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ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
จุดมุ่ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่ ง เน้นคุณภาพและมาตรฐานและก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จึงน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และในรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีการศึกษา 
2558 สถาบันภาษาได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาขึ้น 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของสถาบันภาษาจัดท าส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ใน
รอบ 12 เดือนของปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดรวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  

ในปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดทบทวน และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกประเด็น โดยการจัดสัมมนาระดมสมองในการ
พัฒนาองค์กรร่วมกันอันเป็นการเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์ 
ผลจากการวิเคราะห์การด าเนินงานพบว่า สถาบันภาษามีจุดที่ควรพัฒนา คือ การลดขั้นตอนกระบวนการ
ท างานเพ่ือให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ในการด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ อบรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ เป็นต้น และได้ประเมินความส าเร็จของ
โครงการซึ่งพบว่าโครงการส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ในภาพรวมของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในด้านความสามารถทางภาษาของนักศึกษาพบว่ายังต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วนความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันภาษา 
             

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มแรกก่อตั้งเป็น “ศูนย์ภาษา” เปิดด าเนินการโดย
ให้การอบรมนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยเกิดจากการริเริ่มของอธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐมในสมัยนั้น คือ นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์ ซึ่งก าหนดนโยบายของ สถาบันฯ ให้ผู้ที่จบ
การศึกษาทุกคนผ่านการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสมัครงาน รวมถึงเพ่ือการด าเนินอาชีพในอนาคต ผู้ที่ด าเนินการให้การก่อตั้งศูนย์
ภาษาเป็นไปตามนโยบายข้างต้น คือ  ดร. ณัฐกาญจน์ อ่างทอง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในสมัยนั้น โดยปรับปรุงชั้นล่างของอาคาร A2 เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง และส านักงาน
ศูนย์ภาษา 1 ห้อง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในศูนย์ฯ นอกจากเน้นการอบรมภาษาต่างประเทศ
ในชั้นเรียนแล้ว ศูนย์ภาษายังมีส่วนที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Access Learning Centre) ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร A2  

ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นถึงความส าคัญและความต้องการพัฒนาภาษาที่มากขึ้น
เพ่ือพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  มติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นชอบให้ยกระดับศูนย์ภาษา
ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าโปรแกรมวิชา 
จัดตั้งเป็น “สถาบันภาษา” มีฐานะเทียบเท่าคณะ และก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการด้านการพัฒนาทักษะภาษา การทดสอบ การแปล ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ เป็นผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษา จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางภาษา เพ่ือความก้าวหน้าขององค์กร

และชุมชนสู่ความเป็นสากล 
วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านภาษาส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ

หน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก 
พันธกิจ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษา 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษา 
3. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับนักศึกษาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
3. เพ่ือให้บริการด้านภาษาส าหรับบุคลากรในท้องถิ่น 
4. เพ่ือพัฒนาสถาบันภาษาให้สามารถให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 
  

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สถาบันภาษา ส านักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร

สถาบันภาษา
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งานบริการวิชาการ 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

สถาบันภาษา 

งานบริหารพัฒนา 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

ฝ่ายทดสอบ  

ฝ่ายฝึกอบรม 

ฝ่ายกิจกรรม/โครงการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ ์
  

ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
 

ฝ่ายเลขานุการและงานประชุม  

ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ 

ฝ่ายการเงิน พัสดุและครุภณัฑ ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  

ฝ่ายแผนและนโยบาย 
 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพนัธ์ 
 



5 
 
1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ า สถาบันชุดปัจจุบัน 

 ผู้บริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 คณะกรรมการบริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ   สุทธิพร  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา  เลขานุการ 
7. นางสาวกนกวรรณ    นิ่มทัศนศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการประจ า 
1.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์   ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม   โตรัตน์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   วงษ์ทน  กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา   เลขานุการ  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ   สุทธิพร  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6.  อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์   คิมหะจันทร์ กรรมการ 
7.  อาจารย์กฤติยา    คงแท่น  กรรมการ 
8.  อาจารย์อุบลรัตน์   ตรีพงษ์พันธุ์ กรรมการ 
9. อาจารย์สุรชัย    อยู่สุข  กรรมการ 
10. อาจารย์พศิกา    ธารณธรรม กรรมการ 
11.  อาจารย์รณกร    ธรรมจิตต์ กรรมการ 
12. อาจารย์ปภังกร    กิจทวี  กรรมการ 
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13.  อาจารย์ณัฐฐิรา    ปุยะกุล ซวิค กรรมการ 
14.  อาจารย์สลินดา    โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
15. อาจารย์ขนิษฐา    ไทยเจริญ กรรมการ 
16.  อาจารย์สถาพร    รุ่งสว่าง  กรรมการ 
17.  นางสาวจิราภา    ศรีเนียม  กรรมการ 
18.  นางสาวสินีนาถ    พูลเพิ่มพันธุ์ กรรมการ 
19.  นางสาวกนกวรรณ   นิ่มทัศนศิริ กรรมการ 
20.  นางอัจฉรา    นามวงศ์  กรรมการ 
21. นางสาววรรษมน   จันทร์สมวงศ์ กรรมการ 
22. นางสาวสิริพร    พวงส าลี  กรรมการและเลขานุการ 

1.5 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสถาบันภาษา ปีการศึกษา 2558  มีจ านวน 22 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการพลเรือน

สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้ 
ตารางที่ 5.1 แสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 3 13.6 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 13 59.1 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 27.3 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
สถาบันภาษา ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีส านักงานอยู่ที่ ชั้น 5 

และชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปี

การศึกษา 2557 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิ เคราะห์  SWOT 
กั บ  วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีตามกรอบเวลา 
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ 

- ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ 
เกิดจากการวิเคราะห์ SWOT 
และแผนต้องมีความสอดคล้อง
กับ 
มหาวิทยาลัยและก าหนดตัวชี้วัด
แผนที่ชัดเจน  จากนั้นควรมีการ
แปลงแผนกลยุทธเป็นแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและก าหนด
ตัวชี้วัดแผน 

- ในปี 2559  สถาบันภาษาได้จัดท า
การทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ขอ
หน่วยงาน มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย กลยุทธ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 
2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 
แล้วจึงน าผลจากการวิเคราะห์มา
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ฯ 

5. จัดท าแผนและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและมีการก าหนด
ตัวชี้วัดแผนให้ชัดเจน 

- สถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : 
กระบวนการการ
ให้บริการวิชาการ 

- ควรมีการจัดท าแผนบริการ
วิชาการท่ีก าหนดตัวชี้วัดระดับ
แผน และการประเมิน
ความส าเร็จของแผนอย่าง
ชัดเจน 
- ควรมีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาแผน ระบบและ
กลไกเพ่ือตรวจสอบ

