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บทสรุปผูบริหาร 
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2557  ทั้งหมดรวม 2 องคประกอบ จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้

ที่ 1.1 และองคประกอบที่ 2  การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ รวม

ทั้งหมด 5 ตัวบงชี้ 

ตลอดปการศึกษา 2557 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการจัดทบทวน และ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกประเด็น มีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร

อยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาผูสนใจตาง ๆ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดไว โดยมีการสงเสริมและ

สนับสนุนศักยภาพทางภาษาใหแกคณาจารย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        

อยางตอเนื่อง  

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจุดที่ควรพัฒนา คือ การลดขั้นตอนกระบวนการ

ทํางานเพื่อใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหเปนระบบมาก

ขึ้น เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของสถาบันภาษา 
             

1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มแรกกอตั้งเปน “ศูนยภาษา” เปดดําเนินการโดย

ใหการอบรมนักศึกษาเปนรุนแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 โดยเกิดจากการริเริ่มของอธิการบดี

สถาบันราชภัฏนครปฐมในสมัยนั้น คือ นางเพ็ญรัตน วริรักษ ซึ่งกําหนดนโยบายของ สถาบันฯ ใหผูที่จบ

การศึกษาทุกคนผานการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสมัครงาน รวมถึงเพื่อการดําเนินอาชีพในอนาคต ผูที่ดําเนินการใหการกอตั้งศูนย

ภาษาเปนไปตามนโยบายขางตน คือ  ดร. ณัฐกาญจน อางทอง ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรในสมัยนั้น โดยปรับปรุงชั้นลางของอาคาร A2 เพื่อใชเปนหองเรียน 3 หอง และสํานักงาน

ศูนยภาษา 1 หอง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชงานในศูนยฯ นอกจากเนนการอบรม

ภาษาตางประเทศในชั้นเรียนแลว ศูนยภาษายังมีสวนที่ใหบริการสําหรับนักศึกษาที่ตองการพัฒนาทักษะ

ภาษาดวยตนเอง ไดแก ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self- Access Learning Centre) ตั้งอยูชั้น 1 อาคาร 

A2  

ตอมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดวยเห็นถึงความสําคัญและความตองการพัฒนาภาษาที่มากขึ้น

เพื่อพัฒนาเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน  มติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นชอบใหยกระดับศูนยภาษา

ซึ่งเดิมอยูภายใตการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีฐานะเทียบเทาโปรแกรมวิชา 

จัดตั้งเปน “สถาบันภาษา” มีฐานะเทียบเทาคณะ และกําหนดใหมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูและ

ใหบริการดานการพัฒนาทักษะภาษา การทดสอบ การแปล สําหรับนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย และแตงตั้งใน รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน คีรินทร เปนผูอํานวยการสถาบัน

ภาษา 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

ปรัชญา ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพทางภาษา เพื่อความกาวหนาขององคกร

และชุมชนสูความเปนสากล 

วิสัยทัศน ศูนยกลางการเรียนรูและฝกอบรมดานภาษาสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ

หนวยงานตางๆ ในภูมิภาคตะวันตก 

พันธกิจ 

1. พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดวยการอบรม และสงเสริมการเรียนรูทางภาษาและ

วัฒนธรรมดวยตนเอง 

2. พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษแกอาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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3. บริการดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ แกบุคคล องคกร และหนวยงานตางๆ 

4. สงเสริมศักยภาพผูสอนภาษาอังกฤษ ดวยการอบรม และบริการการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 

5. พัฒนาแบบทดสอบ และเปนศูนยทดสอบสมรรถนะทางภาษา 

6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค 

1. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองรวมทั้งจัดบริการวิชาการแกหนวยงาน

ในทองถิ่น 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุงหวังประสิทธิผลตอผูเรียนและบริการทดสอบภาษา 

3.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 
  

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สถาบันภาษา สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

รองอธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร

สถาบันภาษา
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งานบริการวิชาการ 

สํานักงาน 
ผูอํานวยการสถาบันภาษา 

สถาบันภาษา 

งานบริหารพัฒนา 

 ศูนยการแปล 

ฝายทดสอบ  

ฝายฝกอบรม 

ฝายกิจกรรม/โครงการ 

ฝายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

 ฝายวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

ฝายเลขานุการและงานประชุม  

ฝายธุรการและงานสารบรรณ 

ฝายการเงิน พัสดุและครุภณัฑ 

ฝายประกันคณุภาพ 

ฝายแผนและนโยบาย 

 ฝายวิเทศสมัพันธและประชาสัมพันธ 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจํา สถาบันชุดปจจุบัน 

1.  รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 

2.  อาจารยรุจา     สุขพัฒน  กรรมการ 

3.  อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง กรรมการ 

4.  อาจารยอินทิรา   กุลวิเชียร กรรมการ 

5.  อาจารยเนตรนภา  วรวงษ  กรรมการ 

6.  อาจารยอัมพร     วรานนทวนิช กรรมการ 

7.  อาจารยพงศกร   เมนลาภเหมาะ กรรมการ 

8.  อาจารย ดร.อิทธินันทน  คิมหะจันทร กรรมการ 

9.  อาจารยกฤติยา   คงแทน  กรรมการ 

10. อาจารยอุบลรัตน  ตรีพงษพันธุ กรรมการ 

11. อาจารยสุรชัย   อยูสุข  กรรมการ 

12.  อาจารยพศิกา   ธารณธรรม กรรมการ 

13. อาจารยรณกร   ธรรมจิตต กรรมการ 

14.  อาจารยปภังกร   กิจทวี  กรรมการ 

15.  อาจารยณัฐฐิรา   ปุยะกุล ซวิค กรรมการ 

16. อาจารยสลินดา   โพธิ์พยัคฆ กรรมการ 

17.  อาจารยขนิษฐา   ไทยเจริญ กรรมการ 

18.  อาจารยนุชนาฏ   เซี่ยงฉิน  กรรมการ 

19.  อาจารยสถาพร   รุงสวาง  กรรมการ 

20.  นางสาวสินีนาถ   พูลเพ่ิมพันธุ กรรมการ 

21.  นางสาวสิริพร   พวงสําลี  กรรมการ 

22.  นางอัจฉรา   นามวงศ  กรรมการ 

23. นางสาวกนกวรรณ  นิ่มทัศนศิริ กรรมการ 

24. นางสาววรรษมน  จันทรสมวงศ กรรมการ 

25. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม  กรรมการและเลขานุการ 

1.5 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

จํานวนบุคลากรสถาบันภาษา ปการศึกษา 2557  มีจํานวน 25 คน จําแนกเปน ขาราชการพลเรือน

สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 1 4 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 18 72 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 24 

1.6 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่

สถาบันภาษา ตั้งอยูเลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม  มีสํานักงานอยูท่ี อาคาร 

A2 ชั้น 1 

1.7 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

องคประกอบ

คุณภาพ 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในปการศึกษา 2557 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 5 การ

