
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 
 

 
 

สารบัญ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนสองภาษา .......................................................................................... 4 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา ......... 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา ........................................................................ 7 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : บุคคลากรที่มีคะแนนหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ....................................................... 9 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และ/หรือระดับปริญญา ............ 11 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา ........................................................ 11 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ....................................................................... 12 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ ........................................... 15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ ........................................................................ 17 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ ....................................................................... 17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบัน
ภาษา……….  ..................................................................................................................................... 19 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ความพึงพอของผู้ใช้บริการ .................................................................................................... 19 

 



 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ จึงได้

ก าหนดปรัชญา และพันธกิจ ดังนี้  

ปรัชญา 
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน 

 

วิสัยทัศน ์

ศูนย์พัฒนาภาษา ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

 

พันธกิจ 
 ข้อความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุไว้ว่า 

 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒน า

เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

 ดังนั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงก าหนดพันธกิจไว้ 4 ประการ ดังนี้  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ 
นอกมหาวิทยาลัย 

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาส าหรับผู้สนใจ 

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
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ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอาเซียนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและ

ต่อเนื่องในสังคมไทย เนื่องจากภาวะโลกไร้พรมแดน และประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ท าให้นโยบายของ

รัฐบาล นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมถึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับบัณฑิต รวมจนถึงบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้ท าหน้าที่

หลักในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ไว้ เพ่ือจะน าไปสู่การด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. เพ่ิมระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

จัดการเรียนสองภาษา 
2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้าน

ภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา 
3. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา 
 

เป้าประสงค ์
1. เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศอ่ืนมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา 



 
 

 
 

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัแผนยุทธศาสตร ์
น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

หน่วย 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2563 

เป้าหมาย  
ปี 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับคะแนน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนกั 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนสองภาษา 

40         3.49 2.9025 1.1610  

  1.1 นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาด้วย
การเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา 

15 ร้อยละ - 50 40 45 50 55 60 74.91 5.0000 0.7500 

  1.2 นักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 15 ร้อยละ - 15 11 13 15 17 19 12.15 1.5750 0.2363 

  
1.3 

บุคคลากรที่มีคะแนนหลังการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

10 ร้อยละ 86.96 70 60 65 70 75 80 75.55 4.1100 0.4110 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 ยกระดับการจดัการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสตูรทางด้านภาษาต่างประเทศ 
จัดการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร และหรือระดับปริญญา 

30         3.33 5.0000 1.5000  

  2.1 นักศึกษาที่สอบผา่นรายวิชาทีจ่ัดสอนโดยสถาบัน
ภาษา 

10 ร้อยละ 84.60 75 60 65 70 75 80 88.86 5.0000 0.5000 

  2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 10 ระดับ 4.45 3.75 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.40 5.0000 0.5000 

  2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานานาชาต ิ

10 ระดับ 4.18 3.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.56 5.0000 0.5000 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวชิาการเพื่อสร้างรายได้  20                 4.40 4.4000 0.8800   

  3.1 รายได้จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 20 ล้านบาท 1.32 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.14 4.4000 0.8800 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรยีนรู้ด้าน
ภาษาและการใหบ้ริการของสถาบันภาษา 

10                 3.68 3.6800 0.368   

  4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10 ระดับ 4.52 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.17 3.6800 0.3680 

รวม 100                   ค่าคะแนนที่ได้ 3.9090   



 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คะแนนถ่วงน้ าหนักจากผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.49 4.50 – 5.00 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

4.25 4.45  

ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 

8 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด 87.50 
  



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนสองภาษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา 
หน่วยวัด   : ร้อยละ  
ผู้ก ากับดูแล  :  อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวภัคจีรา ภูริวัฒนา   
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้
และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสามารถจบการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 

ด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา × 100 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60  

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
15 50 40 45 50 55 60 

ผลการด าเนินงาน : 
นักศึกษาปริญญาตรีรหัส 60 มีจ านวนทั้งหมด 2,643 คน มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง

ภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษาจ านวน 1,980 คน คิดเป็นร้อยละ 74.91 

1,980 × 100 
= 74.91 

2,643  
 

  



 
 

 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

นักศึกษาที่เก็บ
สะสมคะแนน

ผ่าน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 184 113 61.41 

คณะพยาบาลศาสตร์ 780 570 73.08 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 862 675 78.31 

คณะวิทยาการจัดการ 740 549 74.19 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77 73 94.81 

รวม 2,643 1,980 74.91 

การค านวณคะแนน: 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง
ภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนา
ทักษะภาษา 

ร้อยละ 
74.91 

5.0000 15 0.7500 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาด้วย
การเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 74.91  บรรล ุ

 

  



 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 
หน่วยวัด   : ร้อยละ  
ผู้ก ากับดูแล  :  อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวภัคจีรา ภูริวัฒนา   
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้
และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสามารถจบการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา × 100 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60  

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

15 11 13 15 17 19 

ผลการด าเนินงาน : 
นักศึกษาปริญญาตรีรหัส 60 มีจ านวนทั้งหมด 2 ,643 คน มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 

321 × 100 
= 12.15 

2,643  
 

  



 
 

 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

นักศึกษาที่สอบผ่าน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 184 24 13.04 

คณะพยาบาลศาสตร์ 780 155 19.87 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 862 49 5.68 

คณะวิทยาการจัดการ 740 89 12.03 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77 4 5.19 

รวม 2,643 321 12.15 

การค านวณคะแนน: 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง
ภาษา 

ร้อยละ 
12.15 

1.0000 15 0.2363 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา ร้อยละ 15 ร้อยละ 12.15  ไม่บรรลุ 

  



 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : บุคคลากรที่มีคะแนนหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
หน่วยวัด  : ร้อยละ  
ผู้ก ากับดูแล  :  อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์   
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้
และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 อาจารย์ที่มีคะแนนหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หมายถึง อาจารย์ที่มีผลคะแนนทดสอบ
หลังเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถาบันภาษา สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนอบรม
กิจกรรมที่มีระยะเวลาการอบรมเกิน 1 วัน 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนอาจารย์ที่มีคะแนนหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น × 100 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ร้อยละบุคคลากรที่มี
คะแนนหลังการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

10 70 60 65 70 75 80 

ผลการด าเนินงาน : 
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 จ านวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน ที่มีพัฒนาการหลังพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ 

40 × 100 
= 75.55 

51  



 
 

 
 

 

กิจกรรม 
จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

(คน) 

จ านวนผู้ที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

อบรมเตรียมสอบส าหรับอาจารย์ (Test 
Preparation) 

22 12 54.55 

อบรมทักษะการอ่านเพ่ือข้อสอบ
มาตรฐานสากลส าหรับอาจารย์ (Cracking 
Reading International Tests) 

29 28 96.55 
 

ค่าเฉลี่ยรวม 51 40 78.43 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

บุคคลากรที่มีคะแนนหลังการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 78.43 4.1100 10 0.4110 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

บุคคลากรที่มีคะแนนหลังการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 78.43  บรรล ุ

  



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และ/หรือระดับปริญญา 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ผู้ก ากับดูแล  : รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์บูลยา สอดศรี  
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศอ่ืนมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนการจัดการเรียนการสอน และวิธีการจัดการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันภาษา 

 รายวิชาของสถาบันภาษา หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่เปิดสอนโดยสถาบันภาษา ในปีการศึกษา 2563 

 นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน × 100 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563  

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่านรายวิชาที่จัด
สอนโดยสถาบันภาษา 

10 75 60 65 70 75 80 

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

จ านวน 9 วิชา มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้นรวม 2 ภาคการศึกษาจ านวน 9 ,503 คน มีผลผ่านจ านวน 
8,444 คน คิดเป็นร้อยละ 88.86 

  



 
 

 
 

8,444 × 100 
=  88.86 

9,503  

 

ภาคการศึกษา 
นักศึกษา

ลงทะเบียน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1 5,179 4,563 88.11 616 11.89 

