
1 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment  Report:  SAR) 

 

ประจ าปีการศึกษา  2561  
รอบ 12 เดือน 

(ข้อมูล 1 สิงหาคม 2561 -  30 มิถุนายน 2562) 
 
 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

รายงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 



2 

 

ค าน า 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงน าระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และ ปีการศึกษา 2561 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาขึ้น 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของ สถาบันภาษา ส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 
2562 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และ
องค์ประกอบที่ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  
 
          …………………………………………………..... 

     ( รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ) 
 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

         วันที่............................................................. 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ า ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดรวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2561 สถาบันภาษาได้มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน แต่ยังคงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมายมายังหน่วยงาน
นอกจากนี้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ดีเช่นกัน โดยมีระบบการเบิกจ่าย ติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณท่ีรวดเร็วทันต่อเวลา  

 การด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การให้ทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น และได้ประเมินความส าเร็จของ
โครงการซึ่งพบว่าโครงการส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ในภาพรวมของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในด้านความสามารถทางภาษาของนักศึกษาและอาจารย์พบว่ายังต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ สถาบันภาษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
จากคณะกรรมการ มีดังนี้  
-ควรมีตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้
ถึ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนด ให้ หน่ วย ง านมี การ
น า เ ส น อ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติราชการเป็นวาระใน
การประชุมคณะ 
กรรมการภายในสถาบันภาษา 
เพ่ือให้ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบาย
ให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ทราบและปฏิบัติงานในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือให้การท างานบรรลุ
เป้าเประสงค์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

-จัดโครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการสถาบันภาษา กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็น
โครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงโดยฝึก
การ เขียนแผนการด า เนิ น งาน
โครงการต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ 
ความ เสี่ ย ง  และท า ระบบการ
ควบคุมภายใน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพ่ือหา
ข้ อ ส รุ ป ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ

ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 
-จัดโครงการในเดือน ธันวาคม 2561  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ฝ่ายแผน ธุรการการเงินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงและสามารถ
เขียนรายงานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ได ้
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระบบการ
บริหารงานภายใน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
จากคณะกรรมการ มีดังนี้ 
-ควรมีระบบและกลไกในการ
ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ
ขอ งสถาบั นภ าษ า แ ล ะ มี
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาการ
ท างานที่ชัดเจน 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้แผนปฏิบัติราชการเป็นไตร
มาส เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ในแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิ เ ค ร า ะห์ ผ ลก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
โครงการต่างๆ น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 
-จัดการประชุมคณะกรรมการ
ด า เนินงานเ พ่ือก าหนด กรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน วาง
แผนการด าเนินงานและควบคุมการ
ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
แ ผ น ที่ ไ ด้ ว า ง ไ ว้  โ ด ย มี ก า ร
มอบหมายงานที่ชัดเจนโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการและมอบหมายหน้าที่ใน
ด้านต่างๆ ของโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 
-เ ก็ บข้ อมู ลและด า เนิ น งานลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ฝ่ายแผน ธุรการการเงินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
-การด าเนินงานโครงการเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้และมีระบบการรายงาน
การด าเนินงานที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
จากคณะกรรมการ มีดังนี้ -
ควรวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้
สอดคล้องกับพันธกิจและควร
แยกระหว่างความเสี่ยงและ
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ก าหนดให้หน่วยงานมีการจัด
อบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรได้
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

-จัดโครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการสถาบันภาษา กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็น
โครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงโดยฝึก
การ เขียนแผนการด า เนิ น งาน
โครงการต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ 
ความ เสี่ ย ง  และท า ระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 

ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 
จัดโครงการในเดือน ธันวาคม 2561  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ฝ่ายแผน ธุรการการเงินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงและสามารถ
เขียนรายงานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ได ้
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2 
ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
จากคณะกรรมการ มีดังนี้ 
- ค ว ร มี ก ล ยุ ท ธ์ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาและบุคลากรสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ มหาวิทยาลั ย
ก าหนด 

-จัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบวัดระดับ
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ให้กับนักศึกษา 

-โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบและกิจกรรมทดสอบวัด
ระดั บคว ามสามารถทางด้ า น
ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา 

ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 
ไตรมาศท่ี 2 ของปีการ 
ศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยอบรม ทดสอบ และกิจกรรม 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
-นักศึกษาเข้าอบรมครบตามจ านวน 
-นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมสา 
มารถท าคะแนนสอบได้ผ่า 
เกณฑ์ท่ี 
มหาวิทยา 
ลัยก าหนด 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลเบื้องต้นของ สถาบันภาษา 

 
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มแรกก่อตั้งเป็น “ศูนย์ภาษา” เปิดด าเนินการ
โดยให้การอบรมนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2541 โดยเกิดจากการริเริ่มของ
อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครปฐมในสมัยนั้น คือ นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์ ซึ่งก าหนดนโยบายของ สถาบันฯ 
ให้ผู้ที่จบการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสมัครงาน รวมถึงเพ่ือการด าเนินอาชีพในอนาคต ผู้ที่ด าเนินการ
ให้การก่อตั้งศูนย์ภาษาเป็นไปตามนโยบายข้างต้น คือ  ดร. ณัฐกาญจน์ อ่างทอง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสมัยนั้น โดยปรับปรุงชั้นล่างของอาคาร A2 เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน 3 
ห้อง และส านักงานศูนย์ภาษา 1 ห้อง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในศูนย์ฯ นอกจากเน้นการ
อบรมภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนแล้ว ศูนย์ภาษายังมีส่วนที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาด้วยตนเอง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Access Learning Centre) ตั้งอยู่ชั้น 1 
อาคาร A2 ปัจจุบัน สถาบันภาษามีที่ตั้งอยู่ ชั้น 4 และ ชั้น 5 ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หอประชุม  
  ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นถึงความส าคัญและความต้องการพัฒนาภาษาท่ี
มากขึ้นเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  มติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นชอบให้ยกระดับ
ศูนย์ภาษาซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่า
โปรแกรมวิชา จัดตั้งเป็น “สถาบันภาษา” มีฐานะเทียบเท่าคณะ และก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการพัฒนาทักษะภาษา การทดสอบ การแปล ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ เป็น
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ปรัชญา  
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาภาษา ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและนอก
มหาวิทยาลัย 
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2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ รายวิชาด้าน
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
และ/หรือปริญญา 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาส าหรับ
ผู้สนใจ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 