- สถาบันภาษาได้วิเคราะห์และก าหนด
ตัวชี้วัดของแผนให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนประเมิน
ความส าเร็จของผลการด าเนินงานของ
การให้บริการทุกฝ่าย คือ ฝ่ายทดสอบ 
ฝ่ายอบรม ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปี

การศึกษา 2557 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพในการบริการ
วิชาการ 

- สถาบันภาษาก าหนดแนวปฏิบัติใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
โดยทุกฝ่ายต้องมีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดการท าโครงการ 
ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร และจาก
คณะกรรมการด าเนินงานเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วจึงด าเนินโครงการ  
และเม่ือโครงการเสร็จสิ้นต้องน าผล
การด าเนินงานมารายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานอีกครั้ง
เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป 
- ผู้บริหารได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนผล
การด าเนินงานและประเมินการ
บรรลุผล ซึ่งจะน าไปสู่การทบทวนแผน
และประเมินกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้รายงานถึง
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคต่อ
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : 
กระบวนการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษา 

- ควรมีการทบทวนแผนและ
ประเมินกระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : 
กระบวนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางภาษาด้วย
ตนเอง 

- ควรมีการทบทวนแผนและ
ประเมินกระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : 
กระบวนการทดสอบ
ความ สามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- ควรมีการจัดท าแผนการ
ทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ประเมิน
กระบวนการและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการทดสอบ 
- ควรจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ประเมิน
กระบวนการและน าผลการ
ทดสอบมาประเมิน ปรับปรุง
แผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
             

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รศ. ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
    อาจารย์ปภังกร กิจทวี อาจารย์สุรชัย อยู่สุข และ นางสาวจิราภา ศรีเนียม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงินความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 หน่วยงานมีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับในหน่วยงาน 

สถาบันภาษามีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็น
กระบวนการ คือ มีการจัดประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสถาบัน
ภาษา  เ พ่ือร่ วมกันศึกษาวิ เคราะห์ และพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จากนั้นที่ประชุมจึงร่วมกันท า
การวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของสถาบันฯ แล้วจึงน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ผลการวิเคราะห์SWOT ของสถาบันฯ มาเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการวางแผนหรือก าหนดยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ภาษา  

ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2559 นั้น สถาบันภาษาได้จัด
โครงการ “ส านึกรักองค์กร” ขึ้นเมื่อวันที่  6-8 พฤษภาคม 
2558 ณ  
รอยัล ริ เวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือร่วมกัน
วิ เคราะห์  SWOT และทบทวนยุทธศาสตร์ของสถาบัน  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

(เอกสารหมายเลข1.1.1.1) โดยผลที่ได้จากการ SWOT และ
ทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายต่าง 
ๆ ได้น าไปเป็นกรอบในการวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรม
ของฝ่ายตนเองส าหรับปีงบประมาณ 2559  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการทบทวน
และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 สถาบันภาษาจึงได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและการให้บริการส านึกรักใน
องค์กรและพัฒนางานวิจัย   ณ ภูวนาลีรีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา เ พ่ือร่วมกันทบทวนการวิ เคราะห์  SWOT 
หน่วยงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ ห ม่ 
อีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ปี 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) และ
จะได้น าแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2559) 
มาเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมของสถาบันฯ ใน
ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2) 

2 หน่วยงานมีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปสู่
หน่วยงานทุกระดับ 

หลังจากที่บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันวิ เคราะห์  SWOT 
ทบทวนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานจาก
โครงการส านึกรักองค์กร  ณ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ฝ่าย
นโยบายและแผนได้ท าการรวบรวมและสรุปยุทธศาสตร์ของ
สถาบันภาษาอีกครั้ง แล้วจึงเชิญประชุมรวมคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
วิ สั ยทั ศน์  พัน ธกิ จ  และ เป้ าประส งค์ ขององค์ กร  ให้
คณะกรรมการทุกฝ่ายรับทราบเพ่ือน าไปวางแผน/ก าหนด
โครงการกิจกรรมของฝ่ายตนเอง (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1-
2) 

3 หน่วยงานมีกระบวนการแปลง
แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ

สถาบันภาษามีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 
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การประจ าปีที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

โดยกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา 

ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายนโยบายและแผน ได้มี
การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการ
บริหารและกรรมการด าเนินงานของสถาบันภาษา ในการ
ประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือให้แต่ละฝ่าย
รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการเขียนแผนโครงการ/
กิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2559 
2. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รับทราบแผนยุทธศาสตร์ และ
น าไปวางแผนโครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

หลังจากฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและสถาบันภาษาแล้ว คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งเป็น ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายทดสอบ ฝ่ายอบรมและ
กิจกรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ก็จะแยกย้ายไปด าเนินการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จะก าหนดเป้าหมายให้
ตอบสนอง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของ
สถาบันภาษา โดยฝ่ายนโยบายและแผนจะก าหนดให้แต่ละ
ฝ่ายส่งโครงการ/กิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่จะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 
3. กรรมการฝ่ายต่าง ๆ น าเสนอแผนโครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีต่อฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายนโยบายและแผนได้ก าหนดระยะเวลาให้แต่ละฝ่าย
เขียนเสนอโครงการ/กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณ 2559 และ
เมื่อถึงก าหนด ฝ่ายต่าง ๆ จะส่งแผนโครงการ/กิจกรรมของ
ฝ่ายตนเองมาให้ฝ่ายแผน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา 
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ในกรณีที่โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายใดไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของสถาบันภาษา ฝ่าย
นโยบายและแผนจะส่งแผนฯ ดังกล่าวกลับไปให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบท าการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง โดยขอความร่วมมือ
ให้ส่งโครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขใหม่กลับภายในเวลาไม่เกิน 2 
สัปดาห์ 
4. กรรมการแต่ละฝ่ายปรับปรุงแผนโครงการ/กิจกรรมที่ยัง
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 

กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ฝ่ายนโยบายและแผนขอให้ปรับแก้
ไขโครงการ/กิจกรรมอีกครั้ ง  จะปรับแก้ ไขตามที่ ได้รับ
ค าแนะน าและทยอยส่งแผนงานฯ ที่ปรับแก้ไขแล้วกลับมาที่
ฝ่ายนโยบายและแผนเพ่ือพิจารณาอีกครั้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
5. ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาอนุมัติแผนงานที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การด าเนินงาน
ต่อไป 

เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ส่งแผนโครงการ/กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน
แก้ไขใหม่แล้วกลับมาตามระยะเวลาที่ก าหนด ฝ่ายนโยบาย
และแผนจึงเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมอีกครั้งเ พ่ือพิจารณาและอนุมัติค าขอด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1) 

4 หน่วยงานจัดท าตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

สถาบันภาษามีการจัดท าตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยการจัดประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาเพ่ือระดมความ
คิดเห็นและหาข้อสรุปในการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนในแต่ละ
ระดับ (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 

