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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเปิดเผย
ต่อสาธารณาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ก าหนด 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 นี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา และมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ  

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสถาบันภาษาจัดท าส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์) 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
30 กันยายน 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2564 รวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ โดยในปี
การศึกษา 2564 สถาบันภาษาได้จัดประชุมคณะกรรมการทุกระดับเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดท ารายงาน
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
 ในด้านผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
การบริหารจัดการหน่วยงาน มีการด าเนินการ 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.39 ได้ 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการด าเนินงาน 5 ข้อ ได้ 5 
คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 
17.55 ได้คะแนน 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ด้วยการเก็บ
คะแนนพัฒนาทักษะภาษา  ผลการด าเนินงานร้อยละ 77.78 ได้ 5 คะแนน สรุปผลการประเมินตนเอง 
5 ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00



 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มแรกก่อตั้งเป็น “ศูนย์ภาษา” เปิด
ด าเนินการโดยให้การอบรมนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยเกิด
จากการริเริ่มของอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครปฐมในสมัยนั้น คือ นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์ ซึ่ง
ก าหนดนโยบายของ สถาบันฯ ให้ผู้ที่จบการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสมัคร
งาน รวมถึงเพ่ือการด าเนินอาชีพในอนาคต ผู้ที่ด าเนินการให้การก่อตั้งศูนย์ภาษาเป็นไปตาม
นโยบายข้างต้น คือ  อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ อ่างทอง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในสมัยนั้น โดยปรับปรุงชั้นล่างของอาคาร A2 เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง 
และส านักงานศูนย์ภาษา 1 ห้อง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในศูนย์ฯ นอกจากเน้น
การอบรมภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนแล้ว ศูนย์ภาษายังมีส่วนที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access 
Learning Centre) ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร A2 ปัจจุบัน สถาบันภาษามีที่ตั้งอยู่ ชั้น 4 และ ชั้น 5 ณ 
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 
  ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นถึงความส าคัญและความต้องการพัฒนา
ภาษาที่มากขึ้นเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  มติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เห็นชอบให้ยกระดับศูนย์ภาษาซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าโปรแกรมวิชา จัดตั้งเป็น “สถาบันภาษา” มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการพัฒนาทักษะภาษา โดย
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
ทดสอบ การอบรม การประกวดและแข่งขัน ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ เป็นผู้อ านวยการ
สถาบันภาษาในระยะ 2 ปีแรกของการเริ่มก่อตั้ง และมีวาระการด ารงต าแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน 

  



2 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ปรัชญา  
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาภาษา ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ 

นอกมหาวิทยาลัย 
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
สาหรับผู้สนใจ 

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



3 

 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

 
 
 

                 
                      
 
 
 
 
 
 

- หน่วยนโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 
- หน่วยธุรการ สารบรรณ และงานบุคลากร 
- หน่วยการเงิน พัสดุและครุภณัฑ ์
- หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
- หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด  

- ศูนย์ทดสอบ 
- ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
- หน่วยอบรม 
- หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- หน่วยจัดหารายได ้
 

- หน่วยการเรียนการสอน 
- หน่วยการศึกษานานาชาต ิ
- หน่วยมาตรฐานทางภาษาและวจิัย 
 

สถาบันภาษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการ งานจัดการศึกษานานาชาติ 



 

1.4 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา และ
คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา 
 
   คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ ์   กรรมการ 
3. อาจารย์รุจา    สุขพัฒน์   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์  คิมหะจันทร์  กรรมการ 
5. อาจารย์พศิกา   ธารณธรรม  กรรมการ 
6. อาจารย์ Shen    Ye   กรรมการ 
7. ประธานรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
8. รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา  เลขานุการ 
9. นางสาวอุษณี   ม้ารุ่งอรุณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายสหรัฐ     วิวัฒนานนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 

1.       ผู้อ านวยการสถาบันภาษา                ประธานกรรมการ 
2.       รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา                       รองประธานกรรมการ 
3.       รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา                       กรรมการ 
4.       รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา       เยี่ยมขันติถาวร    กรรมการ 
5.       รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน      กรรมการ   
6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    ชาตตระกูล     กรรมการ  
7.       รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา      เลขานุการ  

 
    คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา 

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์   คีรินทร์         ประธานกรรมการ 
2.       อาจารย์ ดร.กนกเนตร            วรวงษ์          กรรมการ 
3.        อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์          คิมหะจันทร์    กรรมการ 
4.   อาจารย์รุจา                      สุขพัฒน์        กรรมการ 
5.        อาจารย์พศิกา                    ธารณธรรม     กรรมการ 
6.        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย           อยู่สุข           กรรมการ 
7.  อาจารย์สลินดา                   โพธิ์พยัคฆ์      กรรมการ 
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8.     อาจารย์ขนิษฐา                   เชตุพน          กรรมการ 
9.     อาจารย์กฤติยา                   คงแท่น         กรรมการ 
10.   อาจารย์อุบลรัตน์              ตรีพงษ์พันธุ์    กรรมการ 
11.   อาจารย์รณกร                    ธรรมจิตต์       กรรมการ 
12.   อาจารย์สถาพร                   รุ่งสว่าง         กรรมการ 
13.   อาจารย์พัทรียา                   สุขประเสริฐ    กรรมการ 
14.   อาจารย์บูลยา                    สอดศรี         กรรมการ 
15.   อาจารย์พิมพ์นิพร              สดคมข า        กรรมการ 
16.   อาจารย์ปฐมารัตน์                ผลิเจริญสุข     กรรมการ 
17.   อาจารย์ ดร.ณัฐฐิรา              ปุยะกุล ซวิค   กรรมการ 
18.   อาจารย์ สุพัชยา                สงพิทักษ์             กรรมการ 
19.   อาจารย์ ยศกร                 สายะสนธิ           กรรมการ 
20.   นางสาวจิราภา                   ศรีเนียม        กรรมการ 
21.   นางอัจฉรา                        นามวงศ์        กรรมการ 
22.   นางสาวสิริพร                     พวงส าลี        กรรมการ 
23.   นางสาวภัคจีรา                   ภูริวัฒนา       กรรมการ 
24.   นายสหรัฐ                         วิวัฒนานนท์    กรรมการ 
25.   นางสาวอุษณี                     ม้ารุ่งอรุณ      กรรมการ 
26.   นางสาวอังคณา                   วงษ์หนองหว้า  กรรมการ 
27.   นางสาวเสาวภาคย์             พุ่มพิทักษ์กุล    กรรมการ  
28.   นายรณกฤต                 ผิวอ่อน          กรรมการ 
29.   นางสาวสุจิตรา                 สายแจ้ง         กรรมการ 
30.   นางสาวสินีนาถ                   พูลเพิ่มพันธุ์           กรรมการและเลขานุการ 
 