บริการทางวิชาการแก

สังคม 

ควรพัฒนาการบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการวิจัย และ/หรือการ

จัดการเรียนการสอน 

สถาบันฯ สงเสริมใหอาจารยการ

บริการวิชาการกับการวิจัย แตยังไม

เห็นผลชัดเจน เนื่องจากอาจารยมี

ภาระงานสอนคอนขางมาก 
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
             

องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1    : การบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : รศ.ดร. วิไลรัตน ครีินทร, อ. ดร. อิทธินันท คิมหะจันทร,  

อ.รุจา สุขพัฒน, น.ส. จิราภา ศรีเนียม, น.ส. สิริพร พวงสําล,ี  

น.ส. กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ   

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 หนวยงานจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ

หนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงินความเสี่ยงและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของหนวยงาน

และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติ

การประจํ าปตามกรอบ

เวลา เพื่อใหบรรลุผลตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายของ

แผนกลยุทธ 

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการบริหารงานที่เปน

ระบบ มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานที่ชัดเจน (เอกสาร

หมายเลข 1.1.1.1 โครงสรางการบริหารงานสถาบันภาษา) โดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ

ดําเนินการในฝายตาง ๆ รวมทั้งรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบัน

ภาษา พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป โดยคํานึงถึงความ

สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  

แผนกลยุทธ 

ในปการศึกษา 2557 สถาบันภาษาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานสถาบันภาษาเพิ่มเติมจากเดิม (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา) และไดมีการ

มอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไดมีการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3 แผน

ยุทธศาสตรสถาบันภาษา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 

2557) และทบทวนแผนกลยุทธสถาบันภาษา (เอกสารหมายเลข 1.1.1.4 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

แผนกลยุทธสถาบันภาษา)  โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

และวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน รวมทั้งใชผลการวิเคราะห 

SWOT หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.1.5 เอกสารสรุปผลการ

วิเคราะห SWOT สถาบันภาษา) มารวมพิจารณา โดยมีหลักในการพัฒนา

แผนกลยุทธใหคลอบคลุมทั้ง 6 พันธกิจของสถาบันภาษา คือ 

1. เพิ่มศักยภาพทางภาษาแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายใน

และภายนอก 

2. สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปและเฉพาะดาน และวิชา

เลือกเสรีทางภาษาตางประเทศ 

3. สนับสนุนการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 

4. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพดานทักษะภาษา 

5. ใหบริการดานภาษาแกผูสนใจและองคกรภายนอก 

6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ด ี

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ 

และตั้งคาเปาหมายของตัวบงชี้ ทั้งนี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน จากนั้นจึงนําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธที่ปรับปรุง

นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา  แลวเผยแพรทางเว็บไซต

สถาบันภาษา 

แผนกลยุทธทางการเงิน 

สถาบันภาษามีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2557 – 

2561 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันภาษา 

พ.ศ. 2557 - 2561) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน มีการ

กําหนดงบประมาณที่จําเปนตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสถาบัน

ภาษา และกําหนดที่มาของเงินที่ชัดเจน  

แผนปฏิบัติการประจําป 

จากแผนกลยุทธการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธทางการเงิน ซึ่งเปน

แผนระยะยาว คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษาไดประชุมจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.7 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558)  เพื่อกําหนดการดําเนินงาน

จริงตามแผนกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมที่วางแผน

ดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ตัวบงชี้
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ความสําเร็จโครงการ/กิจกรรม คาเปาหมายตามตัวบงชี้ งบประมาณใน

การดําเนินการ ตลอดจนระบุผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน 

สะดวกตอการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนกลยุทธ 

สถาบันภาษาไดมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดวาระไวในการประชุมคณะกรรมการ

สถาบันภาษาใหมีการทบทวน ติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ ของแตละฝาย เพื่อใหผลเปนไปตามเปาหมายตามแตละไตรมาสที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.8 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา) ทั้งนี้ การดําเนินงานใน

แตละโครงการ/กิจกรรม จะยึดหลักวงจร PDCA เพื่อใหการดําเนินงานใน

ทุกกิจกรรมมีระบบขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฝายที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

2. ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อ

มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

4. ดําเนินโครงการ 

5. ประเมินผลโครงการ 

6. นําเสนอผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

สถาบันภาษา โดยสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้โครงการ รวมถึง

นําเสนอปญหาและอุปสรรคจากการการดําเนินงานเพื่อรวมกันพิจารณา

เสนอแนวทางการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป  

ยิ่งไปกวานั้น ยังมีการนําผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

สถาบันภาษาไปทบทวนแผนกลยุทธและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปในปตอไปอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับพันธ

กิจ เปาหมาย และสภาพการดําเนินงานจริง ในการเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่ เปนผลจาก

การวิ เคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอกหรือปจจัยที่ ไม

สามารถควบคุมไดที่สงผล

ตอการดํ า เนินงานตาม

พันธกิจของหนวยงาน  

สถาบันภาษามีดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1 คําสั่งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สํานัก และสถาบัน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558)  โดยคณะกรรมการของหนวยงานมีหนาที่

ดังตอไปนี้ 

1.1 กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

หนวยงาน 

1.2 วิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยงที่จะสรางความเสียหาย 

หรือลดโอกาสเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

1.3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

1.4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

หนวยงาน และเสนอตอมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประชุม

วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตาม

บริบทของหนวยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันภาษา 

ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย ตลอดจนวิเคราะห และประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานสถาบันภาษา ประจําป

งบประมาณ 2558 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสถาบันภาษา 

ในปที่ผานมา (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) สถาบันภาษาไดดําเนินการวิเคราะห 

ปจจัยเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ในมิติโอกาสที่จะ

เกิด ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงใน 3 ดาน คือ ดานทรัพยากร 

ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันภาษา 

ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจําป

งบประมาณ 2558 (เอกสารหมายเลข 1.1.2.3 แผนบริหารความเสี่ยง

สถาบันภาษา ปงบประมาณ 2558) โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ลด และ

หลีกเลี่ยงปจจัยที่อาจจะทําใหเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงาน หรือการ

บรรลุ เป าหมาย ในการปฏิบั ติ ง าน โดยแบ งออกเปน  3  ด าน 

ประกอบดวย  

3.1 ดานทรัพยากร ไดแก สถานที่และวัสดุ อุปกรณในการ

ดําเนินงานสถาบันภาษา ไมวาจะเปนงานทดสอบมาตรฐานทางภาษา 

งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และงานการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษา ยังไมเพียงพอ   