จากนั้นจึงใช้ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดร่วมกันเป็นเครื่องมือในการ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานประจ าปีของสถาบันภาษา 

5 หน่วยงานมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ทุกฝ่ายในสถาบันภาษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยในปีงบประมาณ 2559 สถาบันภาษามีการ
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วางแผนโครงการที่จะด าเนินงานทั้งสิ้น 23 โครงการ แต่เนื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายที่จะสร้างความ
เข้มแข็งทางภาษาให้กับนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
สถาบันภาษาจึงได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของ
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ แก่
บุคคล องค์กร และหน่วยงานต่าง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของ สถาบัน ทั้งนี้ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศด้านการศึกษา สถาบันภาษาจึงได้จัดให้มีการ
ด าเนินงานโครงการนอกแผนการปฏิบัติงาน ขึ้นอีก 11 
โครงการ ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้ด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
ทั้งสิ้น รวม 34 โครงการคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะยึดหลัก
วงจร PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานในทุกกิจกรรมมีระบบ
ขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2. ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

4. ด าเนินโครงการ 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานสถาบันภาษา โดยสรุปผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้โครงการ รวมถึงน าเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการการ
ด าเนินงานเพ่ือร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป  

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการน าผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม
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คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาไปทบทวนแผนกลยุทธ์
และปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไปอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ
สภาพการด าเนินงานจริงในการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.1) 

6 หน่วยงานมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 

สถาบันภาษามีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามจะ
ท าในรูปแบบ/ลักษณะทั้งที่ไม่เป็นทางการ (การแจ้งเตือนทาง
social media เช่น การใช้ไลน์กลุ่มสถาบัน) การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส) และที่เป็นทางการ (ติดตาม
ความก้ าวหน้ า โครงการ/กิจกรรมต่ าง ๆ  ในที่ ประชุม
คณะกรรมการสถาบันภาษา) โดยก าหนดวาระไว้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาให้มีการทบทวนติดตาม
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายเพ่ือ
ให้ผลเป็นไปตามเป้าหมายตามแต่ละไตรมาสที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ (รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
สถาบันภาษา) ซึ่งในปีงบประมาณ2559 สถาบันภาษามีการ
ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาทั้งสิ้น 8 ครั้ง (ณ วันที่
รายงาน 1 กันยายน 2559) (เอกสารหมายเลข 1.1.6.1)  

7 หน่วยงานมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร  

สถาบันภาษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ โดยเมื่อโครงการหรือกิจกรรม
ของฝ่ายต่าง ๆ เสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการทุก
โครงการจะเป็นผู้ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับฝ่ายนโยบายและแผน จากนั้นฝ่าย
นโยบายและแผนจะเป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานของทุกฝ่าย
แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถาบัน
ภาษาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้  สถาบันภาษายั งมีการจัดท าสรุปผลการ
ด า เ นิ น ง า น ปร ะจ า ปี ใ น รู ป แ บ บ  annual report เ พ่ื อ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ของหน่วยงานด้วยเช่นกัน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.7.1) 

8 หน่วยงานมีการน าผลการ
ประเมินและผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

สถาบันภาษามีการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กร โดย
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ในส่วนของ
องค์ประกอบที่ 1.1 มีดังนี ้

1. ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ 
SWOT และแผนต้องมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและ
ก าหนดตัวชี้วัดแผนที่ชัดเจน 

สถาบันภาษาได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ประเมินมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหน่วยงาน โดยในปี 2559 
สถาบันภาษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
และการให้บริการส านึกรักในองค์กรและพัฒนางานวิจัย ณ  
ภูวนาลีรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือท าการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2557-2561 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) แล้วจึงน าผลจากการวิเคราะห์มาจัดท า
เป็นแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ดังที่ได้น าเสนอในหัวข้อที่ 1 
(เอกสารหมายเลข 1.1.8.1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7-8 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ  มีการด าเนินการ 8 ข้อ  5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
สถาบันภาษามีการวางแผนการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบโดยคณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น รับรู้และร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา ผ่านระบบการประชุมทั้งคณะผู้บริหาร
และการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน นอกจากนี้
ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายติดตาม ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้
มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
การท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนเรื่องแนว

ปฏิบัติในการด าเนินการตามระบบเพ่ือให้ผลการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพต้องใช้เวลา  

มหาวิทยาลัยจัดเวลาให้อาจารย์มีเวลาว่างตรงกัน
เพ่ือให้สามารถประชุมท าความเข้าใจกันมากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 

ของข้อมูล 
1.1.1.1 ผลการ SWOT สถาบันภาษา พ.ศ.2558 (กาญจนบุรี) ฝ่ายนโยบายและแผน 
1.1.1.2 ผลการ SWOT สถาบันภาษา พ.ศ. 2559 (นครราชสีมา) ฝ่ายนโยบายและแผน  
1.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2559) 

ฝ่ายนโยบายและแผน  

1.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 
2559) 

ฝ่ายนโยบายและแผน  

1.1.3.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายนโยบายและแผน  
1.1.4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 
2559) 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
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1.1.5.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 
2559) 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

1.1.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา งานประชุม 
1.1.7.1 Annual Report ฝ่ายนโยบายและแผน 
1.1.8.1 ผลการ SWOT สถาบันภาษา พ.ศ. 2559 (นครราชสีมา) ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ระบบการบริหารงานภายใน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รศ. ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า  
    อาจารย์ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค และนางสาวจิราภา ศรีเนียม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ระบบและกลไก
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ หากหน่วยงานมีระบบ กลไก ตลอดจนติดตามการด าเนินงานแล้วน าผลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้หน่วยงานนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 หน่วยงานมีระบบและกลไกใน

การด าเนินกิจกรรม 
สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรมซึ่งทุก

ฝ่ายถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่
ละฝ่าย มีขั้นตอนการท างาน มีปฏิทินการด าเนินงาน มีแนว
ปฏิบัติในการการรายงานผลการด าเนินงานทั้งในรูปการ
รายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานและรายงาน
ให้มหาวิทยาลัยทราบ (เอกสารหมายเลข 1.2.1.1) 

2 หน่วยงานมีระบบและกลไกการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

สถาบันภาษามีระบบในการติดตามการด าเนินงานทั้งก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม โดยก่อนด าเนินงานมีการประชุม
คณะกรรมการในฝ่าย และเมื่อด าเนินงานเสร็จจะมีการสรุปผล
การด าเนินงานในรูปแบบไฟล์ excel ซึ่งจะน าเสนอผลการ
ด าเนินงานที่เน้นการบรรลุผลและหากไม่บรรลุผลในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน ซึ่งกรรมการจะช่วยกัน
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้มีบุคลากรฝ่านโยบายและแผนและการเงินที่คอย
ติดตามการด าเนินงานทุกโครงการให้เป็นไปตามไตรมาส  ทั้งนี้
ผู้บริหารจะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 1.2.2.1-
2) 

3 หน่วยงานมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารหรือ
สถาบัน 

หลังการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปการ
ด าเนินงานและน าผลสรุปนั้นมารายงานต่อคณะกรรมการ
สถาบันภาษาในที่ประชุมและผลการรายงานนี้ผู้บริหารสถาบัน
ภาษาจะน าไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ สถาบันภาษาจัดส่ งสรุปการ
ด าเนินงานในรูปแบบเอกสารเพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยทุกไตร
มาส (เอกสารหมายเลข 1.2.3.1) 

4 หน่วยงานมีการประเมินผลการ
ด าเนินการตามภารกิจ 

สถาบันภาษามีการประเมินการด าเนินงานโดยฝ่าย
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานและน าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถาบันภาษาซึ่งประชุมทุกเดือน และน าผลการ
ด าเนินงานมาหารือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและมีการรายงาน
ผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยรับทราบ (เอกสารหมายเลข 
1.2.4.1.) 