- หน่วยธุรการ สารบรรณ และงานบุคลากร 

- หน่วยการเงิน พัสดุและครุภณัฑ ์

-หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

-หน่วยประชาสมัพันธ์และการตลาด 

-หน่วยเทคโนโลย ี

 

สถาบันภาษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

- หน่วยทดสอบ 

- หน่วยอบรม 

- ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
- ศูนย์บริการวิชาการแกส่ังคม 

- กิจกรรม 

 

งานวิชาการ วิจัยและการศึกษานานาชาติ 

- หน่วยบริหารงานท่ัวไป 

- หน่วยการเรียนการสอนหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล 
- หน่วยพัฒนานักศึกษา 

- หน่วยพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

- การเรียนการสอนพื้นฐาน 

- วิจัย 

- การศึกษานานาชาต ิ

- ทะเบียน 

- วิเทศสัมพันธ ์

 

งานบริการวิชาการ งานบริหารพัฒนา 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าสถาบันชุดปัจจุบัน 
   ผู้บริหาร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์ไพศาล      สิมาเลาเต่า รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์ ดร. อิทธินันท์   คิมหะจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ขนิษฐา    ไทยเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
7. นายสหรัฐ     วิวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการประจ า 
1.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์   ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม   โตรัตน์  กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   วงษ์ทน  กรรมการ  
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา    เลขานุการ  
    คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์   คิมหะจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ขนิษฐา    ไทยเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6.  อาจารย์กฤติยา    คงแท่น  กรรมการ 
7.  อาจารย์อุบลรัตน์    ตรีพงษ์พันธุ์ กรรมการ 
8. อาจารย์สุรชัย    อยู่สุข  กรรมการ 
9. อาจารย์พศิกา    ธารณธรรม กรรมการ 
10. อาจารย์รณกร    ธรรมจิตต์ กรรมการ 
11. อาจารย์ปภังกร    กิจทวี  กรรมการ 
12. อาจารย์สลินดา    โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
13. อาจารย์สถาพร    รุ่งสว่าง  กรรมการ 
14. อาจารย์พัทรียา    สุขประเสริฐ กรรมการ 
15. อาจารย์บูลยา    สอดศรี  กรรมการ 
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16. อาจารย์พิมพ์นิพร   สดคมข า กรรมการ 
17. อาจารย์ปฐมารัตน์   ผลิเจริญสุข กรรมการ 
18. นางสาวจิราภา    ศรีเนียม  กรรมการ 
19. นางสาวสินีนาถ    พูลเพิ่มพันธุ์ กรรมการ 
20. นางอัจฉรา    นามวงศ์  กรรมการ 
21. นางสาวสิริพร    พวงส าลี  กรรมการ 
22. นางสาวญาดา    มหัทธยางกูร กรรมการ 
23. นายสหรัฐ    วิวัฒนานนท์ กรรมการ 
24. นางสาวพิชชาภา   ศรีกระจ่าง กรรมการ 
25. นางสาวปิยะนุช    พุทธคาวี กรรมการและเลขานุการ 
 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ไม่มี 

1.6 จ านวนนักศึกษา 
ไม่มี 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 25 คน 
1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 สถาบันภาษา ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีส านักงานอยู่ที่ ชั้น 5 
และชั้น อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 หน่ วยงานมีการจั ดท าแผนยุทธศาสตร์ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงาน 

     ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 สถาบันภาษา
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2566 ซึ่งในการปรับแผนฯ 
นั้น สถาบันฯ น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 -2566 ผลการ
ด า เ นิ น ง านตามตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ทธ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยที่สถาบันฯ รับผิดชอบ ตลอดจนผล
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ สถาบันภาษา ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
สถาบันภาษา และการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 มาประกอบการ
พิจารณา บุคลากรในทุกหน่วยงานของสถาบัน
ภาษา ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ใน

องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการ 
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กิจกรรมส านึกรักองค์กร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
23 – 25 พฤษภาคม 2561  
     แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2566  (เอกสารหมายเลข 
1.1.1.1) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
     1. เพ่ิมระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อมส าหรับ
การจัดการสอนสองภาษา 
     2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและพัฒนาหลั กสู ตร
ทางด้านภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร และ/หรือระดับปริญญา 
     3. ให้บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาของบุคคลากรและหน่วยงาน 
     4.  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห น่ ว ย ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
     แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2566 มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. 2562 - 2566 และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ในกลยุทธ์
ดังต่อไปนี้ 
- ส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา  
- สร้างหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น/ระยะยาวเพ่ือ
อาชีพส าหรับคนวัยท างานและประชาคนใน
ชุมชนท้องถิ่น  
- ส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านมาตรฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ IT และเสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษและ IT  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มีสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
- เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่
ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ นของบุคคลากร และการ
ให้บริการด้วยจิตบริการ 
- สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย(เอกสาร
หมายเลข 1.1.1.2)  

2 หน่วยงานมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานลงไปสู่หน่วยงานทุกระดับ  

     สถาบันภาษา  ได้ มี ก ารถ่ ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2566 
ให้ทุกหน่วยงานย่อยและบุคลากรทุกคนทราบ 
รวมทั้งเผยแพร่แผนฯ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน
ภาษา (http://li.npru.ac.th/) เ พ่ือถ่ายทอด
ความรับผิดชอบ และให้ทุกหน่วยประชุมย่อย
วางแผน/ก าหนดโครงการ/กิจกรรม (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.1) 

3 หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

     สถาบันภาษามีกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 
ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
และนอกมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมระดับความสามารถ
ด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์  และ
บุคลากรให้พร้อมส าหรับการจัดการสอนสอง
ภาษา (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1)  
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4 หน่วยงานจัดท าตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่ งชี้ เ พ่ือวัดความส า เร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