1.5 จ านวนบุคลากร 30 คน 
 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
ด้านงบประมาณ  
แบ่งออกเป็นงบแผ่นดินเป็นเงิน 3,227,456.90 บาท และเงินรายได้ 528,812 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,756,268.90  บาท 
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ด้านอาคารสถานที่ สถาบันภาษา 
ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
ส านักงานสถาบันภาษาและส่วนปฏิบัติการ  
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3-5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2563 
แนวทางการปรับปรุง/ 

พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 

ตามแนวทางการปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 1  
การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด 1.1  
การบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน  

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2562 
- 2566 เพื่อน ามาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้เกิด
ความเหมาะสมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  
 

- วิเคราะห์และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 
ประจ าปี 2565 - 2566 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี2565 - 2566 ที่
สอดคล้องกับภารกิจและ
สถานการณ์ COVID 19 

- ประชุมบุคลากรปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 

แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันภาษา 
(ปรับปรุง) และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 - 
2566 

2 ฉบับ ภายในเดือน
มีนาคม  2565 

อาจารย์รุจา 
สุขพัฒน์  

ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 

 2. แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร หน่วยงานควรแยก
รายงานแผนพัฒนาบุคลากรของ
อาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศ 
และอาจารย์ชาวไทยเป็น
รายบุคคล โดยมีการระบุการ
พัฒนาสมรรถนะอะไรบ้าง 
อย่างไร  

- ปรับปรุงแบบรายงาน
แผนพัฒนาบุคลากร โดยแยก
การรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร เป็นรายบุคคล โดย
ระบุสมรรถนะ 

- อาจารย์รายงานแผนพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคลส่งที่หน่วย
บุคลากร 

อาจารย์ไทยและ
ต่างชาติส่งรายงาน
แผนพัฒนาตนเองที่มี
ข้อมูลครบถ้วน  

ร้อยละ 100 ภายในเดือน
มีนาคม 2565 

อาจารย์สลินดา 
โพธิ์พยัคฆ์ 

ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2563 
แนวทางการปรับปรุง/ 

พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 

ตามแนวทางการปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

 3. แผนบริหารความเสี่ยง ควร
ก ากับติดตามความเสี่ยงการ
บริหารจัดการซอฟต์แวร์ เพื่อฝึก
ภาษาอังกฤษ (ความเสี่ยงเดิม
ถึงแม้จะลดลง) อย่างต่อเนื่องจน
ความเสี่ยงลดลงเป็นศูนย์ 

- ติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ และให้รายงาน
สถิติการใช้งานเป็นประจ าทุก
เดือน 

- รายงานผลการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ทุกเดือน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันภาษา 

ร้อยละการเปิดใช้
งานซอฟต์แวร์  

ผลการใช้
ซอฟต์แวร์
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30 

ภายในไตรมาส 
3 
ปีงบประมาณ 
2565 

งานซอฟต์แวร์
ฝึกภาษา สถาบัน
ภาษา 

อาจารย์ ดร.
กนกเนตร  
วรวงษ์ 

 4. การจัดการความรู้ หาช่องทาง
ในการเผยแพร่ KM หรือให้
หน่วยงานอื่นที่มีพันธกิจเดียวกัน
นาไปใช้ เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติที่
ดีต่อไป 

- ศึกษาช่องทางและรูปแบบ
ในการเผยแพร่ KM ของ
สถาบันภาษา  

- รวมรวบ KM ของสถาบัน
ภาษา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
และเพิ่มช่องทางให้การให้ผล
สะท้อนกลับ 

การรับรู้และน า KM 
ของสถาบันภาษาไป
ใช้ประโยชน์ 

1 หน่วยงาน  ก่อนไตรมาส 4
ปีงบประมาณ 
2565 

หน่วย
ประชาสัมพันธ์ 
สถาบันภาษา 

อาจารย์รุจา 
สุขพัฒน ์



9 

 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2563 
แนวทางการปรับปรุง/ 

พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 

ตามแนวทางการปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ตัวชี้วัด 1.2 ความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

1. ปรับการออกแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยมีประเด็นข้อค าถามมาจาก
งานบริการที่เป็นฝ่ายอบรม  
2. ควรวิเคราะห์ผลเป็นการแยก
กลุ่มของผู้ตอบ ได้แก่ อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคลากรภายนอก  
3. ควรแสดงผลของตารางความ
พึงพอใจที่แจกแจงรายละเอียด 
4. ประเด็นข้อค าถามด้านใดที่มี
ค่าคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า
ข้ออื่น ควรมีแนวทางในการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไป  
5. ควรออกแบบข้อค าถามของ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแบบไม่มีทิศทาง 

เนื่องจากแบบประเมินพัฒนา
โดยหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย 
1. หารือผู้พัฒนา
แบบสอบถาม เรื่องประเด็น
ค าถามและการวิเคราะห์ผล  
2. ประชุมบุคลากรสถาบัน
ภาษาเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงผลการประเมินที่ไม่
น่าพอใจ 

1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
พัฒนาแบบสอบถาม  
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงการบริการที่มีผลการ
ประเมินไม่น่าพอใจ 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2565  

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง 

1 ฉบับ ก่อนไตรมาส 4 
ปีงบประมาณ 
2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนาแบบ
ประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.
กนกเนตร  
วรวงษ์ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2563 
แนวทางการปรับปรุง/ 

พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 

ตามแนวทางการปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 2 
การด าเนินงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

จุดแข็งของสถาบันภาษาคือ มี
วิธีการหลากหลายที่ช่วยให้
นักศึกษาเก็บสะสมคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบอย่างทั่วถึง  

-  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ไลน์ และผ่านทางคณะ 

จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  

 4 ช่องทาง ตลอดปี
ประมาณ 
2565 

หน่วยผ่านเกณฑ์
และ
ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.
กนกเนตร  
วรวงษ์ 

 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในเชิงวิชาการในการจัดตั้ง
สถาบันขงจื้อกับประเทศจีน  

- จัดการบรรยายให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมส าหรับ
นักศึกษาของสอง
มหาวิทยาลัย 
- จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร
ของสองมหาวิทยาลัย 

- จัดบรรยายรวม 6 ครั้ง  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 
(เดือนมกราคม เมษายน 
มิถุนายน) จัด 3 ครั้ง 
มหาวิทยาลัยจีนจัด 3 ครั้ง 
(เดือนมีนาคม พฤษภาคม
กรกฎาคม) ยกเว้นเดือน 
กุมภาพันธ ์2565 
2.การประชุมผู้บริหารทั้งสอง
สองมหาวิทยาลัย ช่วงเดือน
เมษายน 2565 

จ านวนครั้งในการ
บรรยาย 

5 ครั้ง ปีงบประมาณ 
2565 

Ms. Shen Ye อาจารย์รุจา 
สุขพัฒน ์

 ควรเขียนรายงานให้สะท้อนถึงผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

- ปรับการเขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ 

- ประชุมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
แต่ละประเด็นเพื่อทบทวนการ
เขียนรายงานร่วมกันก่อนส่ง
กรรมการตรวจประเมิน 