3.2 ดานการปฏิบัติงาน ไดแก การประชาสัมพันธขาวสารของ

สถาบันภาษา ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

3.3 ดานบุคลากร ไดแก การขาดแคลนบุคลากร/วิทยากร

ชาวตางชาติ ในการจัดอบรม  

4 .  คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย งและควบคุมภายใน 

ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันภาษา 

ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย

มอบหมายฝายที่ เกี่ยวของเพื่อดํา เนินงาน และติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนระยะ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 จึงจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนวิเคราะหความเสี่ยงที่เหลืออยู และ

แนวทางในการแกไข/ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไป

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมา- 

ภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 

ประกา รที่ อ ธิ บ ายกา ร

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

 

 

ผูบริหารสถาบันภาษา บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (effectiveness) ผูบริหารสถาบันภาษามีการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนใหเกิดผลลัพธ

ประโยชนสูงสุด มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่ไดมาตรฐาน 

รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 

1.1 ในดานการบริหารงบประมาณ มีการกําหนดคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบการติดตามการใชงบประมาณ ทั้งดานแผนงานและดาน

การเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค และถูกตองตามระเบียบ (เอกสาร

หมายเลข 1.1.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานแผนและ

การเงินสถาบันภาษา)  มีการติดตามทวงถามในที่ประชุมเปนรายไตร

มาส และรายงานการใชงบประมาณหลังเสร็จสิ้นโครงการในที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา เพื่อพิจารณาปญหาการใช

งบประมาณและเสนอแนวทางแกไข  

1.2 ในดานการบริหารทรัพยากร มีการกําหนดผูรับผิดชอบการใช

ทรัพยากรที่มีอยูและจัดหามาอยางคุมคา เชน การจัดทําตารางจองหอง

คอมพิวเตอรซึ่งมีเพียงหนึ่งหอง ใหสามารถใชสําหรับการทดสอบ การ

ฝกภาษาดวยตนเอง รวมถึงการใชเพื่อปฐมนิเทศและสาธิตการใชสื่อ

สําหรับผูเรียนที่มาเปนกลุมเล็กและใหญ ในดานสื่อฝกภาษาออนไลนมี

การกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อดูแลปริมาณและรายละเอียดการเปดใช

งานสื่อแตละลิขสิทธิ์ และมีการนําเสนอสถิติและรายละเอียดการใชใน

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางสงเสริมการใชงาน

ใหคุมคาตลอดอายุสื่อที่จัดซื้อมา นอกจากนี้มีการนําสื่อที่จัดซื้อมา

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนโดยมีผูสอนเปนผูดูแลควบคุม

การใชงานอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.1.3.2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาปการศึกษา 2557)   

2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) ผูบริหารสถาบันภาษา ไดมี

การจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูดูแลงานฝายตาง ๆ เพื่อใหมี

การพูดคุยปรึกษาหารือในการทํางานและกิจการตาง ๆ กอนนําเสนอใน

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมทุกคน

ไดรวมกันคิด รวมกันเสนอแนวทางไดอยางอิสระ และมีความรอบคอบ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

รวมถึงสงเสริมใหมีการเรียนรูงานของฝายตาง ๆ รวมกัน ทั้งนี้มีการ

กําหนดบทบาทของผูทําหนาที่ควบคุมงาน คณะกรรมการ และ

บุคลากรฝายสนับสนุน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวใน

การทํางานยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.1.3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

และการดําเนินตามภาระหนาที)่   

3. หลักตอบสนอง (responsiveness) ผูบริหารสถาบันภาษามี

นโยบายการใหบริการที่สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของ

ผูรับบริการ จึงมีการใชแบบสํารวจเพื่อศึกษาความตองการของ

ผูรับบริการ เพื่อใหสามารถ รวมถึงมีการเชิญผูรับบริการมาพูดคุยเพื่อ

กําหนดแนวทางกิจกรรมตามที่ผูรับบริการตองการ นอกจากนี้มี

การศึกษาจุดเดนจุดดอยของการจัดกิจกรรมการใหบริการโดยการใช

แบบสํารวจความพึงพอใจและการสัมภาษณ (เอกสารหมายเลข 

1.1.3.4 แบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ)   

4. หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) ผูบริหารสถาบัน

ภาษามีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอนุกรรมการฝายตาง ๆ 

โดยกําหนดใหผูบริหารตองรวมประชุมดวยเพื่อใหสามารถกํากับดูแล

และติดตามการตัดสินใจดานตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานตาง ๆ 

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในภาพรวม ดังนั้นแมจะมีหัวหนา

งานฝายตาง ๆ เปนผูกํากับดูแลงานฝายตนเองแลวผูบริหารยังตอง

แสดงความรับผิดชอบงานทั้งปวงในรูปแบบการประชุมและการตั้ง

อนุกรรมการเสริมเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด (เอกสารหมายเลข 

1.1.3.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ปการศึกษา 

2557) 

5. หลักความโปรงใส (transparency) ผูบริหารสถาบันภาษามี

การบริหารงานโดยการตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ แลวกําหนดอํานาจ

หนาที่อยางชัดเจน เชน คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทดสอบ การ

พัฒนาความสามารถทางภาษา การบริการวิชาการ การประเมินการ

ผานงานหรือการเพิ่มเงินเดือน เปนตน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.6 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ) นอกจากนี้ ยังมีการ

การเผยแพรขอมูลสําหรับนักศึกษา เชน จํานวนชั่วโมงสะสมในการ

พัฒนาทักษะภาษา ใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

(Facebook) และมีหลากหลายชองทางใหนักศึกษาและผูใชบริการ

สอบถามขอมูลได ทั้งทางโทรศัพท สังคมออนไลน อีเมล และที่

สํานักงาน 

6. หลักการมีสวนรวม (participation) ผูบริหารสถาบันภาษามี

การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการยอยซึ่งทุกฝายทั้งบุคลากรฝาย

วิชาการและฝายสนับสนุนสามารถนําเสนอความคิดและรวมกันกําหนด

กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติกอนนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการดําเนินงานซึ่งทุกคนยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดย

อิสระ ทั้งนี้เรื่องที่นําเสนอเขาที่ประชุมใหญ ตองมาจากการพูดคุยกัน

ของทุกฝายที่เกี่ยวของในระดับคณะกรรมการยอยเพื่อใหเกิดความ

รอบคอบทุกฝายสามารถปฏิบัติไดและนําไปสูการดําเนินงานที่ลดความ

ขัดแยงและสงเสริมการทํางานรวมกันและชวยเหลือกัน (เอกสาร

หมายเลข 1.1.3.7 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินตาม

ภาระหนาที)่ 

7. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เนื่องจาก

สถาบันภาษาไมมีรองผูอํานวยการ จึงมีผูกํากับดูแลงานทั้งหมดเพียงคน

เดียว ดังนั้นผูบริหารสถาบันภาษาจึงกําหนดเปนนโยบายใหมีผูกํากับ

ดูแลงานฝายตาง ๆ โดยทําหนาที่ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อให

