหิาร เพือ̂ใหผ้ลการ

ปรบัปรงุการบรหิารงานทีเ̂ป็นรปูธรรม 

 
 

 

                                                                                     
                                                                                  ลงชือ̂.......................................................            

                                 ( นายกมัปนาท  อาชา )                            

ประธาณคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                        วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :._ : การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข̂องผูบ้รหิารสาํนกั 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.00  4.41 P 4.41 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   4.41 P 4.41 

 
 

ข้อค้นพบ  

  - มกีารประเมนิผูบ้รหิารสาํนกัฯ คอื ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ   

จาํนวน ~ คน โดยมผีลการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข̂องผูบ้รหิารสาํนกั เฉลีย̂ ~ คน ที ̂ระดบั 

4.41  

 

จดุเด่น 

  - มรีะบบประเมนิออนไลน์ ทีส̂ามารถใชร้ะบบประเมนิไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ไมจ่าํกดัเวลา

และสถานที ̂
 
 

จดุที*ควรพฒันา 

-  

 

 

                                                                                         
                                                                                  ลงชือ̂.......................................................            

                                 ( นายกมัปนาท  อาชา )                            

ประธาณคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                        วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.# :  การพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 2  ข้อ  7  ข้อ P 5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 7  ข้อ  7  ข้อ P 5 

 
 

ข้อค้นพบ    

  รายงานโครงการ IRIE KM เพือ̂พฒันาองคก์ร  วนัที ̂o-r มถุินายน ov~o 

 

จดุเด่น 

-  
 
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                              

ลงชือ̂.......................................................            

                                        ( นายกมัปนาท  อาชา ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                    วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.! :  ระบบบรหิารความเสีย̂ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ลงชือ̂.......................................................            

                                        ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                  วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ  ,  ข้อ P 5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ ,  ข้อ  ,  ข้อ P 5 

 
ข้อค้นพบ  

 

จดุเด่น 

  -  
 

จดุที*ควรพฒันา 

- ควรเพิม̂เตมิขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสยีงในรายงานการประชมุกรรมการบรหิารความ

เสีย̂ง 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.Q  :  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 8  ข้อ  8  ข้อ P 5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 8  ข้อ  8  ข้อ P 5 

 
 

ข้อค้นพบ  

  - มกีารจดัทาํแผนปฎบิตักิารทางการเงนิ 

  - มกีารรายงานการใชเ้งนิและงบประมาณตามไตรมาส 

 

จดุเด่น 

  -  
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - การจดัทาํรปูเลม่รายงานทางการเงนิและงบประมาณต่างๆ ควรเป็นรปูเลม่ทีส̂มบรูณ์ 

น่าเชือ̂ถอื  

 
 

 
 

ลงชือ̂.......................................................            

                                              ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                       วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  :.n: ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 9  ข้อ  0  ข้อ O 4 

 
ผลการประเมนิกรรมการ 0  ข้อ  0  ข้อ O 4 

 
 

ข้อค้นพบ   

  - คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯของสาํนกัฯ ทีม̂ผีูอ้าํนวยการเป็นประธานกรรมการ 

  - แผนพฒันาคณุภาพจากผลการประเมนิคณุภาพปีการศกึษา ov~o 

  - การประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ ในวาระการประกนัคณุภาพ 

 

จดุเด่น 

  - ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคณุภาพ โดยมกีารปรกึษาหารอืและพจิารณาการ

ดาํเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ อยา่งสมํ^าเสมอ 
 

จดุที*ควรพฒันา 

    - ควรสง่เสรมิงานวจิยัดา้นการพฒันาคณุภาพทีส̂ามารถเพิม̂ประสทิธภิาพการทาํงานของ

บุคลากร 

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                  ลงชือ̂.......................................................            

                                 ( นายกมัปนาท  อาชา )                            

ประธาณคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                        วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  C.1 : ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.20  4.38 P 4.38 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   4.38 P 4.38 

 
ข้อค้นพบ  

  - แบบผลการสาํรวจความพงึพอใจ 

 

จดุเด่น 

  - 
 

จดุที*ควรพฒันา 

  -  

 
 
 

 

ลงชือ̂

.......................................................            

                                                                                         ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                               วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  C.C :  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 8  ข้อ  8  ข้อ P 5 

 
ผลการประเมนิกรรมการ   8  ข้อ P 5 

 
ข้อค้นพบ  

  - มแีผนพฒันาบุคลากรของสาํนกัฯ พ.ศ. ov~è-ov~t  มปีระเมนิแผนฯ และมกีารปรบัปรงุ

แผนพฒันาบุคลากรของสาํนกัฯ พ.ศ. ov~è-ov~t 

 

จดุเด่น 

  -  
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - ควรจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรรายปี และประเมนิผลความสาํเรจ็ของแผนฯ เพือ̂ปรบัปรงุแผน

ในปีถดัไป  

 
 

 
 

 

ลงชือ̂.......................................................            