     ส ถ าบั นภ าษา จั ดท า ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตั วบ่ ง ชี้  1.1 ร้ อยละนั กศึ กษ าที่ ส อบผ่ า น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10) 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคะแนนหลัง
การพัฒนาภาษาอังกฤษดีขึ้น (ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 45) 
พันธกิจที่  2 จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษา อั งกฤษ พ้ืนฐ าน  ภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ รายวิชาด้านภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและ/
หรือปริญญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและ
พัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษาต่างประเทศ จัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร และ/หรือระดับ
ปริญญา 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา (ค่าเป้าหมาย ระดับ 3.75) 
ตัวบ่งชี้  2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
รายวิชาของสถาบันภาษา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
75) 
ตัวบ่งชี้  2.3 ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ (ระดับ 
3.50)  
พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม 
การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาส าหรับผู้สนใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางภาษาของบุคคลากรและ
หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ ระดับ 3.50) 
ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ (ค่า
เป้าหมาย 12 โครงการ) 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
ตั ว บ่ ง ชี้  4.1 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา (ค่า
เป้าหมาย ระดับ 3.50) 
ตัวบ่งชี้ 4.2 จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าสถาบันภาษา (ค่าเป้าหมาย 1 เล่ม) 
จากนั้ นทุกหน่ วยร่ วมกันจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือไม่ให้
มีการซ้ าซ้อนเรื่ องก าหนดการท างานและ
วางแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามไตรมาส (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 

5 หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

     ทุกฝ่ายในสถาบันภาษามีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และปฏิทินการ
ท างานที่ ได้จัดท าไว้  โดยมีผู้บริหารที่ ได้รับ
มอบหมายท าหน้าที่ก ากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผนฯ รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหาที่เกิดข้ึนและวิธีแก้ไข โดยในปีงบประมาณ 
2562 สถาบันภาษาฯ ได้มีการด าเนินการตาม
แผนฯ จ านวน 39 กิจกรรม และนอกแผนฯ 
จ านวน 12 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 51 กิจกรรม 
ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 28 กิจกรรม 



20 

 

2. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ จ านวน 6 กิจกรรม 
3. กิจกรรมบริหารจัดการสถาบันภาษา จ านวน 
17 กิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมนอกแผนฯ เป็นกิจกรรมที่ขออนุญาต
ใช้เงินเหลือเบิกจ่ายจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ส่วน
ใหญ่เพ่ือตอบสนองความต้องการในการฝึก
ทักษะภาษาของนักศึกษา และให้สอดรับกับ
สถานการณ์สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างปี  
(เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 

6 หน่วยงานมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

     สถาบันภาษามีการติดตามผลการด าเนิน
ตามแผนปฏิบัติ การ เป็นระยะ โดยแต่ละ
หน่วยงานภายในสถาบันภาษาจะมีการประชุม
ย่อย เพ่ือหารือและเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบอยู่
เ ส ม อ  น อ ก จ า ก นี้ ส ถ า บั น ภ า ษ า มี ก า ร
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการด าเนินงานตาม
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ โดยทุกครั้งที่มีการประชุม
จะมีการรายงานการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ฝ่ายตนเองรับผิดชอบ ทั้งกิจกรรมที่ได้
ด า เนินการ เสร็ จสิ้ นแล้ ว  กิ จกรรมที่ ก าลั ง
ด า เนินการอยู่  และกิจกรรมที่ก าลั งจะเริ่ ม
ด าเนินการภายในเดือนหรือไตรมาสนั้นๆ เพ่ือให้
ผู้บริหารของสถาบันภาษารับทราบผลการ
ด า เ นิ น ก า ร  ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค  เ พ่ื อ ใ ห้
คณะกรรมการช่วยกันเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานต่อไป รวมทั้งแผนการหรือ
แนวทางการด าเนินการของกิจกรรมที่ก าลังจะ
เริ่มด าเนินการตามแผน ตลอดจนติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ละตัว
บ่งชี้อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 
     นอกจากนี้ สถาบันภาษามีการรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยเป็นราย
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ไตรมาส และได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย (รอบ 9 เดือน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2562 

7 หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

     สถาบันภาษามีการติดตามการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562 
และได้รายงาน ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ภาษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัย (รอบ 9 เดือน) เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 

8 หน่วยงานมีการน าผลการประเมินและผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ แล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     สถาบันภาษาได้มีการน าผลการประเมินการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหาร รวมทั้งค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพปี  2561 มาปรับปรุ งแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติ การประจ าปี  
งบประมาณ 2562 
     โ ด ยผู้ บ ริ ห า รมี ข้ อ คิ ด เ ห็ น ว่ า  ตั ว บ่ ง ชี้
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพปี 2561 แนะน าว่า สถาบัน
ภาษาควรมีการจัดท าแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
สถาบันภาษากับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และประเด็นยุทธศาสตร์ควรมีความสอดคล้อง
กับพันธกิจ และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสถาบันภาษาฯ ได้
น าค าแนะน าและข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง
แล้ว ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 
ป ร ะจ า ปี ง บปร ะมา ณ  2562 – 2566 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7-8 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ.8 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สถาบันภาษามีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผล
การด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  และสถาบันภาษามีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จแลค่าเป้าหมาย ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
การด าเนินการจริง โดยบุคคลการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
ส่วน 

 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562 - 2566 หน่วยนโยบาย และแผน 

และประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.1.1.2 แผนเชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 
ปีงบประมาณ 2562 – 2566 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2562 - 2566 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.1.2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    : ระบบการบริหารงานภายใน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ระบบและ
กลไกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ หากหน่วยงานมีระบบ กลไก ตลอดจนติดตามการด าเนินงานแล้วน าผลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆประสบผลส าเร็จได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 หน่วยงานมีระบบและกลไกในการด าเนิน

กิจกรรม 
     สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการด าเนิน
กิจกรรม โดยเริ่มจากการแต่งตั้งบุคลากรตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าในทุก
หน่วยงานตามโครงสร้ างการบริหารองค์กร 
(เอกสารหมายเลข 1.2.1.1) นอกจากนี้การด าเนิน
กิจกรรมในหน่วยงานย่อยมีระบบหรือแผนภูมิการ
ด าเนินงานในฝ่าย (เอกสารหมายเลข 1.2.1.2) มี
การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ (เอกสาร 
หมายเลข 1 .2 .1 .3 )  ทั้ งนี้ เ พ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน ง่ายต่อการด าเนิน
กิจกรรมและบริหารจัดการและเ อ้ือต่ อการ
ให้บริการ 