คณะกรรมการไดชวยกันเสนอแนะแนวปฏิบัติใหผูดูแลงานฝายตางๆ 

ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การ

แตงตั้งผูดูแลงานฝายบริการวิชาการ เชน ฝายทดสอบ ฝายอบรม ฝาย

กิจกรรม ฝายศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ฝายเทคโนโลยี และงานฝาย

บริหาร เชน ฝายแผนงานและพัฒนา ฝายการเงิน ฝายธุรการและสร

รบาญ ฝายวิเทศและฝายประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.8 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินตามภาระหนาที่) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผูบริหารสถาบันภาษา

บริหารงานตามระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติที่ผานการกลั่นกรอง

จากฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยและเปนไปตามกฎ ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานพัฒนามาตรฐานดานภาษา

ของนักศึกษา ไดมีการจัดทําเปนประกาศเกณฑการผานมาตรฐานดาน

ภาษาอยางชัดเจน ทั้งของนักศึกษา อาจารย และพนักงานสาย
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.9 ประกาศเกณฑการผานมาตรฐาน

ดานภาษา) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารสถาบันภาษาเนน

จัดการดําเนินการของสถาบันภาษาดวยความเสมอภาค เชน จัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาสําหรับอาจารยทุกคณะวิชา บุคลากรสาย

สนับสนุนทุกหนวยงาน รวมถึงนักศึกษาแตละคณะทุกชั้นป เปนตน 

ทั้งนี้ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการวิชาการของสถาบันภาษาไดทั้งที่

สํานักงานและออนไลน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.10 โครงการสถาบัน

ภาษาปงบประมาณ 2558) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (consensus oriented) ผูบริหาร

สถาบันภาษาการจัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับการใหบริการรวมถึงการ

บริหารจัดการภายในองคกร เนนมติที่ ไดจากการประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งเปนการประชุมของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 1.1.3.11 รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา) 

4 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ความรู ทั้ งที่ มี อยู ใ นตั ว

บุ ค ค ล  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู มี

ประสบการณตรง และ

แหลงเรียนรูอื่น ๆ อยาง

นอย 1 ดาน และจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเป นลายลั กษณ

อักษรและนํามาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

สถาบันภาษามีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรูทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน เพื่อดําเนินงานพัฒนาการจัดการ

ความรู (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู) 

โดยในปการศึกษา 2557 สถาบันภาษาไดดําเนินการจัดการ

ความรู จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ตลอดจนเปนแหลงความรูใหกับอาจารยที่

ไมไดจบการศึกษาทางดานการสอนมาโดยตรง  

สําหรับแนวทางดําเนินการนั้น ไดจัดทําตามกระบวนการจัดการ

ความรูทั้ง 7 ขั้นตอน ไดแก 

1. การบงชี้ความรู :  

จัดประชุมอาจารยสถาบันภาษาประจํารายวิชา GE ทั้ง 7 ทาน 

เพื่ อรวบรวมและวิ เคราะหประเด็นปญหาการเรี ยนการสอน

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

2. การสรางและแสวงหาความรู :  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

นัดหมายอาจารยสถาบันภาษาประจํารายวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐานทั้ง 7 ทาน แลกเปลี่ยนแนวทางการแกไขในการเรียนการสอน

ระหวางกัน โดยมีเจาหนาที่ประจําฝายคอยประสานงาน 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ :  

รวบรวมขอมูลปญหาและรูปแบบแนวทางการแกไขกระบวนการ

เรียนการสอนรายวิชา GE สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อนําแนวทางที่

ดีที่อาจารยแตละทานที่อยูในตนเองมาสนทนากัน 

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู :  

ซักถามกันถึงประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข การเรียนการ

สอนโดยการวิเคราะหสาเหตุ วิเคราะหทางเลือก และเลือกทางที่

เหมาะสมแลว นําไปปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5. การเขาถึงความรู :  

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาระหวางกันการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ (Sharing) เปนการถอดความรูฝงลึกโดยการมอบหมาย

ใหผูที่มีแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนนั้น ๆ มาถายทอดให

คนอ่ืน ๆ ฟงวาทําอยางไร  

6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู :  

- การบันทึกประสบการณแนวทางการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

กัน (Tacit to Explicit) 

- มีการจัดปฐมนิเทศแนวทางการเรียนการสอนจากผูเชี่ยวชาญ

ดานการสอนภาษาอังกฤษ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Tacit to Tacit) 

7. การเรียนรูตามลําดับ :  

นัดหมายฝายการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนการแกไข

ปญหาการเรียนการสอนใหผูอื่นนําไปใชอีก ทําใหเกิดองคความรูของ

หนวยงานสถาบันภาษาเพ่ิมขึ้น และหากดําเนินการประสบความสําเร็จ 

ใหทําการแจงสมาชิกในกลุมอาจารยดวยกันเพื่อใหเปนตัวอยาง 

และแรงบัลดาลใจใหกับอาจารยที่สนใจ ภายในกลุม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 จัดทําแผนและสงเสริมให

มีการพัฒนาบุคลากรใน

หนวยงาน 

 

 

สถาบันภาษามีแผนสงเสริมและพัฒนาบุคลกรในหนวยงานทั้งใน

กลุมที่เปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในดานของบุคลากร

สายวิชาการไดสํารวจขอมูลแผนพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใน

หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร) นอกจากนี้

มีการพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาหลาย

โครงการ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.2 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

อาจารยและบุคลากรสถาบันภาษา ปการศึกษา 2557) เชน 

1. โครงการเพื่อพัฒนาอาจารยดานการเปนครูภาษาอังกฤษมือ

อาชีพ (โครงการ TESOL) 

2. โครงการบรรยายการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21  

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาพื้นฐาน (เอกสารหมายเลข 1.1.5.3 รายงานการประชุมการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน)   

นอกจากนี้มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนา 

ทั้งที่จัดในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการจัดการ

เรียนการสอนและการใหบริการ เชน การพัฒนาเว็บไซด การจัดทํา

ตําราเรียน เปนตน 

ในดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดโครงการโดย

สถาบันภาษาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใหบริการและการเรียนรูที่จะ

ทํางานรวมกับผูอื่น และมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม 

สัมมนาที่จัดโดมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรูระบบและแนวปฏิบัติดานตางๆ 

เชน การประกันคุณภาพ งานการเงิน งานสารบรรณ งานเทคโนโลยี 

การจัดทําเว็บไซด (เอกสารหมายเลข 1.1.5.4 ตารางการพัฒนาตนเอง

ของอาจารยและพนังงานสายสนับสนุน) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

6 ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการ

ของหนวยงานที่ไดปรับให

การดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพ  เปนสวน

หนึ่ งของการบริหารงาน

ห น ว ย ง า น ต า ม ป ก ติ ที่

ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ดังนี ้

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (เอกสาร

หมายเลข 1.1.6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบัน

ภาษา) มีหนาที่ดังนี้ 

1.1 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อ

สงเสริมสนับสนุนพัฒนาและดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

1.2 เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่

เกี่ยวของกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน 

1.3 กํากับ ติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

1.4 สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ 

และการประเมินตนเอง โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริการ ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

2. สถาบันภาษามีการกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ของสถาบัน เพื่อใหเกิดการพัฒนางานตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2 ตัวบงชี้การปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา) 

3. สถาบันภาษามีการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดย

จัดทํารายงานการประเมินตนเองรอบ 8 เดือน เสนอตอทาง

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.6.3 รายงานการประเมินตนเอง

รอบ 8 เดือน) 

4. สถาบันภาษาจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปเสนอตอทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.6.4 รายงาน

การประเมินตนเองรอบ 14 เดือน) 

5. สถาบันภาษามีการนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงการ

ทํางาน เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(เอกสารหมายเลข 1.1.6.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน) 
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรลุ 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดออน 

- 

จุดแข็ง 

 สถาบันภาษามีการบริหารงานตามแผนที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย และพันธกิจหนวยงาน มี

ระบบการบริหารงานตามหลักธรรรมาภิบาล มีบุคลากรที่เพียงพอตอการทํางาน ทําใหเกิดการดําเนินงานที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 

1.1.1.1 แผนผังโครงสรางการบริหารงานสถาบันภาษา  
1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา 

1.1.1.3 แผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 

1.1.1.4 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห SWOT สถาบันภาษา 

1.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 

1.1.1.6 แผนยุทธศาสตรทางการเงินสถาบันภาษา พ.ศ. 2557-2561 

1.1.1.7 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

1.1.2.1 คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1.1.2.3 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ปงบประมาณ 2558 

1.1.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานแผนและการเงินสถาบันภาษา 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง 

1.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาปการศึกษา 2557 

1.1.3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินตามภาระหนาที่ 

1.1.3.4 แบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

1.1.3.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ปการศึกษา 2557 

1.1.3.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ 

1.1.3.7 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินตามภาระหนาที่ 

1.1.3.8 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินตามภาระหนาที่ 

1.1.3.9 ประกาศเกณฑการผานมาตรฐานดานภาษา 

1.1.3.10 โครงการสถาบันภาษาปงบประมาณ 2558 

1.1.3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา 

1.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 

1.1.4.2  การจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1.5.1 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา 

1.1.5.2 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสถาบันภาษา ปการศึกษา 2557 

1.1.5.3 รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 

1.1.5.4 ตารางการพัฒนาตนเองของอาจารยและพนังงานสายสนับสนุน 

1.1.6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันภาษา 

1.1.6.2 ตัวบงชี้การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

1.1.6.3 รายงานการประเมินตนเองรอบ 8 เดือน 

1.1.6.4 รายงานการประเมินตนเองรอบ 14 เดือน 

1.1.6.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

 

สถาบันภาษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.1    : กระบวนการการใหบริการวิชาการ 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : อ. ปภังกร กิจทวี, อ. สลินดา โพธิ์พยัคฆ, น.ส. กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ  

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  การใหบริการวิชาการดานภาษาเปนภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา ดังนั้นสถาบัน

ภาษาควรคํานึงถึงพันธกิจของหนวยงานและความตองการของกลุมเปาหมาย แลวนํามาจัดทําแผนบริการ

วิชาการประจําป โดยแบงออกเปนการบริการวิชาการแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย และการบริการที่ทําให

เกิดรายได  มีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาปรับปรุงแผนพัฒนาการใหบริการ

วิชาการอยางตอเนื่อง 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร

บริการวิชาการประจําป

และกํ าหนดตั วบ งชี้ วั ด

ความสําเร็จในระดับแผน

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร

วิชาการ 

สถาบันภาษาการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และพันธกิจดานการบริการ

วิชาการของสถาบันภาษา โดยโครงการบริการวิชาการแบงเปน 2 

ประเภท คือ โครงการบริการวิชาการกับหนวยงานที่มีเครือขายความ

รวมมือ และโครงการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายได กลุมเปาหมาย

ของโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย พนักงานสายสนับสนุน และ

บุคลากรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนการดําเนินงาน

บริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1 ระบบการดําเนินงาน

บริการวิชาการ) ดังนี ้

1. สํารวจความตองการของผูรับบริการ 

2. ประชุมคณะกรรมการฝายอบรมและกิจกรรมพัฒนาภาษา 

3. ดําเนินงานการบริการวิชาการ 

4. ประเมินและสรุปผลการบริการวิชาการ 

5. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริการวิชากร 

สถาบันภาษามีการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในการบริการ

วิชาการ ทั้งในระดับแผน ไดแก จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

วิชาการ และจํานวนผูเขารวมโครงการที่มีความรูเพิ่มข้ึน และตัวชี้วัดใน

ระดับโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2 การประเมินผลตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตร) 

2 มีการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการตามแผน 

ในปงบประมาณ 2558 นั้น สถาบันภาษามีจํานวนโครงการบริการ

วิชาการ 17 โครงการ แบงเปนโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานที่

มีเครือขายความรวมมือ จํานวน 8 โครงการ และโครงการบริการ

วิชาการที่ทําใหเกิดรายได 9 โครงการ  

สถาบันภาษาไดมีการดําเนินโครงการตามระบบการทํางานที่

กําหนดไว ทั้งนี้ สถาบันภาษาไดมีการสํารวจความตองการของผูที่มา

รับบริการทางวิชาการเบื้องตนเกี่ยวกับหัวขอที่ตองการรับบริการทาง

วิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนื้อหาในการอบรม เพื่อใชประกอบการ

กําหนดทิศทางและจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเนนของ

สถาบันภาษา และตรงตามความตองการของผูมารับการบริการ

วิชาการ จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการฝายอบรมและกิจกรรมเพื่อ

กําหนดรายละเอียดการใหบริการ จัดดําเนินงานโครงการตามมติในที่

ประชุม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ แลว

นําผลมาสรุปและวิเคราะห นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมดําเนินงาน

สถาบันภาษา เพื่อรวมหาแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการบริการ

วิชาการตอไป (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1 รายงานการประชุม) 

3 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการ 

สถาบันภาษามีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนการ

ใหบริการทางวิชาการแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  สวน

การประเมินความสําเร็จในระดับโครงการนั้น จะมีการกําหนดตัวบงชี้

และคาเปาหมายในแตละโครงการ เมื่อการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้น

แลว จะมกีารประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

เพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ ระบุปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน จากนั้นจึงรวมกันพิจารณาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง

การดําเนินโครงการในครั้งตอไป รวมทั้งนําผลที่ไดมาวางแผนการ

บริการวิชาการอีกดวย (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1 สรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ และ 2.1.3.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ) 

4 มีการนําผลการประเมินมา - 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ปรับปรุงแผนหรือพัฒนา 

การใหบริการวิชาการ 

5 มี การทบทวนแผนงาน

ระบบและกลไกทั้งหมดเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพใน

การใหบริการวิชาการ 

- 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรลุ 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง 

 สถาบันภาษามีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการบริการวิชาการ เพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานโครงการเพื่อใหการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเปนไปตาม

แผนการที่ไดกําหนดไวในการใหบริการดานบริการวิชาการแตละครั้ง 

แนวทางเสริม 

 ในการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการนั้น นอกจากการประเมินโดยใชแบบสอบถาม

แลว สถาบันภาษายังไดประเมินจากการสนทนากับผูเขารวมอบรม เพื่อสอบถามถึงการใหบริการในแตละ

ดาน เชน การดูแลตอนรับ สถานที่ และวิทยากร เพื่อวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งในแตละโครงการ แลวนํา

ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งตอไป 

จุดออน 

ในชวงตนของปงบประมาณ สถาบันภาษาขาดแคลนบุคลากรชาวตางชาติ จึงทําใหการจัดอบรม

ภาษาอังกฤษใหกับผูสนใจที่ตองการอบรมกับวิทยากรเจาของภาษาเกิดอุปสรรค ซึ่งไดแกปญหาโดยการ

ติดตออาจารยจากเครือขายภายนอกมาเปนวิทยากรแทน 
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แนวทางแกไข 

สถาบันภาษาวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการดําเนินงาน ทั้งการบริการและการ

ดําเนินงานอื่น ๆ จึงเปดรับสมัครอาจารยชาวตางชาตมิาเปนอาจารยประจําสถาบันภาษา 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

     - 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 

2.1.1.1 ระบบการดําเนินงานบริการวิชาการ 

2.1.1.2 การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

2.1.2.1 รายงานการประชุม 

2.1.3.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

2.1.3.2 รายงานการประชุม 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2    : กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานภาษา 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : อ. สุรชัย อยูสุข, อ. ณัฐฐิรา ปยุะกุล ซวิค, น.ส. สินีนาถ พลูเพิ่มพันธุ  

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  สถาบันภาษามีพันธกิจในการพัฒนาความสามารถดานภาษาแกบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกผานการจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนดังนั้น

จึงจําเปนตองมีกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการสามารถพัฒนาทักษะ

ภาษาของผูรับบริการได 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มี แผนการดํ า เ นิ น ง าน 

ระบบและกลไกในการ

ดํ า เนิ นกิ จกรรมพัฒนา

ความสามารถดานภาษา 

สถาบันภาษามีแผนการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําป (เอกสาร

หมายเลข 2.2.1.1 แผนปฏิบัติ งานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา

ปงบประมาณ 2558) มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝายอบรมและกิจกรรม 

(เอกสารหมายเลข 2.2.1.2 คําสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบัน

ภาษา) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

1. กําหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการในการจัดอบรม

และกิจกรรมพัฒนาภาษาสําหรับผูรับบริการภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. วางแผนการบริหารจัดการ และใหบริการการจัดอบรมและ

กิจกรรมพัฒนาภาษา 

3. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการใหบริการอบรมและ

กิจกรรมพัฒนาภาษา 

4. เสนอหรือใหคําแนะแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการ

อบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาภาษา 

โดยในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาษานั้น สถาบันภาษามี

ระบบในการใหบริการตามหลัก PDCA ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.2.1.3 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา) 

1. จัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษา 

2. ทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถดานภาษาของผูรับบริการ

กอนพัฒนา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษา 

4. ติดตามผลการพัฒนาภาษาอยางตอเนื่อง 

5. เก็บขอมูลการพัฒนาภาษาของผูรับบริการ 

6. ทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถดานภาษาหลังการพัฒนา 

7. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

8. วิเคราะหผลการพัฒนาทักษะและจัดทําสรุปผลเพื่อปรับปรุง 

2 มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกที่กําหนด 

ในปการศึกษา 2557 สถาบันภาษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาใหกับทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา โดยเปนโครงการ

สําหรับอาจารยและพนักงานสายสนับสนุนจํานวน 7 โครงการ และ

เปนโครงการสําหรับนักศึกษา จํานวน 20 โครงการ รวมทั้งสิ้น 27 

โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.2.2.1 รายงานผลโครงการ) 

สถาบันภาษามีดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตามระบบ

การสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา เริ่มตั้งแตการจัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาภาษา เพื่อวางแผน

กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดโครงการ ขั้นตอนการดําเนิน

โครงการ พิจารณาเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรม กําหนดวิทยากร ฯลฯ 

จากนั้นจึงดําเนินโครงการตามที่วางแผนไว และเมื่อสิ้นสุดการโครงการ

จึงจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ แลวนําผลการ

ดําเนินโครงการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา เพื่อรวมกันหาแนว

ทางแกไข และปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป (เอกสารหมายเลข 

2.2.2.2 รายงานการประชุม) 

3 มีการประเมินกระบวนการ สถาบันภาษามีการประเมินกระบวนการในการดําเนินงานจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถดานภาษา พบวา มีปญหาเรื่องการ

สมัครเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาที่ซ้ําซอน และมีบางกิจกรรมที่มี

ผูสมัครเกินจํานวนที่กําหนด รวมถึงลําดับในการสมัครเขารวมกิจกรรม

กอนหลัง จึงพิจารณานําระบบการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมออนไลน

มาใช (เอกสารหมายเลข 2.2.3.1 รายงานการประชุม) 

4 มี การปรั บปรุ ง /พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

สถาบันภาษามีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม

พัฒนาภาษา โดยการนําระบบการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมออนไลน

มาใชกับนักศึกษาเปนกลุมแรก พบวา การสมัครเขารวมกิจกรรมมี
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งเรื่องทรัพยากรและขั้นตอนการดําเนินงานของ

ฝายกิจกรรม นักศึกษามีชองทางในการสมัครเขารวมกิจกรรมสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การสมัครกิจกรรมซ้ําซอนนอยลง สามารถกําหนด

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไดชัดเจน (เอกสารหมายเลข 2.2.4.1 ระบบ

การสมัครกิจกรรมออนไลน) 

5 มีผลจากการปรับปรุงระบบ

และกลไกอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- 

6 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจาก

ระบบที่ดําเนินการ 

- 

 เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรลุ 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง 

 สถาบันภาษามีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา และมีระบบการทํางานที่ชัดเจน เพื่อให

การดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  กลาวคือ  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานลวงหนา  โดย

การประชุมกอนการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม มีการประเมินผลการดําเนินงานจากการสํารวจความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา และนําผลการดําเนินกิจกรรมมาปรับปรุงครั้งตอไป 

แนวทางเสริม 

      - 

จุดออน 

- 

แนวทางแกไข 

- 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 

2.2.1.1 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาปงบประมาณ 2558 

2.2.1.2 คําสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา 

2.2.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา 

2.2.2.1 รายงานผลโครงการ 

2.2.2.2  รายงานการประชุม 

2.2.3.1 รายงานการประชุม 

2.2.4.1 ระบบการสมัครกิจกรรมออนไลน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3    : กระบวนการสงเสริมการเรียนรูทางภาษาดวยตนเอง 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : อ. นุชนาถ เซี่ยงฉิน, อ. อุบลรัตน ตรีพงษพันธ, น.ส. สริิพร พวงสําล ี