                                         ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                  วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  C._ : รอ้ยละของบุคลากรทีไ̂ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี 
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 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง ร้อยละ 

100 
14 100 P 5 
14 

ผลการประเมนิกรรมการ  14 100 P 5 
14 

 

ข้อค้นพบ  

  -  

จดุเด่น 

  - 
 

จดุที*ควรพฒันา 

  -  

 
 
 

 

 

ลงชือ̂.......................................................            

                                        ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                 วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ตวับง่ชีYที*  C.# : ระดบัความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม̂ต่ีอสภาพภมูทิศัน์และสิง̂แวดลอ้มของหน่วยงาน 

 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 4.25  4.42 P 4.42 

ผลการประเมนิกรรมการ   4.42 P 4.42 

 

ข้อค้นพบ  

  - รายงานความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์สาํนกัฯ 

  - สาํรวจผา่นระบบ google form 

 

จดุเด่น 

  - สภาพแวดลอ้มของสาํนกังานเอืuอต่อการทาํงานของบุคลากรสาํนกัฯ  
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - 

 
 
 

 
 
 

ลงชือ̂.......................................................            

                                           ( นางพวงผกา  คณุาสทิธิ Y ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                 วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
 

                                                                                        

 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ตวับง่ชีYที* C.! :  รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 
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ลงชือ̂

.......................................................            

                                                                                         ( นางกรรณกิา  นิมติร ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                               วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  C.Q : พฒันากจิกรรมสง่เสรมิทกัษะและความรูค้วามสามารถของนกัศกึษาสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(มรม.) 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง ร้อยละ 

80 
12 100 P 5 
12 

ผลการประเมนิกรรมการ ร้อยละ 
100 

12 100 P 5 
12 

 

ข้อค้นพบ  

  - มกีารดาํเนินงาน  no โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการ แต่ม ีn โครงการอยูใ่นชว่งการ

ดาํเนินงานยงัไมแ่ลว้เสรจ็ เน̂ืองจากตดิปัญหาเรือ̂ง โรคระบาดไวรสั โคโรนา oènü แต่มกีาร

คน้พบหลกัฐานการปฎบิตังิานตามโครงการ 

  - จาํนวนโครงการทีด̂าํเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการมทีั uงสิuน no โครงการ คดิเป็น 

12/12*100  

เทา่กบั รอ้ยละ nèè 

 

จดุเด่น 

  - มกีารดาํเนินงานทุกโครงการ และมกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน 
 

จดุที*ควรพฒันา 

-  
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ผลการประเมนิตนเอง 2  ข้อ  2  ข้อ P 4 

ผลการประเมนิกรรมการ 2  ข้อ  2  ข้อ P 4 

 

ข้อค้นพบ  

  - แผนพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษนกัศกึษา 

 

จดุเด่น 

  -  
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม̂กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบตามพนัธกจิ 

   

 
 

 
 
 

ลงชือ̂.......................................................            

                                           ( นางพวงผกา  คณุาสทิธิ Y ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                 วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  รายตวับง่ชีY 

วงรอบประเมินปีการศึกษา  C!QC 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ตวับง่ชีYที*  2.7 :  การพฒันาความรว่มมอืในระดบันานาชาต ิ   (มรม.) 

 เป้าหมาย 

ปี

การศึกษา 

2562 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

P= บรรล ุ

O= ไม่บรรล ุ
คะแนน

ประเมิน ตวัตั Yง 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

(% หรือสดัส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมนิตนเอง 2  ข้อ  7  ข้อ P 5 

ผลการประเมนิกรรมการ 7  ข้อ  7  ข้อ P 5 

 

ข้อค้นพบ  

  -  

 

จดุเด่น 

  - 
 

จดุที*ควรพฒันา 

  - ควรมกีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิทีม̂กีารวดัผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบตามพนัธกจิ 

  - ควรมกีารจาํแนกกลุม่ลกูคา้ สาํรวจความตอ้งการและความคาดหวงั และขอ้มลูจากเสยีงของ

ลกูคา้ทีเ̂กีย̂วขอ้งกบัความรว่มมอืระดบันานาชาต ิ

 

 
 

                                                                                                                                                                                                       
 
 

ลงชือ̂.......................................................            

                                           ( นางพวงผกา  คณุาสทิธิ Y ) 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

                                                                                                 วนัที ̂ n� กรกฎาคม ov~r 
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ภาคผนวก  ข 
 

กาํหนดการตรวจประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         กาํหนดการโครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

วนัที* 17 กรกฎาคม  2563   เวลา  09.00 น. – 16.30 น. ณ  ห้องประชมุ 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ  ชั Yน :  อาคาร CQ  ศนูยภ์าษาและศนูย์

คอมพิวเตอร ์
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เวลา กิจกรรมในการดาํเนินการ ผูร้บัผิดชอบ สถานที9 

08.30 – èü.èè น. 