5 หน่วยงานมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการในแต่ละ
ฝ่ายมีการน าผลการประเมินงานไปปรับปรุงเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป เพ่ือลดปัญหา อุปสรรคปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้บรรลุภารกิจของสถาบันภาษา  (เอกสาร
หมายเลข 1.2.5.1-2) 

6 ผู้บริหารของหน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน สถาบัน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สถาบันภาษาบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 
ประการ กล่าวคือ 

1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานโดยเน้นการบรรลุ
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายในทุก
โครงการและ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบันภาษาและ
รายงานมหาวิทยาลัย และน าจุดอ่อนในโครงการที่ไม่บรรลุผล
มาอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาในการของบประมาณในปีต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 1.2.6.1) 

2) หลักประสิทธิภาพ สถาบันภาษาบริหารงานโดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น มีระบบระเบียบการใช้
ห้องต่างๆ ร่วมกัน มีผู้รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและมีการ
ตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงระเบียบการใช้สื่อฝึกภาษาอย่าง
คุ้มค่า วิธีการในการใช้สื่อ เช่น บูรณาการกับการเรียนการสอน 
หรือการผ่านเกณฑ์ด้านภาษา เป็นต้น โดยมีการวิจัยถึงความ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
คุ้ มค่ า ขอ งสื่ อ ฝึ กภ าษา  ร วมถึ ง ร า ย ง านต่ อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน 

3) หลักการตอบสนอง สถาบันภาษาให้ความส าคัญกับ
การสนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการใช้สื่ อ
ออนไลน์ เช่น website/facebook/email เพ่ือให้ข้อมูลการ
ใช้งานตลอดจนการแก้ปัญหากรณีผู้รับบริการมีปัญหาการใช้
งาน มีการประเมินคุณภาพการให้บริการของสถาบัน (เอกสาร 
1.2.6.3) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ สถาบันภาษาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงานขององค์กรตามพันธกิจ โดยจัด
กิจกรรมต่างๆให้ครบถ้วนตามพันธกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบ
และกลไกต่างๆ และมีการท างานในรูปคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพตามพันธกิจองค์กร (เอกสาร
1.2.6.4)  

5) หลักความโปร่งใส สถาบันภาษามีการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการต่างๆที่จ าเป็นและ
เชื่อถือได้ให้แก่บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website/facebook บันทึก
ข้อความ เป็นต้น 

6) หลักการมีส่วนร่วม สถาบันภาษาเปิดโอกาสและรับฟัง
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาด้านภาษาและการ
ให้บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การประชุม การส ารวจความ
คิดเห็น การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

7) หลักการกระจายอ านาจ สถาบันภาษามีการกระจาย
อ านาจไปสู่คณะและหน่วยงานต่างๆ เช่น การคัดเลือก
ผู้ เข้าร่วมโครงการหรือรับทุน เป็นต้น นอกจากนี้  มีการ
กระจายอ านาจไปสู่ส่วนท้องถิ่น เช่น การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา เป็นต้น 
(เอกสาร 1.2.6.7) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8) หลักนิติธรรม สถาบันภาษาบริหารงานตามระเบียบ 

ประกาศและแนวปฏิบัติที่ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรได้รับสิทธิ์เสมอภาคกัน 

9) หลักความเสมอภาค สถาบันภาษามีระเบียบในการ
บริหารงานและการให้บริการ ซึ่งบุคลากรของสถาบันและ
ผู้รับบริการทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการได้รับการบริการ 
(เอกสาร 1.2.6.9) 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเน้นมติที่ ได้จากการประชุมของคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถาบันภาษา โดยผ่านการพิจารณามาจากการ
ประชุมย่อยของฝ่ายต่างๆ และการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร (เอกสารหมายเลข1.2.6.10) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีโครงสร้างบริหารงานภายในที่แบ่งการด าเนินงาน
ในแต่ละบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนสามารถเอ้ือต่อการ
ด าเนินการและติดตามผลการบริหารงานภายในได้
อย่างเป็นระบบ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานสามารถเป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และชี้แนะแก้ไขปัญหาในการท างานให้กับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

-  
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
ภาระงานในสถาบันภาษามีค่ อนข้ า งมาก 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจึงมีภาระ
งานเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานไปบ้าง 

เพ่ิมจ านวนบุคลากรเพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสม
กับภาระงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
1.2.1.1 ปฏิทินการด าเนินงานสถาบันภาษาประจ าปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา 
1.2.1.2 Flowchart การบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา 
1.2.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 266/2559 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการสถาบันภาษา 
งานธุรการ 

1.2.2.2 ค าสั่งสถาบันภาษาที่2/2559 เรื่องมอบหมายภาระงานภายใน
สถาบันภาษา 

งานธุรการ 

1.2.3.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา งานประชุม 
1.2.4.1 สรุปรายงานการประชุมฝ่าย งานประชุม 
1.2.5.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา งานประชุม 
1.2.5.2 สรุปการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ฝ่ายนโยบายและแผน 
1.2.6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา งานประชุม 
1.2.6.3 ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น เว็บไซด์/ facebook/email ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1.2.6.4 ผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายนโยบายและแผน 
1.2.6.7 บันทึกเรื่องการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเข้าอบรม ฝ่ายอบรม 
1.2.6.9 ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น เว็บไซด์/ facebook/email ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1.2.6.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา งานประชุม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง  
    และนางสาวอัจฉรา นามวงศ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 ระบบ ที่สามารถน าไปใช้
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

สถาบันภาษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าฝ่าย
สารสนเทศ ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ โดยมี
การสอบถามความต้องการระบบสารสนเทศในการสนับสนุน
ภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ และของสถาบันภาษา พบว่ามีความ
ต้องการระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