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  สถาบันภาษามีภารกิจที่สําคัญในการเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนรูทางภาษา ดังนั้น

สถาบันภาษาควรคํานึงถึงปจจัยที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองที่เพียงพอและตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการได โดยพัฒนาระบบและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายเพื่อใหครอบคลุมการ

พัฒนาทักษะภาษาดวยตนเองของบุคลาการภายในและภายนอก 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มี แผนการดํ า เ นิ น ง าน

ระบบและกลไกในการ

ใหบริการหองศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง 

สถาบันภาษามีแผนการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนจัด

โครงการพัฒนาหองเรียนและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตอเนื่องทุก

ป เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝายศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (เอกสาร

หมายเลข 2.3.1.1 คําสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา) มี

หนาที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

1. กําหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการในการจัดกิจกรรม

ในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  

2. วางแผนการบริหารจัดการ และใหบริการศูนยการเรียนรูดวย

ตนเอง 

3. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการใหบริการศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง 

4. เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา

รูปแบบตาง ๆ ดวยตนเอง 

โดยในการดําเนินงานศูนยการเรียนรูดวยตนเองโดยนั้น สถาบัน

ภาษามีระบบในการใหบริการตามหลัก PDCA ดังนี้ (เอกสาร

หมายเลข 2.3.1.2 ระบบการใหบริการและการประชาสัมพันธศูนย

การเรียนรูดวยตนเอง) 

1. จัดประชุมวางแผนระบบการใหบริการ และระเบียบในใช

บริการ 

2. สํารวจความตองการของผูใชบริการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3. จัดซื้อสื่อฝกภาษาตามผลการสํารวจ 

4. ประชาสัมพันธและแนะนําสื่อ 

5. ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

6. สํารวจติดตามสื่อการเรียนรูที่คางสงทุกภาคการศึกษา 

7. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

8. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อจบปการศึกษา 

2 มี ก า รดํ า เ นิ น ง านตาม

ระบบและกลไกท่ีกําหนด 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเองมีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

ที่ไดกําหนดไว  โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฝายศูนยการเรียนรู

ดวยตนเองเพื่อวางแผนและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(เอกสารหมายเลข 2.3.2.1 รายงานการประชุม) ไมวาจะเปนการวาง

แผนการใชงบประมาณในไตรมาสตาง ๆ การติดตามสื่อคางสง และ

การสํารวจความตองการสื่อการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดซื้อสื่อตอไป  

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนาหองเรียนและสงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเองคลอบคลุมทั้ง 4 ไตรมาสในปงบประมาณ 2558 โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูในศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง และจัดซื้อสื่อเพื่อสงเสริมการพัฒนาดานภาษา เมื่อ

สิ้นสุดไตรมาสจะมีการสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อเปน

การประเมินความสําเร็จของโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.3.2.2 

รายงานโครงการ) 

3 มีการประเมินกระบวนการ ศูนยการเรียนรูดวยตนเองมีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน

โดยการนําผลการดําเนินโครงการพัฒนาหองเรียนและสงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเอง และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฝายศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

พบวา ควรเพิ่มชองทางในการสํารวจความตองการใชสื่อพัฒนาทักษะ

ภาษา เพื่อใหผูใชบริการสามารถใหขอเสนอแนะดานประเภทของสื่อที่

ตองการไดมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องวิธีการติดตามสื่อคางสง พบวา

จากวิธีการที่กําหนดคาปรับนักศึกษาที่คืนสื่อชา สงผลใหมีผูคืนสื่อ

นอยเนื่องจากไมอยากเสียคาปรับ จึงเพิ่มวิธีการทําบันทึกแจงอาจารย

ที่ปรึกษาชวยติดตาม (เอกสารหมายเลข 2.3.3.1 รายงานการประชุม) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

4 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเองมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานจากผลจากการประเมนิกระบวนการ คือ  

1. เพิ่มชองทางในการสํารวจความตองการใชสื่อพัฒนาทักษะ

ภาษา จากเดิมที่รวมไวในแบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบสํารวจ

ความตองการสื่อการเรียนรู (เอกสารหมายเลข 2.3.4.1 แบบสํารวจ

ความตองการสื่อการเรียนรู) 

2. เพิ่มวิธีการติดตามสื่อคางสง โดยทําบันทึกถึงอาจารยที่

ปรึกษาใหชวยติดตาม (เอกสารหมายเลข 2.3.4.2 บันทึกถึงอาจารยที่

ปรึกษา) 

5 มีผลจากการปรับปรุง

ระบบและกลไกอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- 

6 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจาก

ระบบที่ดําเนินการ 

- 

 เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรลุ 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง 

 มีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ใหบริการพัฒนาภาษาไดครบทุกทักษะ 

แนวทางเสริม 

- 
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จุดออน 

สื่อในหองศูนยการเรียนรูมีความเสี่ยงสูญหายเนื่องจากไมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม

ขนาดหองที่คอนขางเล็ก จึงอาจรองรับนักศึกษาไดจํานวนนอย 

แนวทางแกไข 

 จัดซื้อเครื่องสแกนเพ่ือปองกนัการสูญหายของสื่อยายไปยังหองท่ีมีขนาดใหญขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 

2.3.1.1 คําสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา 

2.3.1.2 ระบบการใหบริการและการประชาสัมพันธศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

2.3.2.1 รายงานการประชุม 

2.3.2.2 รายงานโครงการ 

2.3.3.1 รายงานการประชุม 

2.3.4.1 แบบสํารวจความตองการสื่อการเรียนรู 

2.3.4.2  บันทึกถึงอาจารยที่ปรึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4    : กระบวนการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยรณกร ธรรมจิตต, อาจารยขนิษฐา ไทยเจริญ , 

    อาจารยสถาพร รุงสวาง, น.ส. วรรษมน จันทรสมวงศ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  การประเมินความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานภาษาเปนภารกิจหลักของศูนย

ทดสอบ ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีกระบวนการดําเนินงานเพื่อทดสอบทักษะภาษาที่เปนระบบเพื่อใหเกิด

การทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใหผลผลิตดานการทดสอบท่ีเชื่อถือได 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มี แผนการดํ า เ นิ น ง าน

ระบบและกลไกในการจัด 

การทดสอบความสามารถ 

ดานภาษา 

สถาบันภาษามีการจัดทําแผนการดําเนินงานการทดสอบ 

(เอกสารหมายเลข 2.4.1.1 แผนปฏิบัติการฝายทดสอบ) เพื่อวาง

แผนการดําเนินงานในแตละป  มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝายศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2 คําสั่งมอบหมายภาระ