รายงานการ
ด าเนินการของ
หน่วยงาน 

รายงาน
สะท้อนการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 80  

ก่อนไตรมาส 4 
ปีงบประมาณ 
2565 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการก าหนด
ทิศทางด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมิน
ความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงานและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่
สามารถน าไปพัฒนางานของหน่วยงาน 

 

5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 

 

  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ 1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษา ได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ใน
การด าเนินงานสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร ทั้งผู้บริหาร 
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT หน่วยงาน ผ่าน
ระบบออนไลน์ สามารถสรุปผลที่ส าคัญได้ดังนี้ 

จุดแขง็ 
1. มีงบประมาณ/ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
2. มีนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมการด าเนินงาน 
3. มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดการของหน่วยงาน 
4. มีกลุ่มผู้รับบริการที่ชัดเจน คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จุดอ่อน 
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เพียงพอ 
2. ขาดการน าเทคโนโลยีใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
4. สถานที่ยังไม่เพียงพอกับการให้บริการ 
โอกาส 
1. นโยบายส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของรัฐบาล 
2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที ่
3. นโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาภาษา 
ภัยคุกคาม 
1. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคดีที่ไม่ดีและขาดแรงจูงใจต่อการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการค่อนข้างมาก  
3. กลุ่มเป้าหมายยังใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
4. การระบาดของไวรัสโควิด-19 
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นอกจากนี้ ยังได้น าผลการด าเนินการของแต่ละหน่วยในปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินตัวชี้วัด
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ พ .ศ. 2564 ตลอดจนน าค าแนะน าของกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานมาพิจารณาประกอบ เพ่ือจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2565  ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการบริหารสถาบัน
ภาษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2565  
ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการด าเนินการตามพันธ
กิจของสถาบันภาษาท่ีได้รับมอบหมายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ นอก

มหาวิทยาลัย 
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ รายวิชา

ด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและ/
หรือปริญญา 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาสาหรับ
ผู้สนใจ 

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. เพ่ิมระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนสองภาษา 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
ภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา 

3. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันภาษา ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม

ค าแนะน าของกรรมการประเมินและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือให้สะท้อนการด าเนินงานและภารกิจที่
สถาบันภาษาท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาภาษา จากเดิมร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 75  และเพ่ิมเติมค าอธิบายตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้น โดยคิดค่าจ านวนเต็ม เดิมที่คิดจากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด เป็นคิดจากจ านวนนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาที่จัดสอน
โดยสถาบันภาษา จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 89 และตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
จากระดับ 3.75 เป็น 4.40 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวชี้วัดคงเดิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากระดับ 4.00 

เป็น 4.25 
เมื่อได้แผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานสถาบันภาษาแล้ว ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 ร่วมกัน จากนั้นผู้บริหารได้ก าหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยจัดประชุมภายในแล้วจัดท า
แผนปฏิบัติการและปฏิทินการท างาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนให้บุคลากรแต่ละ
ฝ่ายจัดท าขั้นตอนและวิธีการท างานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีภารกิจในการให้บริการนักศึกษา
และอาจารย์ จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
สถาบันภาษา 

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษา ได้มีการติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิดและได้ปรับรูปแบบ
การด าเนินกิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งในด้านจ านวนกิจกรรมและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ได้แก่ ปรับการอบรมหรือสัมมนาพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่เดิมคาดว่าจะสามารถด าเนินการ 
ณ มหาวิทยาลัยได้เป็นรูปแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ 
กิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา และกิจกรรมพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ จากเดิมท่ีมีแผนด าเนินการนอกสถานที่เป็นรูปแบบออนไลน์ และปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายในบาง
กิจกรรรม เช่น กิจกรรมการทดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาลงเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ จาก 100 คนเป็น 19 คน กิจกรรมทุนพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ จาก 40 ทุนเป็น 
5 ทุน และกิจกรรมทุนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ จาก 50 ทุน เป็น 17 ทุน เป็นต้น ซึ่งการ
ปรับรูปแบบกิจกรรมและลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวท าให้งบประมาณในการด าเนินโครงการน้อยลง จึง
ได้มีการท าเรื่องคืนงบประมาณ กับทางมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี สถาบันภาษายังมีการด าเนินการบางส่วนที่
ด าเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนเดิม แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์แล้ว 
และมีเข้าร่วมโครงการไม่มากนัก จึงไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กิจกรรมแข่งตอบปัญหาจากการอ่าน แข่งพูดสุนทร
พจน์ และทักษะภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันภาษา มีการขอใช้งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม
ใหม่ เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ และปรับปรุงพ้ืนที่ภายในและภายนอกสถาบันภาษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และหอประชุม รวมทั้งบริเวณหอพักอาคารศูนย์ความนร่วมมืออาเซียนที่อยู่ในความดูแลของ
สถาบันภาษา เพ่ือรองรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และการให้บริการนักศึกษาซึ่งเริ่มเข้ามาเรียนและใช้บริการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดกลับสู่ภาวะปกติ  
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เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สถาบันภาษาได้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ พบว่า การด าเนินงานบรรลุ
ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายได้แก่ ตัวชี้วัด
ที่ 3.1. รายได้จากการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ เนื่องจากรายได้จากการจัดการศึกษานานาชาติลดลง 
ซึ่งสถาบันภาษา ได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ในเรื่องนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ โดยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงไว้แล้วในแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  
 
รายการหลักฐาน 

1.1.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันภาษา ครั้งที่ 10/2564  
1.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2565 
1.1.1.3 แผนปฏิบัติการสถาบันภาษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 
1.1.1.4 แผนปฏิบัติการแต่ละหน่วยและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
1.1.1.5 รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันภาษามีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 

2.1 มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สถาบันภาษามีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2565 มีการด าเนินงานตาม

แผน มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรสถาบัน
ภาษา (เอกสาร 1.2.1.1) ซึ่งมีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนและรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม โดย
แผนพัฒนาบุคลากร มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษา อบรม ดูงาน โดยใช้งบที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชาวไทยและ

ต่างชาติ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และสนองความต้องการของบุคลากร 
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3. สนับสนุนให้จัดท าผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือต่อสัญญา เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและเพ่ือเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในกลุ่ม
บุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท (เอกสาร 1.2.1.2) คือ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสาย

การสอนในการจัดการเรียนการสอนและสายปฏิบัติการหรือนักการศึกษา ในการให้บริการ และ 
2. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างาน  โดยเน้นการต่อสัญญาในระยะต่างๆของ

บุคลากรสายวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือเรียนต่อในระดับปริญญาเอก และการต่อสัญญาในการ
ท างานและการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นหัวหน้างาน ในบุคลากรสายสนับสนุน 

2.2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสอนส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ โดยพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาการสอนแบบ active 
learning ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ มุ่งเน้นให้อาจารย์มีความรู้และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนออนไลน์ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดกาเรียนการสอน โดยใน
ปีงบประมาณ 2565 เน้นการอบรมสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19) ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active learning เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับอาจารย์สถาบันภาษารูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Application เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2565 โดยหน่วยการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลินจง ฉ. โรจน์ประเสริฐ คณบดีสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ และบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นวิทยากร 

2) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 26 - 27 
พฤษภาคม 2565 โดยสถาบันภาษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร .ณภัทร จิตรไพศาลวัฒนา อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์ เป็นวิทยากร  

3) กิจกรรมประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2565 โดยมีอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันภาษา  

4) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. 
สิงหนาท น้อมเนียน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 
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2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มุ่งเน้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับอาจารย์ต่างชาติหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติทั่วไป จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงานและเพ่ือให้บริการ หลักสูตร Office 
English ส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 โดยวิทยากร 
คือ Mr. Rico Francisco Muller อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันภาษา  

กิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในงานของตัวเองได้ ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลส าหรับบุคลากร 
สถาบันภาษา รูปแบบ ONLINE เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยหน่วยบุคคลสถาบันภาษา ได้

เชิญ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร  

2) การน าเสนอผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังเสร็จสิ้นแต่ละไตรมาส  
กิจกรรมนี้จัดเนื่องจากเป็นกระบวนการในระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มี

ประสบการณ์ในกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจและรวบรวมหลักฐาน
การด าเนินงานซึ่งต้องใช้ในการท าเอกสารวิชาการเพ่ือต่อสัญญาในด้านการท างานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการเร่งรัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเร่งแก้ปัญหา (กรณีส่งผลต่อการด าเนินงาน) 

2.3 การส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างานเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  
มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อสัญญาในระยะต่างๆของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการต่อสัญญาและการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นหัวหน้างานใน
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ  
ก าหนดให้บุคลากรท าแผนพัฒนาตนเองระยะยาวในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือเป็น

แนวทางส าหรับการบริหารจัดการบุคลากรด้านการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนการสอน นอกจากนี้
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาได้จัดประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านการต่อสัญญา 
ด้านการศึกษาต่อ ด้านการผลิตผลงานวิชาการ เป็นต้น เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเรื่องกฏระเบียบและ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเร่งรัดให้บุคลากรสามารถจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา (เอกสาร 1.2.1.4)  
ดังนี้  

- ด้านการเตรียมเอกสารเพ่ือต่อสัญญา ก าหนดให้อาจารย์จัดท าแผนในรูปแบบตารางที่แสดง
รายละเอียดของการจัดท าเอกสารทางวิชาการ รวมถึงแผนการท างานวิจัยเพ่ือต่อสัญญาตามระยะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายวิชาการ มีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

ระยะที่ 2 จ านวน 1 ราย   
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ระยะที่ 3 จ านวน 3 ราย  
ทั้งนี้ สถาบันภาษามี อาจารย์ 7 รายที่ต้องต่อสัญญาระยะที่ 4 ในปี พ.ศ. 2567 โดยต้องเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว้แล้วหรือมีผลงานทางวิชาการอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีอาจารย์
ที่ได้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว 1 ท่าน 

- ด้านการท าวิจัย บุคลากรสายวิชาการมีการท างานวิจัยและขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ใน
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน  4 เรื่อง ได้แก่ 

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป 
ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ววน. 

2. Promoting EFL Thai Undergraduates’ Reading Comprehension and Reading 
Motivation through Extensive Reading ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

3. การพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้แผนผังความคิด ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการอ่านโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาไทยระดับ
ปริญญาตรี 

- ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการท างานมีบุคลากร
สายวิชาการจ านวน 2 รายเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 1/2564 และมี 1 คน ก าลังศึกษา
ในระดับปริญญาเอก สถาบันภาษามีอาจารย์ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวม 3 ราย ในสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2565 มีอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อีก 1 รายในสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารสากล ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ (ประสานมิตร)   

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  
งานบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่องตามระยะเวลาการต่อสัญญา บุคลากรสายสนับสนุน มีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว คือ ระยะที่ 2   
จ านวน 1 ราย ระยะที่ 4 จ านวน 2 ราย ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสถาบันภาษามีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาผลงานวิชาการและต่อสัญญาจ านวนทั้งสิ้น 3 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนระดับในต าแหน่ง
หัวหน้างานแล้ว 1 ราย 

2.4 ผลการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา  
ผลจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ (เอกสาร 1.2.1.3) 
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการ 
ผลการด าเนิน 
เชิงปริมาณ 

ผลการด าเนิน 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. โครงการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนส าหรับอาจารย์ 

ผู้เข้าอบรม  
จ านวน 99 คน 

ความพึงพอใจ  
ระดับ มากที่สุด 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ผู้เข้าอบรม  
จ านวน 16 คน และ
รับค าแนะน าด้านผลงาน
วิชาการ จ านวน 6 คน 

ความพึงพอใจ  
ระดับ มากที่สุด 

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงการพัฒานางาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้เข้าอบรม  
จ านวน 21 คน 

ความพึงพอใจ  
ระดับ มากที่สุด 

2. โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางผลงาน
วิชาการ 

ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 3 คน 

ความพึงพอใจ 
ระดับ มาก 

 
2.5 การติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาได้รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษาราย
ไตรมาส (เอกสาร 1.2.1.5) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2565 
และวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือปรับรูปแบบกิจกรมส าหรับการของบประมาณในปีงบประมาณ 2566 เช่น การ
จัดโครงการส านึกรักองค์กร มุ่งเน้นการช่วยเหลือและเร่งรัดบุคลากรสายวิชาการให้สามารถผลิตผลงาน
วิชาการทุกประเภทให้เสร็จทันการต่อสัญญา เนื่องจากมีบุคลากรที่ต้องยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 7 คน จึงจะ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านผลงานและให้ค าแนะน า นอกจากนี้ยังช่วยเหลือบุคลากรสายสนับสนุนไปพร้อมๆ กัน 
โดยผู้บริหารตามโครงสร้างเป็นวิทยากรและอ่านเอกสารต่อสัญญาและเอกสารที่ผลิตเพ่ือเลื่อนระดับให้สุุงขึ้น 
เพ่ือเร่งรัดให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจและพัฒนางานไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้มีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอาจารย์ที่เน้นการสอนแบบ active learning ที่เป็นการสอน onsite มากขึ้น   

รายการหลักฐาน 
  
1.2.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สถาบันภาษา   
1.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร 2565 
1.2.1.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 
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1.2.1.4 รายงานการประชุมหน่วยทรัพยากรบุคคล/ภาพการประชุม 
1.2.1.5 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา  

 
ข้อ 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
ผลการด าเนินงาน 

สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการภายใน สถาบันภาษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน
กรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2564 เพ่ือวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานของสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานสถาบันภาษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้มีการน าผลจาก
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ 2564 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2565 โดยให้คงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ได้ผลต่อไป และด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานสถาบันภาษา มากกว่าการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 พบว่าความเสี่ยงด้านการหา
รายได้ ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดที่คะแนน 9 ระดับสูง เนื่องจากประเมินแล้วว่ารายได้จากการจัด
การศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน
จะลดลง จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันการระบาดของประเทศจีน จึงได้
น าประเด็นความเสี่ยงด้านการหารายได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงจากรายได้จากการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน  เกิดมาจาก ดังนี้  

1) สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมาอีกระลอก 
2) นักศึกษาจีนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีจ านวนน้อยลง   
คณะกรรมการฯ จึงหาข้อสรุปเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุม

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 
1) เร่งรัดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) กับมหาวิทยาลัยเดิมที่มีอยู่  และ

มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ 
2) เร่งจัดท าข้อมูลการเปิดสอน ปฏิทินการเรียนและประชาสัมพันธ์สู่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
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3) ติดตามนโยบายรัฐบาลและแจ้งผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยจีน 
4) ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
5) จัดท าสื่อคลิปวิดีโอ บรรยายความรู้สึกของนักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเดินทางมาเรียนที่

มหาวิทยาลัย 
ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 

2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลจากการประชุมโดยวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ จากการใุช้กลยุทธ์ต่างๆ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเป็นระยะ ๆ 
ทัง้นี้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 จึงประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอีกครั้ง พบว่า มีระดับความ
เสี่ยงลดลง จากคะแนน 9 ระดับสูง เป็นคะแนน 3 ระดับความเสี่ยงต่ า เนื่องจากสามารถด าเนินการท า 
MOU/MOA กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เรียบร้อยแล้วบางแห่ง นักศึกษาจีนสามารถเดินทางมาเรียน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว และมีแนวโน้มสูงว่าจะมีนักศึกษาเดินทางมาเรียนในปีการศึกษา 2565 เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
ความเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีอยู่ถึงแม้จะอยู่ในระดับต่ า สถาบันภาษาจึงจ าเป็นที่ต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการติดตามและด าเนินการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อไป 

 
รายการหลักฐาน 

1.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันภาษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1.3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
1.3.1.3 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 RM1-4 
1.3.1.4 MOA กับ Beibu Gulf University 
1.3.1.5 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจีน หมู่เรียน 64/106 ในรูปแบบออนไลน์ ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 65 
1.3.1.6 รายชื่อนักศึกษาจีน ประจ าปีการศึกษา 2565 (24 คน) 
  

ข้อ 4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่สามารถน าไป
พัฒนางานของหน่วยงาน 
 

สถาบันภาษามีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ด้านการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) และสอบผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
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เข้ารับการทดสอบและไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาตามที่สถาบันภาษาก าหนด (เอกสาร 
4.1.1.1) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2563) และประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่สถาบันภาษาใช้ในการพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด (ประมาณ 
15000 คน) คือการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน และการอบรมเพ่ือเตรียมสอบข้อสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน  

จากนโยบายข้างต้น การสะสมคะแนนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษามีความสนใจและมีความต้องการเข้าอบรมของนักศึกษาจ านวนมาก 
แต่ด้วยข้อจ ากัดในด้านตารางการเรียนการสอนของนักศึกษา ข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร และการก าหนด
ปริมาณผู้เข้ารับการอบรมต่อกลุ่มเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันภาษาจึงต้องกระจายและเพ่ิมจ านวน
กลุ่มการจัดกิจกรรมและการจัดอบรมท าให้มีการเปิดลงทะเบียนช่วงเวลาใกล้เคียงกันและการจัดด าเนินการทับ
ซ้อนกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุของการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหรือยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจากไม่สามารถเข้าอบรมพร้อมกันได้ และปิดโอกาสนักศึกษารายอ่ืนที่ต้องการลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ 
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดปัญหาด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านงบประมาณ ด้านผลการด าเนินงานของสถาบันภาษาไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4.1 กลวิธีการแก้ปัญหาจากการจัดอบรม (นวัตกรรม) 
จากปัญหาดังกล่าวหน่วยอบรม สถาบันภาษาได้รวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านระบบ

การสนับสนุนการด าเนินงาน และมีผลจากการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิผล ลดปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน โดยระบบสนับสนุนการจัดโครงการอบรมของอาจารย์มีเจ้าหน้าที่หน่วยอบรมเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ด้านการวางแผน (Plan)  
มีกลวิธีที่ใช้ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประจ าหน่วยอบรมจาก

ผู้รับผิดชอบโครงการ (เจ้าหน้าที่หน่วยอบรม, อาจารย์สถาบันภาษา) (เอกสาร 4.1.1.2) เพ่ือก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยอบรม ประชุมร่วมกัน 

1) เพ่ือก าหนดแผนการจัดอบรมตลอดปีงบประมาณ (ช่วงเวลาการจัดอบรม, แนวทางการจัด
อบรม เป็นต้น) 

2) ก าหนดการเข้าร่วมอบรมโดยใช้เงื่อนไข หรือเกณฑ์เดียวกัน 
3) จัดท าปฏิทินการจัดอบรมตลอดปีงบประมาณ และจัดท าข้อมูลแนวทางการเข้าอบรม 

(infographic) ให้นักศึกษาเข้าใจ (เอกสาร 4.1.1.3) 
4) ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดอบรมเป็นระยะเพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเข้า

อบรมได้ด้วยตนเอง 
ปัญหาที่สามารถแก้ได้ 
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1) คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยอบรมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
2) ได้แนวปฏิบัติในการจัดด าเนินงานอบรมไปในทิศทางเดียวกัน 
3) มีปฏิทินโครงการอบรมเพ่ือแจ้งข้อมูลในภาพรวมได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดด าเนินงานอบรมมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการด าเนินงาน (Do) 
กลวิธีในการด าเนินงานตามแผนประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าขั้นตอน

การปฏิบัติงานอบรม (Flow Chart) เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และสร้างระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันส าหรับ
รับสมัครนักศึกษาในทุกโครงการอบรม (เอกสาร 4.1.1.4) 

ปัญหาที่สามารถแก้ได้ 
1) บุคลากรภายในองค์กรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างชัดเจน 
2) เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอบรมให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการในการจัด

ด าเนินงานได้ง่ายข้ึน 
3) ระบบลงทะเบียนรับสมัครเข้าอบรมมีประสิทธิภาพขึ้น 
4) ระบบประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพขึ้น 

3. ด้านการตรวจสอบ (Check) 
มีกลไกการก าหนดรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลา 
ปัญหาที่สามารถแก้ได้ 
1) สามารถบริหารจัดการโครงการในระหว่างการจัดอบรมได้ทั่วถึง (ตรวจสอบผู้สอน, อ านวย

ความสะดวกผู้สอนและนักศึกษา เป็นต้น)  
2) ประเมินทัศนคติจากผลการด าเนินงานได้ง่ายขึ้น (ปริมาณ, คุณภาพ, ความพึงพอใจ)  
3) ตอบข้อซักถามให้นักศึกษาได้ง่ายขึ้น ครบถ้วนครอบคลุมมากขึ้น 
4) รายงานสรุปผลด าเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และ