- ระบบข้อมูลบุคลากร 
- ระบบครุภัณฑ์ 
- ระบบสื่อเสริมการเรียนรู้ 
- ระบบเก็บคะแนนของนักศึกษา 
ซึ่งสามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้ทาง URL ที่ 

http://lisystem.npru.ac.th (เอกสารหมายเลข 1.3.1.1) 
2 มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบ

เอกสารหรือระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบสารสนเทศของสถาบันภาษาได้มีการประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ มาจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลและให้บริการดาวน์โหลดในรูปแบบของไฟล์
เอกสารดิจิตอล (เอกสารหมายเลข 1.3.2.1) 

3 มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล 

คณะกรรมการประจ าฝ่ายสารสนเทศมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้ใน
ทุกระดับ โดยข้อมูลน าเข้าจะถูกตรวจสอบตามล าดับการ
บริหารงานของสถาบันภาษา ทั้งนี้ในส่วนของระบบสารสนเทศ

http://lisystem.npru.ac.th/
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มีการตรวจสอบการเข้าใช้ข้อมูลด้วยรหัสผ่านและมีการเก็บ
ประวัติการเข้าใช้งานตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 1.3.3.1) 

4 มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายสารสนเทศมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือ
สรุปและท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (เอกสารหมายเลข 1.3.4.1-2) 

5 มีการน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ิมเติมตามความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ (เอกสาร
หมายเลข 1.3.5.1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
เ พ่ื อ ใ ห้ บ ริ ก า รนั กศึ กษ าและบุ คล าก รขอ ง
มหาวิทยาลัย ท าให้สามารถรองรับการให้บริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความทันสมัย 

สถาบันภาษาเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานได้ไม่นาน และยังมีความต้องการวัสดุ
และครุ ภั ณฑ์ ตลอดจนบุ คล ากรที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเพ่ิมเติม 

มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนด้านการศึกษา
ดูงานในหน่วยงานที่การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อน ากลับมาประยุกต์ใช้กับสถาบันภาษา
ต่อไป 

มหาวิ ท ย าลั ย ค ว รมี ก า ร สนั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนด้าน
บุคลากรด้วยการเพ่ิมบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านเพ่ิมขึ้น และมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มี
อยู่เดิมมีการพัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
.- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยี  
1.3.2.1 รายงานประชุมของสถาบันภาษาท่ีมีการสอบถามความต้องการ

ระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยี  

1.3.3.1 รายงานการประชุมของสถาบันภาษาเก่ียวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยี  

1.3.4.1 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้ระดับต่าง ๆ ฝ่ายเทคโนโลยี  
1.3.4.2 เอกสารประเมินความพึงพอใจและสรุปรายงานความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยี  

1.3.5.1 รายงานการประชุมเพ่ือสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศและรายงานความต้องการระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  : การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รศ. ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ  
    อาจารย์พศิกา ธารณธรรม และนางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการจัดท าแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

สถาบันภาษามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
บุคลากรเพ่ือจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยแบ่งเป็นแผนระยะ
สั้น (ทุกปีงบประมาณ) และแผนระยะยาวของบุคลากรสาย
วิชาการ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2562) (เอกสาร 1.4.1.1-2).  

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

คณะกรรมการฝ่ายบุคลากรมีการวางแผนการด าเนินงาน
และการพัฒนาบุคลากรของสถาบันภาษาทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยการพัฒนา
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นการอบรมและสัมมนาทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.4.2.1-2) 

3 มีการน าผลจากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของสถาบันภาษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา ผ่านโครงการอบรมต่างๆทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการและบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะ
การท างานที่จ าเป็น โดยมีการรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนา และน าผลจากการพัฒนาตนเองมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (เอกสาร 1.4.3.1) 

4 มีการส ารวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

สถาบันภาษามีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกรอบปีงบประมาณเพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 1.4.4.1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 มีการประเมินความส าเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายที่ก าหนด 

สถาบันภาษามีการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะยาว 5 ปี 
(พ.ศ. 2557-2562) ทั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการวางแผนจะไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 8 คน ในปีการศึกษา 
2557 วางแผนไปศึกษาต่อ จ านวน 2 คน ไปจริง 2 คน บรรลุ
ตามแผน  (เอกสาร 1.4.5.1) 

6 มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 
และ 5 มาปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สถาบันภาษามีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ไขการด าเนินงานที่ไม่บรรลุ โดยสถาบัน
ภาษาได้เห็นชอบให้เปิดรับอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือมาแบ่งเบาภาระการสอนของบุคลากรสายวิชาการชาวไทย 
ท าให้อาจารย์ชาวไทยมีเวลามากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้สามารถ
วางแผนการศึกษาต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.4.6.1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 – 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สถาบันภาษามีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถาบันภาษา
และคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา และมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงานตาม
สายงานที่เกี่ยวข้องและตามความถนัดของแต่ละคน 

2. บุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบันภาษา ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย 
กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจ 

-  
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
3. บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

และรับผิดชอบงานของตนให้ส าเร็จลุล่วงในงานโดย
มีผู้บริหารคอยให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก้ไขใน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 

4. คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานทั้งในที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และที่ประชุมใหญ่ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
สถาบันภาษามีภาระงานที่ต้องด าเนินงานตามที่

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วง
ค่อนข้างมาก ท าให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะ
ด้านการท าวิจัย 

พัฒนาระบบและกลไกการท า ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
รวดเร็วมากขึ้น และเพ่ิมจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
1.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 
1.4.1.2 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว ฝ่ายบุคลากร  
1.4.2.1 บันทึกการประชุมฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 
1.4.2.2 ค าสั่งไปราชการของบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 
1.4.3.1 รายงานการไปราชการ (ผลการอบรมรม สัมมนา) ฝ่ายบุคลากร  
1.4.4.1 สรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบุคคลากร 
ฝ่ายบุคลากร 

1.4.5.1 แผนการพัฒนาบุคคลากรของแต่ละบุคคล ฝ่ายบุคลากร  
1.4.6.1 บันทึกการประชุมฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผศ. ดร. ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ อาจารย์กฤติยา คงแท่น   
    อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์ และนางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
ของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

สถาบันภาษามีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย
มีผู้ อ านวยการสถาบันเป็นประธานกรรมการ (เอกสาร
หมายเลข 1.5.1.1) 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกตามบริบทของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมวิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานสถาบันภาษา 
ประจ าปี งบประมาณ 2559 โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสถาบันภาษา ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.5.2.1.) 

3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงในการ
ด าเนินงานสถาบันภาษาแล้วจึงได้ประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยงนั้นและผลกระทบที่อาจจะได้รับหากความเสี่ยงนั้น
เกิดข้ึนแล้วจึงจัดล าดับความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 1.5.3.1.) 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งสถาบันภาษาได้
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2559 โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ใน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับสูงเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข ลดและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงาน หรือการ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร และด้านสถานการณ์
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 1.5.4.1.) 