2 หน่วยงานมีระบบและกลไกการติดตามการ
ด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  

     สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการติดตาม
การด าเนินงานตามภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยก ากับติ ดตามการจั ดกิ จกรรมในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณผ่านการประชุม 3 ระดับ คือ 1) การ
ประชุมคณะกรรมการ (เอกสาร หมายเลข 1.2.2.1)  
ในฝ่ายเพ่ือก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและ
การด าเนินงาน ซึ่งติดตามผลการด าเนินงานโดย
รองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลหน่วยงานย่อยในแต่
ละสายงาน และรายงานผลการด าเนินงานแต่ละ
ไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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สถาบันภาษา 2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันภาษ (เอกสาร หมายเลข 1.2.2.2)  มีการ
ประชุมทุกเดือน เป็นการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ โดยรับฟังการรายงานผล
ของรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มี
คุณภาพดีขึ้น 3) การประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันภาษา (เอกสาร หมายเลข 1.2.2.3)  ปีละ 
1-2 ครั้ ง เป็นการประชุมเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ ตลอดจนให้ค าแนะน าใน
ก า ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พกา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร  
นอกจากนี้ในระดับมหาวิทยาลัยมีการติดตามผล
การด าเนินงานทุกไตรมาส จึงเป็นการกระตุ้นให้
หน่วยงานมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดตลอดปี 

3 หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารหรือสถาบัน 

     สถาบันภาษารายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้ บ ริ ห า ร ต ามร ะ เบี ยบ  โ ดย ในด้ า นก า ร ใ ช้
งบประมาณสถาบั นภ าษาร าย ง านผล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัยรายไตรมาส
และทุกสิ้นปีงบประมาณ (เอกสาร หมายเลข 
1.2.3.1) ส่วนในด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ
ผู้ อ านวยการสถาบันภาษารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันทุกสิ้น
ปีงบประมาณ (เอกสาร หมายเลข 1.2.3.2)  และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผู้บริหารระดับส านัก สถาบัน เช่นกัน 

4 หน่วยงานมีการประเมินลการด าเนินการตาม
ภารกิจ 

     สถาบันภาษามีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ การ
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการหน่วยงานเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และการสร้างรายได้ ทั้งนี้สถาบันภาษา
ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จของแต่
ละพันธกิจไว้ ในแผนยุทธศาสตร์  และเมื่อสิ้น
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ปีงบประมาณหน่วยนโยบายและแผนท าหน้าที
ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย เมื่อได้ผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแล้วจึงน ามาประเมิน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันภาษา (เอกสาร หมายเลข 1.2.4.1)   

5 หน่วยงานมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การด าเนินงานตามภารกิจ 

     สถาบันภาษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ให้
ผู้บริหารที่ก ากับดูแลในแต่ละสายงานจัดประชุม
คณะกรรมการในฝ่ายในแต่ละไตรมาสเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (เอกสาร หมายเลข 1.2.5.1)    และน า
ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ม า ร า ย ง า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา (เอกสาร 
หมายเลข 1.2.5.2)  เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน
แต่ละโครงการ และให้ค าแนะน าเ พ่ิมเติมใน
ภาพรวม เนื่ อ งจากในการพัฒนากิ จกรรมที่
ให้บริการต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารในฝ่าย ได้น า
ข้อมูลไปปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมในการขอ
งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 