รวดเร็วมากขึ้น 
4. ด้านการปรับปรุง (Act) 

มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดอบรม สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือ
น ามาปรับปรุงก าหนดแผนในครั้งถัดไป 

ปัญหาที่สามารถแก้ได้ 
1) ทราบสาเหตุของการเกิดปัญหาอย่างแท้จริง 
2) การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการท าให้การจัดอบรมด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
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3) สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานในอนาคตได้ง่ายขึ้น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
(รายไตรมาส, ประจ าปีงบประมาณ) 

4.2 การบริหารจัดการความรู้  
หน่วยอบรมได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา และคณะกรรมการบริหาร

จัดการความรู้ (เอกสาร 4.1.1.5) ให้เผยแพร่นวตกรรมหรือกลวิธีจัดการปัญหาด้วยการพัฒนาระบบสนับสนุน
การจัดอบรม  เนื่องจากสามารถลดปัญหาลงได้มาก ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การท าความเข้าใจของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานผลการด าเนิุนงานที่สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากทุกฝ่ายมีระบบการท างาน
เหมือนกัน หน่วยอบรมจึงด าเนินการเผยแพร่นวตกรรม ดังนี้ 

1. แบ่งปันความรู้และแนวทางให้หน่วยงานบริหารวิชาการอ่ืนของสถาบันภาษา คือหน่วย
กิจกรรม หน่วยซอฟต์แวร์ โดยการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบของหน่วยงานดังกล่าว และใช้
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 (เอกสาร 4.1.1.6)  
2. แบ่งปันความรู้และแนวทางการบริหารจัดการการอบรมที่มีผู้จัดหลายคนและมีผู้ร่วมกิจกรรม

จ านวนมากโดยการเผยแพร่การจัดการความรู้ดังกล่าวทางเว็บไซด์สถาบันภาษา (เอกสาร 4.1.1.7)  
4.3 ผลการบริหารจัดการความรู้ 

ผลการเผยแพร่แนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการของสถาบันภาษาแก่หน่วย
กิจกรรม หน่วยซอฟต์แวร์ พบว่า สามารถลดปัญหาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่คล้ายกับผลการแก้ปัญหาของหน่วยอบรม 
และยังง่ายต่อการท าความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากรที่จัดโครงการ เพราะมีระบบเดียวกันทั้งหมด ส่งผลให้
ระบบประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย รวมถึงง่ายและเป็นธรรมส าหรับผู้บริหารในการประเมินผล
ภาระงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

 
รายการหลักฐาน 

1.4.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 

4.1.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยอบรม  
4.1.1.3 ปฏิทินการจัดอบรมตลอดปีงบประมาณ และจัดท าข้อมูลแนวทางการเข้าอบรม 

(infographic) 
4.1.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
4.1.1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานอบรม (flow chart) ส าหรับผู้บริหาร ผู้จัดโครงการ และเจ้าหน้าที่

หน่วยอบรม 
4.1.1.6 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านกิจกรรมและซอฟต์แวร์ (flowchart) 
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4.1.1.7 การเผยแพร่การบริหารจัดการความรู้ทางเว็บไซด์สถาบันภาษา  
4.1.1.8 แผนการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
4.1.1.9 รายงานผลการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ข้อ 5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และค าสั่งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ตามท่ีหน่วยประกันคุณภาพก าหนด ปีการศึกษา 2564 (เอกสาร 5.1.1.1)   ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้   

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน 
3. ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง 
ในด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบันภาษามีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ด้านการวางแผน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และค าสั่งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตามที่หน่วยประกันคุณภาพก าหนด โดยพิจารณาผู้รับผิดชอบจากการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
การประชุมและชี้แจ้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 2565 (เอกสาร1.5.1.2) เพ่ือท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินการในประเด็นการ
ประกันคุณภาพแต่ละด้านเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน าไปก ากับและติดตามต่อไป และเนื่องจากงานหา
รายได้จากการบริการวิชาการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านการหารายได้เพ่ิมข้ึนด้วย (เอกสาร 1.5.1.3)  

2. ด้านการด าเนินงาน 
ผู้บริหารที่รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดต่างๆ ท าหน้าที่ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามแผนประกันคุณภาพแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านความเสี่ยง ด้าน
การจัดการความรู้ และด้านการประกันคุณภาพ โดยเน้นการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และด าเนินการ
ตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้รายไตรมาส เช่น ในการพัฒนาบุคลากรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตลอดปี และคณะกรรมการด้านความเสี่ยงมีการประชุมเพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามแผนก็มี
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การปรับแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงทันทีโดยไม่ต้องรอสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น (เอกสาร 
1.5.1.4) เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่ 2 อยู่เป็นระยะ ๆ และมอบให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานรูปแบบและรายละเอียดของการ
ด าเนินงาน รวมถึงผลการด าเนินงานให้ทราบรายเดือน เช่น ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ด้านการผ่านเกณฑ์ด้วยการทดสอบและการสะสมคะแนนจากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น   

3. ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาก าหนดให้คณะกรรมการประกันคุณภาพแต่ละฝ่ายน าผลการ

ด าเนินงานตามแผนมารายงานรายเดือน/ไตรมาส (เอกสาร 1.5.1.5) ซึ่งผู้บริหารจะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป เช่น ด้านแผนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการปรับ
แผนการด าเนินงานหลายครั้งเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ียังมีการเรียนออนไลน์อยู่  เช่น การมอบ
ซอฟต์แวร์ฝึกภาษากับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม การอบรมและจัดกิจกรรมออนไลน์ (แทนการอบรมที่
มหาวิทยาลัย) เพ่ิมกิจกรรมการผลิตวีดีโอเพ่ือให้นักศึกษาปีสุดท้ายและตกค้างได้ฝึกภาษาอังกฤษที่บ้านได้ เป็น
ต้น นอกจากนี้ในด้านการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีการประชุมและรายงานผลคะแนนให้นักศึกษา
ทราบเดือนละ 2 ครั้งท าให้สามารถติดตามปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดปี เมื่อมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าก็จะมีการปรับแผนการด าเนินงานในรอบต่อไปเพ่ือให้มีผลใกล้เคียงกับ
เป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน (เอกสาร 1.5.1.6) ซึ่งช่วย
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น  

4. ด้านการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการ

บริหารสถาบันภาษาได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2565 และจัดท ารายงานประจ าปี  (annual report) (1.5.1.7) มีการปรับรูปแบบหรือ
รายละเอียดการด าเนินงานต่างๆ ทั้งในระหว่างปีและในการเสนอของบประมาณในปี 2566 เช่น  

- ในด้านการบริหารจัดการ มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ปรับงานที่รับผิดชอบของผู้บริหาร  
ปรับแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส เป็นต้น  

- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการด าเนินงานตามแผน แต่จะมีการปรับแนวทางการเร่ง
พัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป เป็นต้น 