5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนจนมีระดับ
ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน 
และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
และรายงานมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษาด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 จึงจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
พบว่ามีระดับความเสี่ยงลดลง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร 
เนื่องจากได้ย้ายส านักงานจากชั้น 1 อาคาร เอ2 มาที่ชั้น 4 
และ 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ท า
ให้มีสถานที่ให้บริการมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.5.5.1)  

6 มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

สถาบันภาษามีการน าผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตลอดจนน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน
ภาษา มาเป็นแนวทางในการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 1.5.6.1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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สถาบันภาษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข ลดและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.5.1.1 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.5.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.5.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.5.4.1 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2559 งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.5.5.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.5.6.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  : การบริหารการจัดการความรู้ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร. กนกวรรณ สุทธิพร อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์  
    และนางสาวสิริพร พวงส าลี  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 

ในปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษามีแผนการจัดท าองค์
ความรู้ 1 เรื่อง คือ การจัดท าเอกสารคู่มือการจัดการอบรมและ
กิจกรรมของสถาบันภาษา ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน
ภาษาด้านการพัฒนาระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและ
แจกจ่ายหน่วยงานภายในสถาบันภาษา (เอกสารหมายเลข 
1.6.1.1) 

2 มีการก าหนดบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

สถาบันภาษาได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะการจัดการอบรมและกิจกรรม โดยการประชุม
คณะท างานเพ่ือระดมความคิดเห็น ในทีม เพ่ือก าหนดกรอบ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรมและกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 
1.6.1.1.) 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการ
ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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เนื่องจากปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษาได้รับ
อนุมัติงบประมาณในการจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านภาษาให้กับบุคคลากรและนักศึกษา
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 11 โครงการ การจัดท าเอกสาร
คู่มือการจัดอบรมและกิจกรรมของสถาบันภาษาจึง
ต้ องปรั บ เปลี่ ยนแนวทางปฏิ บั ติ เ พ่ื อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้นจึงอยู่ใน
ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สถาบัน
ภาษาจึงยังไม่ได้ด าเนินการ การจัดการความรู้ด้าน
การจัดท าคู่มือการจัดอบรมและกิจกรรมขึ้นให้แล้ว
เสร็จ ตามแผนที่ได้วางไว้ 

เร่งด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการจัดการ
ความรู้ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
1.6.1.1 Action plan KM สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2558 งานประกันคุณภาพ 

สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  : ระบบประกันคุณภาพ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์  อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  
    และนางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมรการสร้างจิตส านึกให้เห็น
ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้างผลิตผลทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ
และการพัฒนาของหน่วยงาน 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข 
1.7.1.1) มีหน้าที่ดังนี้ 

1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

1.2 เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน 

1.3 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินตนเอง  

2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน

คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษามีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก าหนดให้
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

บุคคลากรปฏิบัติงานการประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ า และ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการทุกฝ่าย (เอกสารหมายเลข 
1.7.2.1-2) 

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

สถาบันภาษามีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของ
สถาบันฯ (เอกสารหมายเลข 1.7.3.1) ได้แก่  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสถาบันภาษา 

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การให้บริการวิชาการ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา

ด้วยตนเอง 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
4 มีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในที่ครบถ้วน ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1) การควบคุมติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
3) มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันภาษามีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 1.7.4.1) และเมื่อครบรอบ 12 เดือน ได้จัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี เสนอต่อทาง
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.7.4.2) นอกจากนี้ สถาบัน
ภาษามีการน าผลการประเมินคุณภาพและค าแนะน าของ
กรรมการผู้ประเมินในปีที่ผ่านมามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 1.7.4.3) และด าเนินการตามแผน 

5 มีผลรวมของคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงขึ้น 

สถาบันภาษามีการด าเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพท าให้
คะแนนการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 1.7.5.1) คือ จาก
คะแนน 3.40 เป็น 4.50  

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพ  และมี ก า รควบคุ มติ ดตาม ให้ ก า ร
ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.7.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.7.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม 
ตัวบ่งชี้ 

งานประกันคุณภาพ 
สถาบันภาษา 

1.7.2.2 รายงานการประชุมนโยบายการประกันคุณภาพภายใน งานประชุม 
1.7.3.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันภาษา งานประกันคุณภาพ

สถาบันภาษา 
1.7.4.1 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน  งานประกันคุณภาพ

สถาบันภาษา 
1.7.4.2 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน งานประกันคุณภาพ

สถาบันภาษา 
1.7.4.3 แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2558 งานประกันคุณภาพ

สถาบันภาษา 
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1.7.5.1 จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา (ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557) 

งานประกันคุณภาพ
สถาบันภาษา 
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 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

สถาบันภาษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : คะแนน 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์ นางสาวสินีนาถ พูลเพ่ิมพันธุ์  
  นางสาวสิริพร พวงส าลี นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบ
จากคะแนนเต็ม 5.00) ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา ซึ่งส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ความพึงพอใจด้านบริการของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึง การอบรม การทดสอบ การให้บริการ
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่/ สิ่งอ านวยความสะดวก 
กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 

วิธีการค านวณ: 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยที่สุด 

0.00 – 1.50 
น้อย 

1.51 – 2.50 
ปานกลาง 

2.51 – 3.50 
ดี 

3.51 – 4.50 
ดีมาก 

4.51 – 5.00 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 4.09  4 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันภาษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถาบัน โดยการเก็บข้อมูล จาก
ผู้ ใช้บริการที่ เข้าร่วมโครงการในฝ่าย อบรม 

- 



40 
 
ทดสอบและห้องศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ นักศึกษา 
บุคลากรภายในและ บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงาน
บริการในด้านต่างๆ ของสถาบันภาษาให้ดียิ่งขึ้น  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันภาษา สถาบันภาษา 
2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันภาษา ปี

การศึกษา 2558 ฝ่ายอบรม ทดสอบ และ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : การให้บริการวิชาการ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร. กนกวรรณ  สุทธิพร  อาจารย์ปภังกร  กิจทวี  

และนางสาวสินีนาถ  พูลเพ่ิมพันธุ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การให้บริการวิชาการด้านภาษาเป็นภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา ดังนั้น
สถาบันภาษาควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี มีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาปรับปรุงแผนพัฒนา
การให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมทางด้าน
ภาษาแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บริการและประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานบริการ
วิชาการ 

สถาบันภาษาการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการของสถาบันภาษาโดยโครงการบริการ
วิชาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือโครงการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานที่มีเครือข่ายความร่วมมือและโครงการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ 
นักศึกษา อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน และบุคลากร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีระบบการด าเนินงาน
บริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรมพัฒนา

ภาษา 
3. ด าเนินงานการบริการวิชาการ 
4. ประเมินและสรุปผลการบริการวิชาการ 
5. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริการวิชากร 
สถาบันภาษามีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการ

บริการวิชาการ ทั้งในระดับแผน ได้แก่ จ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ความรู้ เ พ่ิมขึ้น และตัวชี้วัดในระดับโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 2.2.1.2) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 มีการน าผลการส ารวจความ

ต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนด
แผนการด าเนินงาน การ
ให้บริการวิชาการ รวมถึงมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ค่าเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 2558 นั้น สถาบันภาษามีจ านวน
โครงการบริการวิชาการ 17 โครงการ แบ่งเป็นโครงการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 8 
โครงการ และโครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ 9 
โครงการ สถาบันภาษาได้มีการด าเนินโครงการตามระบบการ
ท างานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้มีการส ารวจความ
ต้องการของผู้ที่มารับบริการทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หัวข้อที่ต้องการรับบริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เนื้อหาในการอบรม เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดทิศทางและ
จัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบันภาษา 
และตรงตามความต้องการของผู้มารับการบริการวิชาการ 
จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการฝ่ายอบรมและกิจกรรมเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดการให้บริการ จัดด าเนินงานโครงการตาม
มติในที่ประชุม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ แล้วน าผลมาสรุปและวิเคราะห์ น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมด าเนินงานสถาบันภาษา เ พ่ือร่วมหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.2.2.1.) 

3 มีการด าเนินงานตามแผนฯ และ
มีการก ากับติดตามการให้บริการ
วิชาการ 

สถาบันภาษามีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนการให้บริการทางวิชาการแล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ส่วนการประเมินความส าเร็จในระดับโครงการ
นั้น จะมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการ 
เมื่อการด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ ระบุปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป รวมทั้งน าผลที่ได้มา
วางแผนการบริการวิชาการอีกด้วย  (เอกสารหมายเลข 
2.2.3.1.-2.) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ

การให้บริการวิชาการและ
ประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนของ
ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด รายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 

 

5 มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการให้บริการ
วิชาการ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าโครงการบริการวิชาการ เพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงานในการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเป็นไปตาม
แผนการที่ได้ก าหนดไว้ในการให้บริการด้านบริการ
วิชาการแต่ละครั้ง 

2. ในการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิ ช าก ารนั้ น  นอกจากการประ เ มิ น โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามแล้ว สถาบันภาษายังได้ประเมินจาก
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
การสนทนากับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสอบถามถึงการ
ให้บริการในแต่ละด้าน เช่น การดูแลต้อนรับ สถานที่ 
และวิทยากร เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในแต่
ละโครงการ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
ในช่วงต้นของปีงบประมาณ สถาบันภาษาขาด

แคลนบุคลากรชาวต่างชาติ จึงท าให้การจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับผู้สนใจที่ต้องการอบรมกับ
วิทยากรเจ้าของภาษาเกิดอุปสรรค ซึ่งได้แก้ปัญหา
โดยการติดต่ออาจารย์จากเครือข่ายภายนอกมาเป็น
วิทยากรแทน 

สถาบันภาษาวิเคราะห์ความต้องการและความ
จ าเป็นในการด าเนินงาน ทั้งการบริการและการ
ด า เนิ น งาน อ่ืน  ๆ จึ ง เปิ ดรั บสมั ครอาจารย์
ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันภาษา 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

2.2.1.1 ระบบการด าเนินงานบริการวิชาการ  ฝ่ายอบรมสถาบันภาษา 
2.2.1.2 การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายอบรมสถาบันภาษา 
2.2.2.1 รายงานการประชุม ฝ่ายอบรมสถาบันภาษา 
2.2.3.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  ฝ่ายอบรมสถาบันภาษา 
2.2.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ 
ฝ่ายอบรมสถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผศ. ดร. ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธ์ 

และนางสาวสิริพร พวงส าลี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันภาษามีภารกิจที่ส าคัญในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
ภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรค านึงถึงปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเพียงพอและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุม
การพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองของบุคลาการภายในและภายนอก 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บริการและประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือวางแผนและติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1-2.3.1.2 ) 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณในไตรมาส 2 การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และ
การส ารวจความต้องการสื่อการเรียนรู้ของอาจารย์หรือ
นักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดซื้อสื่อฝึกภาษาต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.3.1.3)  ทั้งนี้การจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และจัดซื้อสื่อฝึกภาษาเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสจะมีการ
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการ  

2 มีการน าผลการส ารวจความ
ต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนด
แผนการด าเนินงาน การ
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ รวมถึง
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
และค่าเป้าหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการน าผล
การส ารวจความต้องการของอาจารย์หรือนักศึกษามาพิจารณา
ในที่ประชุมฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 
2.3.2.1) เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดซื้อสื่อฝึก
ภาษาต่อไป 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมี

การก ากับติดตามการให้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมีการด าเนินงานตามแผนฯ  โดย
มีการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 2.3.3.1) เพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก ากับติดตามความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

4 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนของ
ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมีการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนของครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยการน าผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.3.4.1) และผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ
ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง พบว่าสถานที่ไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้
บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.3.2.1) 

5 มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการให้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
จัดหาอาคารสถานที่รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือ
ต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสถาบันภาษา 
(เอกสารหมายเลข 2.3.5.1) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 
 
 



47 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
สถาบันภาษามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ภาษา ให้บริการพัฒนาภาษาได้ครบทุกทักษะมีการ
ส ารวจความต้องการสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่เอ้ือต่อ

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ย้ายสถานที่การให้บริการไปยังอาคารศูนย์

ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม รวมถึง
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

2.3.1.1 แผนการด าเนินงานการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 
2558 

ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.1.2 ค าสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา ปีการศึกษา 
2558 

ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.1.3 แบบส ารวจความต้องการสื่อการเรียนรู้ของบุคคลากรและ
นักศึกษาปีการศึกษา 2558 

ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.1.4 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.2.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2558 

ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 

2.3.5.1 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประจ าสถาบันภาษา 
ปีการศึกษา 2558 

ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้
สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : คะแนน 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์  อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์ 
  และนางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจหลัก
ของสถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีการประเมินจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่รวมพนักงานขับรถ แม่บ้าน คนงาน และลูกจ้างชั่วคราว 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของ
มหาวิทยาลัยโดยระดับที่ผ่านเกณฑ์ส าหรับอาจารย์คือได้คะแนนในการสอบผ่านโปรแกรม ELLIS ตั้งแต่
ระดับ 8 ขึ้นไป และส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคือได้คะแนนในการสอบผ่านโปรแกรม ELLIS ตั้งแต่
ระดับ 6 ขึ้นไป จากท้ังหมด 12 ระดับ 
เกณฑ์การประเมิน: 

โดยแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
วิธีการค านวณ: 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 

จ านวนของบุคลากรที่ผา่นการทดสอบความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ

จ านวนของบุคลากรที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของจ านวนของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

70
× 5 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 ผลการค านวณ 

1. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่าน 

487

666
× 100 =  73.12 % 

 2. ค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  
73.12

70
× 5 = 5.22 
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เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 73.12 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
สถาบั นภาษามี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินงานฝ่ายทดสอบเพ่ือด าเนินการจัดทดสอบให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด รวมถึงมีการ
จั ดการบริ การทดสอบด้ วยข้ อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น ELLIS, TOEIC, 
TOEFL (IPT), The Cambridge English Placement 
Test (CEPT) Metrica เป็ นต้ น  นอกจากนั้ นฝ่ าย
ทดสอบยั งมีการด าเนินการโครงการจัดอบรบ
ภาษาอังกฤษหลากหลายหลักสูตรและหลายระดับ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบและเพ่ือเป็นการ
พัฒนาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีผล
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่
สูงขึ้น ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
มากความสามารถ ผู้มีความเชียวชาญ มีประสบการณ์
ในการสอนและอบรมในสาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆ 
มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

- 

จดุอ่อน แนวทางแก้ไข 
สถาบันภาษามีสถานที่และห้องทดสอบภาษาใน

ปัจจุบันที่มีขนาดเล็ก เนื้อที่ในการจัดสอบจ ากัด คับ
แคบและยังไม่ได้มาตรฐานในการจัดทดสอบมาตรฐาน
ทางภาษาเท่าที่ควรนอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการทดสอบยังไม่เพียงพอส าหรับการทดสอบ
ภาษา เนื่องจากมีจ านวนเพียงแค่ 40 เครื่องที่ใช้งาน
ได้ และมีหลายเครื่องช ารุดเสียหายและไม่ทันสมัย 
นอกจากนั้นการซื้อข้อสอบThe Cambridge English 

เร่งด าเนินการการเข้าใช้งานห้องทดสอบภาษา
แห่งใหม่ ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หอประชุมซึ่งมีที่นั่งสอบ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการทดสอบ และอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ ใช้ ในการจัดสอบที่ ครบครัน ทันสมัยและได้
มาตรฐาน ก่อนการด าเนินงานจัดทดสอบอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในด้านการจัดซื้อข้อสอบThe Cambridge 
English Placement Test (CEPT) Metrica ที่มี อายุ
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Placement Test (CEPT) Metrica จะมีอายุการใช้
งานสั้น ( ไม่เกิน 1 ปีหลังจากมีการจัดซื้อ user มาใช้
งาน ) ถ้ามีการใช้ user ในการทดสอบอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดอาจเกิด
การสูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ ายโดยเปล่า
ประโยชน์ได ้

การใช้งานจ ากัดนั้น จะด าเนินการประสานงานกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องจ านวนที่แน่ชัดของ
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนที่คงอยู่ในปัจจุบัน
เ พ่ื อจะได้ จ านวนที่ แน่ ชั ด ในการจั ดทดสอบ
คว ามส ามา รถด้ า นภ าษา อั งกฤษได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในล าดับต่อไป 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 

แหล่งของข้อมูล 
2.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.4.2 แผนการด าเนินงานฝ่ายทดสอบประจ าปีการศึกษา 2558   ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.4.3 ค าสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.4.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาและ

ฝ่ายทดสอบ  
ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : คะแนน 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์  อาจารยร์ณกร ธรรมจิตต์ 
  และนางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจหลัก
ของสถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย ภาคปกติ
ในปีที่ประเมิน 

นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถาบันภาษาก าหนด 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง มีผลการทดสอบด้วย
โปรแกรม ELLIS ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป (ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่
ระดับ 7 ขึ้นไป และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป) จากทั้งหมด 12 ระดับ 
เกณฑ์การประเมิน: 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

วิธีการค านวณ: 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 

จ านวนของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

จ านวนของนักศึกษาท่ีเข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
× 100 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของจ านวนของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

30
× 5 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 ผลการค านวณ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

1,046

3,301
× 100 = 31.69 % 

 2. ค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้ = 31.69

30
× 5 = 5.28 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 31.69 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายทดสอบเพ่ือด าเนินการจัดทดสอบให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนด  รวมถึงมีการจัดการ
บริการทดสอบที่หลากหลาย เช่น ELLIS, TOEIC, 
TOEFL (IPT), HSK, VANTAGE PLACEMENT TEST 
FOR NPRU เป็นตน้ 

นอกจากนั้นฝ่ายทดสอบยังมีการด าเนินการโครงการ
จัดอบรบภาษาอังกฤษหลากหลายหลักสูตรและหลาย
ระดับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบและเพ่ือเป็นการ
พั ฒน า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ ามี ผ ล คะแ นน กา ร ทด สอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการ
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากความสามารถ ผู้มี
ความเชียวชาญ มีประสบการณ์ในการสอนและอบรมใน
สาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆ มาบรรยายและถ่ายทอด
คว ามรู้ ใ ห้ แก่ นั กศึ กษ า ระดั บป ริ ญญาตรี ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

สถาบันภาษามีสถานที่และห้องทดสอบภาษาใน
ปัจจุบันมีขนาดเล็ก จ ากัดคับแคบและยังไม่ได้มาตรฐาน
ในการจัดทดสอบภาษาเท่าที่ควรนอกจากนั้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบยังไม่เพียงพอส าหรับ
การทดสอบภาษา เนื่องจากมีจ านวนเพียงแค่ 44 เครื่อง
ที่ใช้งานได้ และมีหลายเครื่องช ารุดเสียหายและไม่
ทันสมัย 

เร่งด าเนินการการเข้าใช้งานห้องทดสอบภาษาแห่ง
ใหม่ ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หอประชุมซึ่งมีที่นั่งสอบ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการทดสอบ และอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้
ในการจัดสอบที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเล
ข 

ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

2.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.2 แผนการด าเนินงานฝ่ายทดสอบประจ าปีการศึกษา 2558  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.3 ค าสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา

และฝ่ายทดสอบ  
ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
             
ตารางท่ี ส1:  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ (ส.1) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้า 
หมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 3 ข้อ  8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 3 ข้อ  6 ข้อ  5  
ตัวบ่งชี้ที่  1.3 3 ข้อ  5 ข้อ  5  
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 3 ข้อ  6 ข้อ   5  
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 3 ข้อ  6 ข้อ   5  
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 3 ข้อ  2 ข้อ  2  
ตัวบ่งชี้ที่  1.7 3 ข้อ  5 ข้อ   5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    32/7=4.57 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 
ระดับ 
3.50 

 
4.09  4 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 3 ข้อ  3 ข้อ   3 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 3 ข้อ  5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 
ร้อยละ 

60 
487 

73.12  5 
666 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 
ร้อยละ 

25 
1,046 

31.69  5 
3,301 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2    22/5=4.4 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    54/12=4.50 

 
 