งานภายในสถาบันภาษา) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. กําหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการทดสอบ

ความสามารถทางภาษา  

2. วางแผนการบริหารจัดการ และใหบริการทดสอบ

ความสามารถทางภาษา 

3. เสนอระเบยีบและแนวปฏิบัติดานการทดสอบทางภาษา 

4. ใหแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน เพื่อใช

สําหรับวัด หรือประเมินทักษะทางภาษาให เหมาะสมกับกลุม

ผูรับบริการ 

และเพื่อใหการดําเนินการฝายทดสอบเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานและมีประสิทธิภาพสถาบันภาษา มีระบบการดําเนินงาน

โดยยึดหลัก PDCA (เอกสารหมายเลข 2.4.1.3 ระบบการดําเนินการ

ทดสอบ) ดังตอไปนี้   

1. วิเคราะหความตองการในการเรียนของนักศึกษา บุคคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. ประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3. กําหนดปฏิทินตารางสอบ 

4. ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ไดแก ตารางการทดสอบ ขอ

ปฏิบัติในการสอบตาง ๆ เปนตน 

5. ผูเขาสอบจองตารางสอบดวยตนเองหรือตัวแทนจองตาราง

สอบเปนหมูเรียน 

6. จัดทดสอบภาษาอังกฤษ 

7. วิเคราะหผลการทดสอบ 

8. เก็บขอมูลรูปแบบ excel 

9. เก็บขอมูลและสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 

10. พิมพวฒุิบัตรผูสอบผาน 

11. สรุปผลการจัดสอบ  

2 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง านต าม

ระบบและกลไกท่ีกําหนด 

ในปการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 

กรกฎาคม 2558 ฝายทดสอบรับผิดชอบดําเนินงานจํานวน 6 

โครงการ ดังนี้  

1. โครงการอบรมเทคนิคการทําขอสอบสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4  

2. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน  

3. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษกอนเรียนสําหรับนักศึกษาชั้น

ปที่ 1 ปการศึกษา 2557  

4. โครงการจัดทดสอบใหนักศึกษามีมาตรฐานทางภาษา 

5. โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6. โครงการจัดจางทดสอบ TOEIC เพื่อสนับสนุนนักศึกษามี

มาตรฐาน ทางภาษา  

โดยแตละโครงการมีวิธีการดําเนินงานตามระบบการจัดสอบ 

เริ่มตั้งแตประชุมคณะกรรมการฝายทดสอบเพื่อวางแผนการทํางาน 

กําหนดปฏิทินการสอบ ประชาสัมพันธการสอบ/ตารางการสอบ 

จัดการทดสอบ ประเมินความพึงพอใจของผูเขาสอบ วิเคราะหผลการ

ทดสอบ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ไดมีการจัดทํารายงานโครงการ 

(เอกสารหมายเลข 2.4.2.1 รายงานโครงการ) และนําเสนอผลการ

ดําเนินโครงการตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

(เอกสารหมายเลข 2.4.2.2 รายงานการประชุม) โดยในการประชุมแต

ละครั้งจะมีการทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน หรือ

กําหนดการดําเนินงานโครงการ เปนตน  

3 มีการประเมินกระบวนการ สถาบั นภาษามี ก า รประ เ มิ นกระบวนการจั ดทดสอบ

ความสามารถทางดานภาษา โดยนําผลการจัดโครงการทดสอบ

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษา เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุงกระบวนการจัด

ทดสอบความสามารถดานภาษา พบประเด็นที่ตองปรับปรุง 2 

ประการ คือ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1 รายงานการประชุม) 

1. การจองเวลาสอบ ซึ่งนักศึกษาตองมาติดตอเจาหนาที่ดวย

ตนเอง เพื่อดูเวลาที่สามารถมาสอบได ทําใหเกิดความลาชาและ

ผิดพลาด จึงเห็นควรปรับเปนการใชระบบจองสอบออนไลน ซึ่ง

นักศึกษาสามารถเลือกเวลาสอบไดหลากหลาย และมีการกําหนด

จํากัดจํานวนผูเขาสอบที่ชัดเจน โดยจะนํามาใชในการจัดทดสอบป

การศึกษา 2558 

2. สถานที่จัดทดสอบไมเหมาะสม และไมเพียงพอกับจํานวนผู

เขารับการทดสอบ คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันภาษาจึงพิจารณา

แนวทางในการเตรียมหองทดสอบที่สํานักงานสถาบันภาษาแหงใหมให

มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยใชขอมูลจากผลการดําเนินโครงการ

ในปที่ผานมา 

4 มีการปรับปรุ ง /พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- 

 

5 มีผลจากการปรั บปรุ ง

ระบบและกลไกอย า ง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- 

6 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจาก

ระบบที่ดําเนินการ 

- 
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ 2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง 

          สถาบันภาษามีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายทดสอบเพื่อดําเนินการจัดทดสอบใหเปนไปตาม 

แผนการดําเนินงานที่กําหนด  รวมถึงมีการจัดการบริการทดสอบที่หลากหลาย เชน Ellis TOEIC HSK เปนตน 

แนวทางเสริม 

          จากผลการดําเนินงานฝายทดสอบประจําปการศึกษา 2557 ไดรับผลตอบรับจากผูทดสอบเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมฝายทดสอบไดวางแผนพัฒนาการใหบริการทดสอบภาษา โดยวางแผนของบประมาณ

ในการจัดหาหองทดสอบที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อรองรับจํานวนผูเขารับการทดสอบท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต  

ตลอดจนวางแผนจัดซื้อแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  

จุดออน 

          สถาบันภาษามีสถานที่ในการทดสอบจํากัด ยังไมเพียงพอตอผูเขาใชบริการ 

แนวทางแกไข 

 จัดเตรียมหองทดสอบที่สํานักงานสถาบันภาษาแหงใหมใหมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยใช

ขอมูลจากผลการดําเนินโครงการในปที่ผานมา 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

          - 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 

2.4.1.1 แผนปฏิบัติการฝายทดสอบ 

2.4.1.2 คําสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา 

2.4.1.3 ระบบการดําเนินการทดสอบ 

2.4.2.1 รายงานโครงการ 

2.4.2.2 รายงานการประชุม 

2.4.3.1 รายงานการประชุม 
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สวนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
             

ตารางที่ ส1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

✓=บรรลุ 

✗=ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่  1.1 3 ขอ - 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

สถาบันภาษา 

ตัวบงชี้ที่  2.1 3 ขอ - 3 ขอ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  2.2 4 ขอ - 4 ขอ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  2.3 4 ขอ - 4 ขอ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  2.4 4 ขอ - 3 ขอ ไมบรรลุ 2 คะแนน 

 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ี I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1    5 ดีมาก 

2 4    2.75 พอใช 

รวม 5    3.20 พอใช 

ผลการประเมิน     พอใช 

 

 