- ด้านความเสี่ยงมีการปรับแผนตามผลการเจรจาเรื่อง MOU กับมหาวิทยาลัยจีน และมีการ
ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเร่งรัดให้นักศึกษาจีนสามารถเดินทางมาเรียนได้ เป็นต้น 
 
รายการหลักฐาน 

1.5.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
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1.5.1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 
1.5.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหารายได้  
1.5.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง  
1.5.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 
1.5.1.6  รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 
1.5.1.7 รายงานประจ าปี (annual report) 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
☑บรรลุ 🗵ไม่บรรลุ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน ☑ บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

- 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ประชุมท าความเข้าใจเรื่องงานประกันคุณภาพกับบุคลากรทุกคนเพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึ้น  

  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ใช้ระบบการเก็บข้อมูลออนไลน์ทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
แนวทางในการพัฒนา 

 จัดประชุมและอภิปรายร่วมกัน 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง คือ คะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ คือด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ มี
ผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 3.50 – 3.99 4.00 ขึ้นไป 

 
*กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 

 
ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

 
  



29 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของหน่วยการ รวมทั้งสถาบัน

ภาษา โดยมีประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.39) ในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (x̄ = 4.46) น้อยทีสุ่ด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (x̄ = 4.34) ดังนี้  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

4.46 
4.37 
4.34 
4.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.39 มาก 

 
รายการหลักฐาน 

1.2.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันภาษา ปีการศึกษา 2564 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ 🗵 ไม่บรรลุ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 4.39 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

- 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

หาแนวทางพัฒนาประเด็นความพึงพอใจที่ยังมีคะแนนน้อย 
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แนวทางในการพัฒนา 
ประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมในการ
ท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในประเด็นการพัฒนาบัณฑิตนั้น คือ การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีพันธกิจในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาจึงควรต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม  
  
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 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

3. มีการด าเนินการตามแผนและติดตามผล  

4. มีการประเมินความส าเร็จของแผนฯ และได้คะแนน 4.00 ขึ้นไป  

5. มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 
ผลการด าเนินงาน 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้  
1. จัดท าประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ปี 2561 และปี 2563 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจากกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 

- ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง เกณฑ์การสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่าน
ซอฟต์แวร์ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.3) 

- เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ (เอกสารหมายเลข 
2.1.1.4) เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ และต้องการผ่านเกณฑ์ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านซอฟต์แวร์ 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามประเภทของ
กิจกรรม คณะกรรมการด้านการอบรม คณะกรรมการด้านกิจกรรม คณะกรรมการด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือด าเนินงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.5) นอกจากนี้มีการประชุมแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษร่วมกับคณะวิชา  

3. มีกระบวนการและกลวิธีในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1.6) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ระบบการประเมินพัฒนาการด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การทดสอบก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และก่อนจบ)  

2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่บูรณาการสื่อซอฟต์แวร์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือสนองความ
ต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทัศนคติในทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษา กิจกรรม
ส่งเสริมการสื่อสาร กิจกรรมเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ภาษาภาษาอังกฤษให้มากที่สุดในระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้  

4 จัดเตรียมและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ห้องคอมพิวเตอร์ (ฝึกภาษา) ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ห้องฝึกอบรม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการฝึกภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
รายการหลักฐาน 

2.1.1.1 เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2561 และปี 2563 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์วัด
ความรู้ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา  
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2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจาก
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 

2.1.1.3 ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง เกณฑ์การสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผ่านซอฟต์แวร์ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 

2.1.1.4 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  
2.1.1.5 คณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารายกิจกรรม 
2.1.1.6 กระบวนการและกลวิธีในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
ข้อ 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 สถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบันภาษาและได้เชิญตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษจากทั้ง 5 คณะมาประชุมหารือ
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน (เอกสาร 2.1.2.1) ได้แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2564 (เอกสาร 2.1.2.2) ซึ่งมีสาระส าคัญ  ดังนี้  

1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
2. ก าหนดรายละเอียดการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยประกอบด้วย

การทดสอบแรกเข้า ทดสอบความก้าวหน้าทุกชั้นปี และทดสอบก่อนจบ 
3. ก าหนดแนวทางในจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้สะสมคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษใน 3 รูปแบบ 

คือ กิจกรรมอบรมพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย 

4. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนภาษาโดยการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์ฝึกภาษา และสื่ออ่ืน ๆ 
 
รายการหลักฐาน 

2.1.2.1 การประชุมตัวแทน 5 คณะเรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และ
บันทึกการประชุม 

2.1.2.2 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 
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ข้อ 3. มีการด าเนินการตามแผนและติดตามผล 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษาได้รับงบประมาณ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 2,715,886 บาท (เอกสาร 2.1.3.1)  เพ่ือด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564  เมื่อสิ้นปีมีผลการด าเนินการ ดังนี้   

1. ประเภทอบรมจ านวน 13 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,905 คน ในภาพรวมนักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการอบรมที่ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.55 (เอกสาร 2.1.3.2) 

2. ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวน 19 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,419 คน ใน
ภาพรวมนักศึกษามีทัศนคติต่อกิจกรรมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 (เอกสาร 2.1.3.3)  

3. ประเภทการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านซอฟต์แวร์จ านวน 5 ซอฟต์แวร์ จ านวนนักศึกษา 
6,350 คน ส าหรับทัศนคติของนักศึกษาต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านซอฟต์แวร์อยู่ ในภาพรวมนักศึกษามี
ทัศนคติต่อกิจกรรมระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57  (เอกสาร 2.1.3.4)   

นอกจากนี้สถาบันภาษาได้ใช้งบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อฝึกภาษาเพ่ิมเติม เช่น ซอฟต์แวร์
ฝึกภาษาระยะสั้น ซอฟต์แวร์ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซอฟต์แวร์ฝึกท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษ รวมถึง
สื่อฝึกภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ด้านการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถาบันภาษาได้มีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้คณะกรรมการชุดต่างๆ 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละประเภทในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ภาษาเป็นประจ าทุกเดือน (เอกสาร 2.1.3.5) นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยัง
ไม่คลี่คลาย สถาบันภาษายังคงใช้มาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน เป็นระยะ ๆ โดย
ประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามและทบทวนการด าเนินการกิจกรรมตามแผนการพัฒนานักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การระบาด (เอกสาร 2.1.3.6) และมาตรการในการป้องการการระบาดของมหาวิทยาลัย เช่น ใช้
รูปแบบการอบรม การประกวดแข่งขัน เป็นรูปแบบออนไลน์ และบริหารจัดการมอบซอฟต์แวร์ฝึกทักษะภาษา
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ เช่น บูรณาการซอฟต์แวร์ฝึกท าข้อสอบส าหรับ
นักศึกษาครู มอบซอฟต์แวร์เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาเอกทั่วไป เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสะสมคะแนนพัฒนาภาษาได้ครบและผ่านเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถใช้
ประกอบการขอจบการศึกษาได้ นอกจากนี้สถาบันภาษายังได้เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาภาษาด้วยการให้นักศึกษา
ผลิตวิดีโอตามหัวข้อที่ก าหนดในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสในการสะสมคะแนนได้ตลอกเวลา โดย
สามารถท างานท่ีบ้านได้มากข้ึน 
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รายการหลักฐาน 
 2.1.3.1 รายละเอียดงบประมาณในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
 2.1.3.2 สรุปผลการด าเนินการด้านการอบรม  
 2.1.3.3 สรุปผลการด าเนินการด้านกิจกรรม 
 2.1.3.4 สรุปผลการด าเนินการด้านซอฟต์แวร์  
 2.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา วาระการรายงานผลการด าเนินการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประเภทต่าง ๆ  
 2.1.3.6 รายงานการประชุมการกลั่นกรองคะแนนประจ าเดือน 
 