6 ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

     ผู้บริหารของสถาบันภาษาบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ กล่าวคือ 
1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่บุคลากร
ร่วมกันก าหนด (เอกสาร หมายเลข 1.2.6.1)  ซึ่ง
เริ่มจากการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งในระดับ
ผู้ บริหาร  อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่   ในระดับ
ปฏิบัติการมีการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่
ระดับฝ่ายโดยผู้บริหารที่ รับผิดชอบและการ
ร าย ง านผลกา รด า เ นิ น ง าน ในกา รประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาทุกเดือน 
ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานรวมถึงการใช้
งบประมาณต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส  
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     ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาจะ
ติดตามผลการประเมิน ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคและหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน 
( เอกสาร หมายเลข 1 .2 .5 .2 )   และเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณมีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ที่ท าตลอดปีงบประมาณตามตัวชี้วัดทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและหาแนวทางปรับยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ตลอดจนทิศทางการด าเนินงานต่อไป 
2) หลักประสิทธิภาพ สถาบันภาษาบริหารงาน
โดยมุ่ ง เน้นการประหยัดค่ า ใช้ จ่ าย แรงงาน 
ระยะเวลาเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า โดย 1) ในด้านการใช้ศักยภาพจากบุคลากร
โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์นั้น จากการประเมินการ
ด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  ตลอดจนการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบและการสะสมคะแนนเพ่ือ
จบการศึกษาของนักศึกษาพบว่ายังไม่น่าพอใจนัก 
ท าให้มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยเน้น
การเพ่ิมปริมาณกิจกรรมส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย
และนักศึกษาตกค้างที่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ 
ผู้บริหารจึงสนับสนุนให้บุคลากรใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
ส าหรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น (เอกสาร หมายเลข 
1.2.5.3)  2) ด้านการใช้ประโยชน์จากการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งผลให้มีการเพ่ิมกิจกรรม
บริการวิชาการส าหรับบุคคลทั่วไปมากขึ้น ซึ่งช่วย
ให้บุคลากรกลุ่มอาจารย์ได้พัฒนาการเป็นวิทยากร
และมีรายได้สู่หน่วยงานมากขึ้น 3) ด้านการน า
เทคโนโลยีมาใช้ช่วยให้สามารถลดปริมาณแรงงาน 
ระยะเวลาการท างาน และช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่นการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการรับสมัคร การท า
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กิจกรรม การประเมินโครงการ เป็นต้น ท าให้
กิจกรรมที่จัดโดยฝ่ายต่างๆด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
4) ด้านการใช้สื่อที่คุ้มค่ามีการบูรณาการสื่อฝึก
ภาษากับการเรียนการสอน  และพัฒนาภาษาเพ่ือ
ผ่านเกณฑ์ด้านภาษา  เป็นต้น 
3 )  หลั ก ก า รตอบสน อ ง  ส ถ าบั นภ าษา ให้
ความส าคัญกับการสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการตามพันธกิจ โดยเน้นความหลากหลาย
และแตกต่างในด้านรูปแบบกิจกรรมพัฒนาภาษา 
เช่ น  ในกลุ่ มนั กศึ กษาที่ มี คว ามต้ องการจบ
การศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ด้านภาษาภายใน 4 ปีนั้น 
สถาบันภาษาจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่แตกต่าง
กัน เช่น กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดปี (ฝึก
ภาษาผ่ านซอฟต์แวร์  การอ่านและทดสอบ) 
กิจกรรมที่เข้าร่วมได้ตลอดภาคเรียน (อบรมระยะ
ยาว) กิจกรรมรายเดือน (อบรมระยะสั้น) กิจกรรม
รายวัน ( International Day/ English Festival/ 
competition) เป็นต้น กิจกรรมที่หลากหลาย
เหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถสะสมคะแนนให้
ผ่านเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น 
ประเภทฝึกภาษาด้วยตนเอง ค่าย ชมรม การอบรม 
การแข่งขัน การแสดงความสามารถ เป็นต้น 
นอกจากนี้กิจกรรมการทดสอบที่จัดทุกเดือนก็ช่วย
ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการผลสอบได้รับ
การตอบสนองภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้เช่นกัน  
4) หลักภาระรับผิดชอบ สถาบันภาษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนองพันธ
กิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  โดยมีการ
ด าเนินงานในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การ
พัฒนานักศึกษาและคณาจารย์  การเปิดสอน
รายวิชาพ้ืนฐาน การหารายได้และการบริหาร
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จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงาน 
นอกจากสถาบันภาษาจะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
ครบถ้วนตามพันธกิจอันปรากฏตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ครบถ้วนตามพันธกิจแล้ว ยังมีการพัฒนา
ระบบและกลไกต่างๆ มีการแต่งตั้งคณะท างานแต่
ละชุดเพ่ือท างานอย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการท างานและด้าน
วิชาการเพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
ตามพันธกิจขององค์กร  
5) หลักความโปร่ ง ใส  สถาบันภาษามีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยเน้นการ
ท างานในรูปคณะกรรมการ มีการก าหนดแนวทาง
ในการท างานในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถชี้แจ้งได้
เมื่อมีข้อสงสัย เช่น ส าหรับการให้บริการใน
มหาวิทยาลัย มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการ
สะสมคะแนนเพ่ือผ่านเกณฑ์ด้านภาษาที่ใช้ส าหรับ
คณะและสาขา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
คะแนนที่ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเดือน 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถขอให้สถาบันภาษา
ชี้แจงเหตุผลในการที่คะแนนไม่ เป็นไปตามที่
คาดหวังได้ เป็นต้น ในด้านความก้าวหน้า ส าหรับ
บุคลากรในองค์กรมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ภาระงานทุกรอบประเมิน มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินที่แจ้งให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เป็นต้น 
นอกจากนี้สถาบันภาษามีช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริการต่างๆ 
ซ่ึงบุคลากรภายในและ สาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น website/facebook บันทึก
ข้อความ เป็นต้น และยังสามารถสอบถามข้อสงสัย
หรือความไม่เป็นธรรมต่างๆได้ เช่นกัน 
6) หลักการมีส่วนร่วม สถาบันภาษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาหรือประเด็นข้องใจ
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ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรและการให้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การประชุม การส ารวจความคิดเห็น 
การ สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยในด้าน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การเสนอโครงการใน
ฝ่ายต่างๆ การเสนอแนวทางในการพัฒนางานใน
ฝ่ายและในองค์กร บุคลากรทุกคนได้มีส่วนในการ
เสนอความคิดเห็นจากการร่วมโครงการส านึกรัก
และในทุกการประชุม ส่วนภายนอกองค์กร เช่น 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐาน สถาบันภาษา
รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานด้านภาษาให้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด เป็นต้น    
7) หลักการกระจายอ านาจ สถาบันภาษามีการจัด
องค์กรที่กระจายอ านาจ ไปสู่ผู้บริหารในระดับรอง
ผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยมีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ผู้บริหารได้ 
มีการควบรวมฝ่ายที่มีลักษณะการให้บริการที่
คล้ายกันเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพได้ เต็ม
ความสามารถ นอกจากนี้สถาบันภาษากระจาย
อ านาจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา
ไปยังคณะและสาขาวิชา ภายใต้กรอบในการจัด
กิจกรรมที่สถาบันภาษาก าหนด มีตัวแทนจากคณะ
ต่างๆ เพ่ือเป็นคณะกรรมการด้านการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
8) หลักนิติธรรม สถาบันภาษาบริหารงานตาม
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ผ่านการ
กลั่นกรองจากฝ่ายกฎหมายของ มหาวิทยาลัยและ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรได้รับสิทธิ์เสมอภาคกัน 
ทั้งนี้ระเบียบและประกาศของสถาบันภาษาก็ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดต่ า งๆที่
เกี่ ยวข้อง ก่อนประกาศใช้ตามระเบียบของ
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มหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
9) หลักความเสมอภาค ในการให้บริการบุคลากร 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่ว ไปนั้น 
สถาบันภาษาปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียม
กันในทุกด้าน กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์
จะได้รับความเสมอภาคกัน เช่น การมอบทุนการ
ทดสอบ TOEFL/ITP หรือการมอบทุนอบรม ณ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น ผู้รับบริการที่
เป็นไปตามเกณฑ์จะมีสิทธิ์รับทุนตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติ เหมือนกัน  
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ สถาบันภาษามุ่งเน้น
การด าเนินงานที่มีระบบและกระบวนการเพ่ือหา
ข้อตกลงในกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
เ พ่ือให้ ได้แนวปฏิบัติที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ต่างๆ จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การตัดสินใจจะผ่านคณะกรรมการในฝ่าย 
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ หรือคณะกรรมการในระดับสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในกรณีที่จ าเป็น 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บุคลากรมีความสามารถที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถ
ให้บริการทางวิชาการได้หลากหลายรูปแบบ 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้ง
ด้านการท าวิจัย การเป็นวิทยากรและการศึกษาต่อ 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