 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ ประชมุ

เพือ̂ซกัซอ้มกาํหนดการ 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิ

09.00 –nè.èè น. 

 

-  ผูบ้รหิารกลา่วตอ้นรบั 

-  ประธานกรรมการประเมนิฯ  ชีuแจง

วตัถุประสงคข์องการประเมนิ 

-  นําเสนอผลการดาํเนินงานตาม SAR 

หน่วยงาน ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิ
 

10.00 – 12.0è น. 

 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ ตรวจ

เอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับง่ชีu หรอื

เอกสารอื^น ๆ  

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษา 

นานาชาต ิ

12.00 – 13.0è น. 

 

 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั   

  13.00 – 14.00  น. 

 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ ตรวจ

เอกสารหลกัฐานประกอบแต่ละตวับง่ชีu หรอื

เอกสารอื^น ๆ 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ  

สมัภาษณ์  ผูเ้กีย̂วขอ้ง ดงันีu  ผูบ้รหิาร

บุคลากรอาจารย ์(ถา้ม)ี และนกัศกึษา(ถา้ม)ี 

หน่วยงาน ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิ

14.00 – 15.3è น. 

 

ประชมุคณะกรรมการประเมนิฯ เตรยีมการ

รายงานผล 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิ

15.30 –16.30 น. 

 

คณะกรรมการตรวจการประเมนิฯ รายงาน

ผลการประเมนิฯ ดว้ยวาจา ต่อผูบ้รหิารและ

บุคลากร   

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

ณ  หอ้งประชมุสาํนกั

วเิทศสมัพนัธแ์ละการจดั

การศกึษานานาชาต ิ
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ภาคผนวก  ค 
 

คาํสั Eงแต่งตั ?งคณะกรรมการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         คาํสัง̂มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                                   ที ̂ ๓๐๗๕ / ๒๕๖๓ 

เรือ̂ง  แต่งตั uงคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสาํนกั  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ 

---------------------------------- 

 เพือ̂ใหก้ารดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิมกีารพฒันาคณุภาพและไดม้าตรฐานยิง̂ขึuน   โดยมกีารตรวจเยีย̂มและประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายใน ปีการศกึษา ๒๕๖๒   ในวนัที ̂ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   มหาวทิยาลยัฯ  จงึแต่งตั uงคณะกรรมการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  ดงันีu 

 

1.  นายกมัปนาท  อาชา                                        ประธานกรรมการ 

2.  อาจารยพ์วงผกา  คณุาสทิธิ Y                                กรรมการ 
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3.  นางกรรณกิา   นิมติร                                       กรรมการและเลขานุการ 

 

            หน้าที ̂

๑.  วางแผนการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาใน ระดบัสาํนกัฯ  

๒.  ศกึษา ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะ  

ในการดาํเนินงานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษาของสาํนกัฯ  ตามทีไ̂ดร้บัมอบหมาย 

 ๓.  นําเสนอผลการศกึษา  ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพและใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการ

ดาํเนินงานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษา  ต่อคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ และผูท้ีเ̂กีย̂วขอ้ง 

๔.  จดัทาํรายงานสรปุผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัสาํนกัฯ 
 

ทั uงนีuขอใหก้รรมการฯ  ทีไ̂ดร้บัการแต่งตั uงปฏบิตัหิน้าทีท̂ีไ̂ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ

เพือ̂ใหง้านสาํเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต̂ ั uงไว ้ และเพือ̂ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อมหาวทิยาลยัฯ  ต่อไป 

       

            สัง̂  ณ วนัที ̂ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓     

 

  ( รองศาสตราจารยนิ์รตุ  ถงึนาค ) 

                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 

ที* สวศช. ๑๓๗ /๒๕๖๓                                             สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                                                           อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
 

                  ๑๓   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื*อง  ขอความอนุเคราะหบุ์คลากรเป็นประธานกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัสาํนกั  

        ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 

เรียน   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 

 ดว้ยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ได้

ดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน̂ืองในระดบัสาํนกั ทุกปีการศกึษา  เพือ̂ใหห้น่วยงาน ไดม้ี

การพฒันาคณุภาพการศกึษาและเป็นสรา้งเครอืขา่ย แลกเปลีย̂นเรยีนรูร้ะบบกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

ระหวา่งมหาวทิยาลยั  ใหม้คีณุภาพและมาตรฐานยิง̂ขึuน   สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ

ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่ นายกมัปนาท  อาชา  บุคลากรในสงักดัของทา่น เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย̂วชาญดา้น

การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  จงึใครข่อเชญิบุคคลดงักลา่ว เป็นคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คณุภาพการศกึษาภายใน ของสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ ประจาํปีการศกึษา 