ข้อ 4. มีการประเมินความส าเร็จของแผนฯ และได้คะแนน 4.00 ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 สถาบันภาษา ได้น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาประเมินผลตามตัวชี้วัด
แผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1. ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางภาษา
ด้วยการเก็บสะสมคะแนน
พัฒนาทักษะภาษา 

60 50 77.78  บรรล ุ 2.1950 

2. ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง
ภาษา 

40 15 17.55  บรรล ุ 2.1375 

รวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.3325 
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เกณฑ์การคิดคะแนนความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 จาก
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

 

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 

 
คะแนนถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 คือ 4.33 คิดเป็น

คะแนนความส าเร็จของแผนฯ ที่คะแนน 4.95 
 
รายการหลักฐาน 
 2.1.4.1 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 และรายงานการประเมิน
ความส าเร็จของแผนฯ 
 
ข้อ 5. มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการวิเคราะห์ผลด าเนินงานของกิจกรรมบริการวิชาการซึ่งประกอบด้วย การอบรม กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและซอฟต์แวร์ พบว่ายังมีประเด็นที่ยังไม่บรรลุผลหรือยังไม่มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาจึงเสนอให้มีการปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาทราบผ่านบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาทุก
เดือน รวมถึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาเพ่ือแจ้งผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาในปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการราย
กิจกรรมในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานรายกิจกรรมและร่วมหาแนวทางแก้ไข
กระบวนการด าเนินกิจกรรม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1. ด้านการใช้งบประมาณ  
จากการการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านพบว่า การจัด

โครงการในไตรมาส 4 ท าให้ประสบปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนดเวลาของการปิด
ปีงบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 จึงก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาเร่งจัด
โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1-3 เพ่ือไม่ให้ประสบปัญหาการจัดโครงการที่ต้องมีการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส CODID-19 จึงตกลงให้การ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดในไตร 1 ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณและ
ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนภาษาอังกฤษ และการจบการศึกษาของนักศึกษา 
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2. ด้านการก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ผลจากการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 พบว่า การจัดกิจกรรมยังมีความซ้ าซ้อนกันใน

เรื่องเวลาในการด าเนินกิจกรรม ท าให้เกิดปัญหานักศึกษาลงทะเบียนกิจกรรมซ้ าซ้อน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ตนเลือกไว้ ท าให้มีหลายกิจกรรมที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท าให้เมื่อเสร็จสิ้ น
โครงการ อัตราคงอยู่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการ
แต่งตั้งให้บุคลากรที่ท าโครงการประเภทเดียวกันเป็นคณะกรรมการเพ่ือให้การก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน แก้ปัญหาการลงทะเบียนหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน 
รวมถึงสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เป็นต้น 

3. ด้านระบบการสนับสนุน  
ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายต้องจัดระบบการให้การสนับสนุนกลุ่มอาจารย์ 

(ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) โดยมีการประชุมและแบ่งหน้าที่/ความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างผู้จัดโครงการและเจ้าหน้าที่ ท าให้มีความชัดเจนในเชิงการประเมินปริมาณงานของบุคลากร ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติที่บุคลากรยอมรับ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2566 จึงก าหนดให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรมเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 และรับทราบรูปแบบการท างานร่วมกัน และมีการปรับ
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะในการประชุมร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

2.1.5.1 บันทึกการประชุมปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม  
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ 🗵 ไม่บรรลุ 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

1. สถาบันภาษาได้พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจน ท าให้มี
แนวทางการด าเนินการที่มีความชัดเจน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และเป้าหมายการ
ท างาน 

2. สถาบันภาษามีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย รูปแบบตามความสนใจ ตามระดับภาษา
และความสามารถของผู้รับบริการ 

3. มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมตั้งแต่ต้นปี ท าให้ผู้รับบริการและผู้ด าเนินงานเองมีทิศทางในการท างาน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   
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4. การก าหนดภาระงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนท าให้
กระบวนการท างานมีความชัดเจน สามารถกระตุ้นการท างานของผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน เป็นระบบ และเกิดความยุติธรรม 

5. มีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการของกิจกรรมในประเภทเดียวกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือง่าย
ต่อการสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในการพัฒนาโปรแกรมรับลงทะเบียนเพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- จัดกิจกรรมที่ท้าท้าย เช่น การท างานร่วมกับนักศึกษาในต่างประเทศ เพ่ิอเพุุ่มศักยภาพของนักศึกษา 
 
แนวทางในการพัฒนา 

- รับบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ในการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาจึงควร
มีการประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา โดยประเมินจากร้อยละนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามสูตร 
 

จ านวนนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

15
× 5   =  คะแนนที่ได้     

 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
493

2,809
× 100  =   17.55     

 
17.55

15
× 5 =   5.85  
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รายการหลักฐาน 
2.2.1 รายงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 รหัส 61 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ 🗵 ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.55 5 คะแนน  บรรล ุ

 
จุดแข็ง 

- 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 
แนวทางในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. บูรณาการซอฟต์แวร์ฝึกท าข้อสอบเพื่อเตรียมตัวนักศึกษาให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ด้าน

ภาษาอังกฤษได้มากข้ึน 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการสะสมคะแนนพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น นอกจากจะแสดงให้เห็น
ด้วยผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังสามารถดูได้จากจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ตามที่ ก าหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจะต้องเก็บคะแนนการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 150 ชั่วโมง จึงจะผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จาก
จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนตามสูตร 
 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษด้วยการสอบ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

50
× 5    =  คะแนนที่ได้    
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ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการสะสมคะแนน 

1,855

2,385
× 100       = 77.78 

 
77.78

50
× 5            =   7.78 

 
รายการหลักฐาน 

2.3.1 รายงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา รหัส 61) 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ 🗵 ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 77.78 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการสะสมคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความชอบของนักศึกษา  
2. เพ่ิมกิจกรรมที่มีความท้าทายส าหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

แนวทางในการพัฒนา 
- 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
-  
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ข้อ 5 ข้อ  บรรล ุ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย 3.51 4.39  บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 15 193 
X100 

17.55   บรรล ุ 5 

2,809 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 50 1,855 
X100 

77.78   บรรล ุ 5 

2,385 

เฉลี่ยรวม 5.00 

 