มีนักศึกษาจ านวนมากที่ยังต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาภาษา ท าให้บุคลากรขาดเวลาในการพัฒนา
ตนเอง 

ปรับระบบและแนวทางในการผ่านเกณฑ์ให้เหมาะสม 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 
1.2.1.1 โครงสร้างองค์กรและการบังคับบัญชา    หน่วยงานนโยบายและแผน 
1.2.1.2 แผนภูมิการด าเนินงานในฝ่าย หน่วยงานนโยบายและแผน 
1.2.1.3 คณะกรรมการในระดับหน่วยงานย่อย หน่วยบุคลากร 
1.2.2.1 บันทึกการประชุมในฝ่าย เลขานุการในฝ่าย 
1.2.2.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ฯ 
1.2.2.3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา เลขานุการคณะกรรมการประจ า

ฯ 
1.2.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (อรุจา) 

 
หน่วยงานนโยบายและแผน 

1.2.3.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันภาษา 

1.2.4.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา หน่วยงานนโยบายและแผน 
1.2.5.1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการในฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการในฝ่าย 
1.2.5.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ฯ 
1.2.6.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษาและตัวชี้วัด หน่วยงานนโยบายและแผน 
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1.2.6.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ฯ 

1.2.5.3 โครงการที่ขออนุมัติเพ่ิมเติมโดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย หน่วยงานนโยบายและแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    : การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ และ อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการ
สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบัน 
   

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

     สถาบันภาษา ได้ ก าหนด เป้ าหมายการ
ด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดย
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
(เอกสารหมายเลข 1.3.1.1-2) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ( เอกสาร
หมายเลข 1.3.1.3) และการด าเนินงานของสถาบัน 
ทั้งนี้สถาบันภาษาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สถาบันภาษาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน
ภาษา (เอกสารหมายเลข 1.3.1.4)  
 

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด  

     สถาบันภาษาได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2561 (เอกสาร
หมายเลข1.3.2.2) ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยใช้เงินงบประมาณประจ าปี 
และงบประมาณรายได้ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์องค์กร ในแผนกล
ยุ ท ธ์ ส ถ า บั น ภ า ษ า  พ . ศ .  2 5 5 7- 2 5 61 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1.4) โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดโครงการ/กิจกรรมในปี
ที่ผ่านมา  
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     สถาบันภาษามีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จ านวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
     1.โครงการสัมมนาส านึกรักองค์กร จัดขึ้นเพ่ือ
เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน.ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นโครงการที่จัดประจ าต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน 
แนวคิด ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน เ พ่ือน ามาแก้ ไขปรับปรุ ง ในการ
ด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
ของสถาบัน ทั้งนี้เป็นการฟังเสียงสะท้อนจากการ
ด าเนินงานเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบให้มาก
ที่สุด จัดขึ้น วันที่  23-25 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรม อัมพวา น่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันภาษา จัดโดย 
หน่วยบุคลากรสถาบันภาษา 
     2. โครงการพัฒนางานบริหารและจัดการ
สถาบันภาษา เรื่อง อบรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การเขียน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ผู้ เข้าอบรม คือ 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนสถาบันภาษา จัดโดย หน่วยบุคลากร
สถาบันภาษา 
     3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ า 2561 หัวข้อการ
อบรม คือ การจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ
ประกอบการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน ณ ห้อง Li 
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506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และหอประชุม โดย ผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรสาย
วิชาการของสถาบันภาษา จ านวน 15 ท่าน จัดโดย 
หน่วยบุคลากรสถาบันภาษา 
 

3 มีการน าผลจากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

     สถาบันภาษาได้มีการติดตามผลหลังจากที่
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  โดยใช้
แบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
โดยเป็นการรายงานผ่านระบบ E-document 
ของมหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหารสถาบันภาษา และ
ผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยตามล าดับ  ( เอกสาร
หมายเลข 1.3.3.1) 
     บุคลากรสายวิชาการ 
     ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการมีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านงานวิชาการที่แต่ละท่าน
ให้ความสนใจและตรงกับสาขาวิชาที่สอน โดย
สถาบันภาษาได้เปิดโอกาสให้กับบุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการตาม
ความสนใจและสามารถขออนุญาตเพ่ือเข้ารับการ
อบรมผ่านทางผู้บริหารสถาบันและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณา 
     ภายหลังการเข้ารับการอบรม สัมมนา งาน
วิชาการต่างๆ บุคลากรมีการรายงานผ่านระบบ E-
document ของมหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหาร
สถาบันภาษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
และในการประชุมของบุคลากรสายวิชาการมีการ
รายงานผลการประชุมวิชาการที่ได้เข้าร่วม และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายวิชาการ
ร่วมกัน 
     ทั้ งนี้ ผล เชิ งประจักษ์จ ากการ เข้ า อบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ า 2561 ท าให้บุคลากรสาย
วิชาการสถาบันภาษาได้รับการต่อสัญญาจ้างในปี 
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2562 ครบตามจ านวนทุกคน (เอกสารหมายเลข 
1.3.3.2) 
     บุคลากรสายสนับสนุน 
     ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน มีโครงการ
รองรับในการพัฒนาตนเองซึ่งจัดโดยงานบริหาร
ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ
โครงการที่บริหารจัดการโดยสถาบันภาษา จ านวน 
2 โครงการ คือ  
     1.โครงการสัมมนาส านึกรักองค์กร จัดขึ้นเพ่ือ
เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน.ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นโครงการที่จัดประจ าต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน 
แนวคิด ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน เ พ่ือน ามาแก้ ไขปรับปรุ ง ในการ
ด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
ของสถาบัน 
     2. โครงการพัฒนางานบริหารและจัดการ
สถาบันภาษา เรื่อง อบรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ประจ าปี 2561 
     การพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ
การปฏิบัติงานเห็นได้จากการน าความรู้ในงานของ
ตนเองจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือใช้ในการต่อสัญญาจ้าง 
และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนสามารถขอ
ก าหนดเลื่อนขั้นต าแหน่งในสายงานสนับสนุนของ
ตนเองได้  
     ทั้งนี้สถาบันภาษามีการจัดท ากรอบภาระงาน
เพ่ือก าหนดต าแหน่งงานที่สูงขึ้นของสถาบันซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย ผลเชิงประจักษ์ของการเข้า
อบรม โครงการสัมมนาส านึกรักองค์กร ท าให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงออกทางความคิด
และสามารถต่อยอดมาเป็นผลงานเพ่ือใช้ในการ
วิ เคราะห์ค่ า งานของตนเอง  สถาบันภาษา
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดรับกับ
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นโยบายของมหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได้ ร่ า งก รอบ
อัตราก าลังเ พ่ือก าหนดต าแหน่ง ที่สู งขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและส่งเข้ายัง
งานบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือรับการพิจารณาใน
ล าดับต่อไป จ านวน 5 ราย (เอกสารหมายเลข 
1.3.3.3) 