2 4,324 3,881 89.78 443 10.22 

รวม 9,503 8,444 88.86 1,059 11.14 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาที่จัด
สอนโดยสถาบันภาษา 

ร้อยละ 88.86 5.0000 10 0.5000 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

นักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชาที่จัดสอนโดย
สถาบันภาษา 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 88.86  บรรล ุ

  



 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
หน่วยวัด : ระดับ 
ผู้ก ากับดูแล  : รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์บูลยา สอดศรี  
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศอ่ืนมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินการท างานของอาจารย์ประจ าสถาบันภาษา 

 ผลการประเมินการสอน หมายถึง ผลการประเมินด้านการจัดหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

 นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันภาษาในปีการศึกษา 2563 

สูตรการค านวณ : 
ผลรวมของผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

จ านวนอาจารย์สถาบันภาษา  

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

10 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันภาษา มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 23 คน เป็นอาจารย์ไทยจ านวน 14 

คน อาจารย์ต่างประเทศ 9 คน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจ านวน 9 
วิชา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาอยู่ในระดับมาก คะแนน 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 

 
100.97 

=  4.40 
23 

 



 
 

 
 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

ระดับ 4.40 5.0000 10 0.5000 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ระดับ 4.00 ระดับ 4.40  บรรล ุ

 

  



 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ 
หน่วยวัด : ระดับ 
ผู้ก ากับดูแล  : อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอุษณี ม้ารุ่งอรุณ  
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศอ่ืนมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการศึกษาชองศูนย์การศึกษานานาชาติ 

 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ ประเมินใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรการศึกษา ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการส่งนักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน ด้านกิจกรรม
นักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการบริการของงานการศึกษานานาชาติ 

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานานาชาติ 

10 3.75 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

ผลการด าเนินงาน :  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติในภาพรวมอยู่ที่

ระดับ 4.56 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
- ด้านหลักสูตรการศึกษา 4.55 

- ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 4.85 
- ด้านการส่งนักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน 4.55 

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.47 

- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.47 
- ด้านการบริการของงานการศึกษานานาชาติ 4.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 

 



 
 

 
 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานานาชาติ 

ระดับ 4.56 5.0000 10 0.5000 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานานาชาติ 

ระดับ 3.75 ระดับ 4.56  บรรล ุ

  



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : รายได้จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ผู้ก ากับดูแล  : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปรียาดา เจียมวงษา  
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการให้บริการวิชาการ และกระตุ้นให้เกิดการให้บริการมากขึ้น 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการด้านการแปลภาษา งานอบรม การทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา ให้แก่บุคลากรภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้รวมทั้งค่าลงทะเบียนจากการจัดการศึกษานานาชาติ 

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

รายได้จากการบริการ
วิชาการ 

10 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

ผลการด าเนินงาน :  
สถาบันภาษาได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแบบมีรายได้แก่บุคลากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาจีน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายได้จากการบริการ
วิชาการท้ังสิ้น 1,147,400 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภทการบริการ รายได้ (บาท) 

1. บริการด้านการแปลภาษา 77,000 
2. บริการงานอบรม 0 

3. บริการทดสอบ TOEFL/ITP 117,400 

4. ค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษานานาชาติ  953,000 
รวมทั้งสิ้น 1,147,400 บาท 

  



 
 

 
 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

รายได้จากการบริการวิชาการ 1,147,400 4.4000 20 0.8800 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

รายได้จากการบริการวิชาการ 1 ล้านบาท 1.1 ล้านบาท  บรรล ุ

 

  



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ความพึงพอของผู้ใช้บริการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
ผู้ก ากับดูแล  : รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการ
ให้บริการของสถาบันภาษา 

 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันภาษาเพ่ือน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

น้ าหนัก/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

10 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

ผลการด าเนินงาน :  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

4.26 
4.14 
4.12 
4.19 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 มาก 

การค านวณคะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.17 3.6800 10 0.3680 

 

  



 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.00 ระดับ 4.17  บรรล ุ

 