๒๕๖๒   ในวนัที ̂ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชมุศนูยภ์าษาอาคารศนูย์
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ภาษาและคอมพวิเตอร ์ชั uน ๑  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  หวงัเป็นอยา่งยิง̂วา่ คงไดร้บัความกรณุา 

และความรว่มมอืดว้ยด ี ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีu 
 

     จงึเรยีนมาเพือ̂โปรดพจิารณา  
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

                                    ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  

                                      ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ

 
 

สํานกัวิเทศสมัพนัธ◌์และการจดัการศกึษานานาชาต ิ
โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 

 

ที* สวศช. ๑๓๘ /๒๕๖๓                                            สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษา

นานาชาต ิ

                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

                                                                           อาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 
 

                                                              ๑๓   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื*อง  ขอเรยีนเชญิเป็นประธานกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัสาํนกั  ปีการศกึษา 

๒๕๖๒ 
 

เรียน  นายกมัปนาท  อาชา 
 
 

 ดว้ยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้าํหนดการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  เพือ̂ตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ

กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีu  ในทุกตวัชีuวดั ทีก̂าํหนดในรายงานประจาํปี

ทีเ̂ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่ ทา่นเป็นผูม้คีวามรูค้วาม

เชีย̂วชาญดา้นการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  สาํนกัฯ  จงึใครข่อเรยีนเชญิทา่นเป็นประธานกรรมการ

ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา ๒๕๖๒  ในวนัศุกรท์ี ̂ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  หอ้งประชมุศนูยภ์าษา อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชั uน ๑  ดงักาํหนดการและ

เอกสารทีแ̂นบมาพรอ้มนีu  และหวงัเป็นอยา่งยิง̂วา่ คงไดร้บัความกรณุาจากทา่นเป็นอยา่งด ี  ขอขอบคณุเป็น

อยา่งสงูมา ณ โอกาสนีu 
 

      จงึเรยีนมาเพือ̂โปรดพจิารณา  



43 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 
 
 

                                       ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ )  

                                      ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ

 

 
 

สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ

โทร.  ๐๔๓ – ๗๑๒๑๖๖  , ๐๔๓ – ๗๑๑๕๘๘ 

บนัทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  

ที*  สวศช. ๑๒/๑๒๙                                         วนัที*  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เรื*อง  ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภาย ในระดบัสาํนกั ปีการศกึษา ๒๕๖๒  

 

เรียน  อาจารยพ์วงผกา  คณุาสทิธิ Y   

 ดว้ยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้าํหนดการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  เพือ̂ตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ

กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีu  ในทุกตวัชีuวดั ทีก̂าํหนดในรายงานประจาํปี

ทีเ̂ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิทา่นเป็นกรรมการตรวจประเมนิ

คณุภาพการศกึษาภายใน  ในวนัที ̂ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หอ้งประชมุศนูย์

ภาษา อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชั uน ๑  ดงักาํหนดการและเอกสารทีแ̂นบมาพรอ้มนีu  และหวงัเป็นอยา่ง

ยิง̂วา่ คงไดร้บัความกรณุาจากทา่นเป็นอยา่งด ี  ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีu 
 

 จงึเรยีนมาเพือ̂โปรดทราบและพจิารณา 

 

 

 

                        ( นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 

                           ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
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บนัทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ โทร. ๖๑๐๒ , ๖๑๐๗  

ที*  สวศช. ๑๒/๑๓๐                                          วนัที*  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เรื*อง   ขอเรยีนเชญิเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัสาํนกั 

         ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

เรียน  นางกรรณกิา   นิมติร                       

 ดว้ยสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ  ไดก้าํหนดการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  เพือ̂ตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงานของหน่วยงานตามระบบและ

กลไก   โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีu  ในทุกตวัชีuวดั ทีก̂าํหนดในรายงานประจาํปี

ทีเ̂ป็นรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 สาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ จงึขอเรยีนเชญิทา่นเป็นกรรมการและเลขานุการ

ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  ในวนัที ̂ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หอ้ง

ประชมุศนูยภ์าษา อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ชั uน ๑  ดงักาํหนดการและเอกสารทีแ̂นบมาพรอ้มนีu  และ

หวงัเป็นอยา่งยิง̂วา่ คงไดร้บัความกรณุาจากทา่นเป็นอยา่งด ี  ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีu 
 

 จงึเรยีนมาเพือ̂โปรดทราบและพจิารณา 

 

 

 

                        (  นายอุทก  พเิคราะหฤ์กษ์ ) 

                           ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศกึษานานาชาต ิ
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ภาคผนวก  ง 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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คณะผูจ้ดัทาํ 
 

ฝ่ายงานการประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

 
 

สาํนักวิเทศสมัพนัธแ์ละการจดัการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 