4 มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

     ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันภาษาได้จัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานภายในสถาบันภาษา และสรุปผล
การส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานเพื่อน าข้อคิดเห็นต่างๆจากการส ารวจมา
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 
1.3.4.1) 

5 มีการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

     หน่วยบุคลากรสถาบันภาษามีการสรุปผล
ด าเนินงานด้านบุคลากรเพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยการ
รายงานผลแก่ ผู้บริหารสถาบันภาษา ดังนี้ 
     1. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้าง ในปี 2562 (เอกสารหมายเลข 1.3.3.2) 
     2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งกรอบ
อัตราก าลังเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 1.3.3.3) 

6 มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 และ 5 มา
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

     หน่วยบุคลากรสถาบันภาษาได้น าผลพิจารณา
ของผู้บริหารสถาบัน  น ามาปรับแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
คือ แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1.3.6.1)  และแผนการพัฒนา
งานตามกรอบอัตราก าลังและภาระงานเพ่ือการ
เลื่อนขั้นต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน (เอกสารหมายเลข 1.3.6.2) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สถาบันภาษามีแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

1.3.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการสถาบันภาษา หน่วยบุคลากรสถาบัน
ภาษา 

1.3.1.2 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสถาบันภาษา หน่วยบุคลากรสถาบัน
ภาษา 
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1.3.1.3 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

1.3.1.4 แผนกลยุทธ์สถาบันภาษา หน่วยบุคลากรสถาบัน
ภาษา 1.3.2.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561 

1.3.2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
1.3.3.1. รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรสถาบันภาษา 
1.3.3.2 รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการต่อสัญญา

จ้างประจ าปี 2562 
1.3.3.3 รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ส่งกรอบอัตราก าลัง

และภาระงานเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่งที่สูงขึ้น  
1.3.4.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงานสถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์ และ อาจารย์พัทรียา สุขประเสริฐ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
   

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย

มีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ 
     ส ถ า บั น ภ า ษ า มี ก า ร ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อานวยการ
สถาบันเป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทน
จากแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(เอกสารหมายเลข 1.4.1.1) 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกตามบริบทของหน่วยงาน 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุม
ร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานของสถาบันภาษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยพิจารณาจาก
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส ถ า บั น ภ า ษ า ใ น
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 5 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่ ด้านทรัพยากร 
(การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ ) ด้านนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน 
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ด้านบุคลากรด้านธรรมาภิบาล และด้านปัจจัย
ภายนอก (เอกสารหมาเลข 1.4.2.1) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ ยงและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

     เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
ปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงานของสถาบันภาษา
แล้ว จึงได้ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
นั้น ๆ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะได้รับหาก
เกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น ผลจากการวิเคราะห์ 
พบว่า สถาบันภาษามีความเสี่ยงที่ควรต้อง
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง      3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติงาน: ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ด้านทรัพยากร: ความคุ้มทุนในการจัด
กิจกรรม 
3. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ: ความไม่เอ้ือของ
ระเบียบข้อบังคับต่อการจัดหารายได้ 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการ
ตามแผน 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน
ภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยพิจารณา
จากผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข ลด และ
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจท าให้เกิดผลเสียต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือการบรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติ งาน โดยแบ่ งออกเป็นความ เสี่ ย ง
ออกเป็น 3 ด้าน ตามปัจจัยที่ได้รับการประเมิน
สูงสุด 3 อันดับ (เอกสารหมายเลข 1.4.4.1) 

5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนจนมีระดับความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานและรายงานมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     สถาบันภาษามีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมอบหมายการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถาบันภาษา  เ พ่ือประ เมิน โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงใน   3 ด้านที่ก าหนด
อีกครั้ง พบว่า มีระดับความเสี่ยงลดลง 1 ด้าน 
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ได้แก่ ด้านทรัพยากร: ความคุ้มทุนในการจัด
กิจกรรม จากนั้นจึงจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

6 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

     สถาบันภาษาได้มี การน าผลจากการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ ได้
จัดท าไว้ ในปีงบประมาณ 2561 มาใช้ เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2562  โดยให้คงมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงที่ ใช้ ได้ผลต่อไป และให้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมของ
การด า เนิ น ง านสถาบันภาษา  มากกว่ า
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สถาบันภาษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข และหลีกเลี่ยง
ปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานหรือ
การบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

1.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

หน่วยนโยบาย 
แผน และประกัน
คุณภาพ  1.4.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.4.4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    : การบริหารการจัดการความรู้ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง และ นางสาวสิริพร พวงส าลี  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
   

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 

     ตามพันธกิจกที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สถาบันภาษา เป็นแหล่งเรี ยนรู้และพัฒนา 
ศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
1.5.1.1) 

2 มีการก าหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

     ตามพันธกิจกที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สถาบันภาษา เป็นแหล่งเรี ยนรู้และพัฒนา 
ศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
1.5.1.1) 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั ก ษ ะข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เ พ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

     คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยศูนย์การ
เรียนรู้  ด้วยตนเองด าเนินการจัดประชุมกับ
กรรมการ จากตัวแทนคณะต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา
แ น ว  ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ่ า น ห นั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ นอกเวลา เพ่ือพัฒนาการทักษะ
การอ่าน ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (เอกสาร 
1.5.2.1 และ 1.5.3.1) 
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4 . มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

     คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด า เนินการจัดประชุมเ พ่ื อระดมสมองและ 
พิจารณาแนวปฏิบัติในการด าเนินงานกิจกรรม 
การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนอกเวลา พบว่า 
กิจกรรมการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนอก เวลา
รูปแบบใหม่มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ที่
ชั ด เ จน  ส าม า รถลดขั้ น ตอน กา ร ท า ง า น 
ประหยัดเวลา และท าให้ขั้นตอนการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น (เอกสาร 1.5.3 .1, 
1.5.4.1, 1.5.5.1 และ 1.5.6.1)   

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

     คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด าเนินการ 
เผยแพร่แนวปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือ 
ภาษาอังกฤษนอกเวลาแก่นักศึกษาและผู้ที่ สนใจ
ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ตลอดจน สถาบัน
ภาษาประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ ดังกล่าวแก่คณะ
ต่าง ๆ ผ่านบันทึกข้อความใน ระบบ e-office 
(เอกสาร 1.5.7.1 และ 1.5.8.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. เทคโนโลยีถูกน ามาช่วยลดกระบวนการด าเนินงาน 
และประหยัดทรัพยากรภายในองค์กร 
2. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้โดยผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและฝึกฝน 
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 3. ช่วยประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยส าหรับ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
อ่ืน ๆ 

 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. นักศึกษาบางรายไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน  
2. ทุจริตระหว่างการทดสอบหลังการอ่าน 

1. บุคลากรประจ าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองอธิบาย แนว
ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนอก เวลาแก่
นักศึกษาโดยละเอียด   
2. บุคลากรประจ าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมความ 
เข้มงวดในการเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างการทดสอบ หลัง
การอ่านของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

1.5.1.1 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
– 2566 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สถาบันภาษา 

1.5.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1811/2560 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษระดับคณะ 

1.5.3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
ระดับคณะ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
1/2561 
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1.5.4.1 รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยี หน่วยศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และ หน่วยมาตรฐานทางภาษา สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง ที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 11 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สถาบันภาษา 
ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

1.5.5.1 แนวปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาส าหรับนักศึกษา 
(แบบเดิม) 

1.5.6.1 แนวปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาส าหรับนักศึกษา 
(แบบใหม่) 

1.5.7.1 การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษนอก เวลาแก่นักศึกษา 

1.5.8.1 การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษนอก เวลาแก่คณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6    : ระบบประกันคุณภาพ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมรการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจ
ว่าสถาบันสามารถสร้างผลิตผลทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและ
การพัฒนาของหน่วยงาน 

     สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการ
ประกั น คุณภ าพภาย ในที่ เ ห ม า ะสมแล ะ
สอดคล้ อ ง กั บ พัน ธกิ จ  โ ด ยมี ก า ร แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบัน
ภาษา มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 
1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 
1.2 เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน 
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1.3 ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินตน เอง 
(เอกสารหมายเลข 1.6.1.1) 

2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน 

     คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษามีการ
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดให้
มี คณะกรรมการรั บผิ ดชอบตั วบ่ ง ชี้  และ
ก าหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพให้เป็นงานประจ า และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริการทุกฝ่าย (เอกสารหมายเลข 
1.6.2.1-2) 

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

     สถาบันภาษาได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม
พันธกิจของสถาบันในองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1.6.3.1) 

4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย  
1 . การควบคุมติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ  
2. การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย   
3 . มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 

     สถาบันภาษามีการติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ โดยจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองรอบ 6 เดือน นอกจากนี้ สถาบันภาษามี
การน าผลการประเมินคุณภาพและค าแนะน า
ของกรรมการผู้ประเมินในปีที่ผ่านมามาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 
1.6.4.1) 

5 มีผลรวมของคะแนนการประกันคุณภาพสูงขึ้น      สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพปี
การศึกษา 2561 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ. 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพ และมีการควบคุมติดตามให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

1.6.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยนโยบาย แผน และ
ประกันคุณภาพ 

1.6.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันภาษาประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
1.6.3.1 รายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 
1.6.4.1 รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 
1.6.5.1 สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

  งบประมาณ 2561 

ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

1. วัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้พัฒนาการประเมินผลการด าเนินงานตาม

 แผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และ

 ด าเนินการตามตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบระหว่างแผนกับผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด  

แหล่งข้อมูล 

 1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย × 100 
                                    จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 

มีการด าเนินงาน
เท่ากับหรือมากกว่า 

ร้อยละ 75 

มีการด าเนินงาน
เท่ากับหรือมากกว่า 

ร้อยละ 80 

มีการด าเนินงาน
เท่ากับหรือมากกว่า

ร้อยละ 85 

มีการด าเนินงาน
เท่ากับหรือมากกว่า 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2561 สถาบันภาษา
ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดจ านวน 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. จ านวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น 
3. คะแนนความสุขในการท างานของบุคลากร 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ได้แก่ 
1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
3. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ได้แก่ 
1. ร้อยละนักศึกษาท่ีสะสมคะแนนการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจ านวน 150 คะแนน 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
3. รายได้จากการบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
- จ านวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น  
- ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
- ร้อยละนักศึกษาท่ีสะสมคะแนนการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจ านวน 150 คะแนน  
- ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน  
- รายได้จากการบริการวิชาการ 
คิดเปน็ ร้อยละ 45.45 
สูตรการค านวณคะแนน : 

5  ×  100 = 45.45% 
    11  
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 45.45 

1 คะแนน   บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

2.1.1.1 รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ปี 2561 หน่วยนโยบาย 
แผน และประกัน
คุณภาพ 
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ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางที ่ส1:  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ (ส.1) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 5 ข้อ 5   5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ร้อยละ 85  45.45  1 
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ภาคผนวก 
(ข้อมูลพื้นฐาน ค าสั่งแต่งตั้ง และเอกสารอ่ืนๆ) 

 
 


