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ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
จุดมุ่ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่ ง เน้นคุณภาพและมาตรฐานและก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จึงน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และในรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีการศึกษา 
2559 สถาบันภาษาได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาขึ้น 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของสถาบันภาษาจัดท าส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ า   
ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดรวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  

ในปีการศึกษา 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดทบทวน และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและครอบคลุมทุกประเด็น โดยการจัดสัมมนา
เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินงานทุกคนได้ระดมสมองในการพัฒนาองค์กรร่วมกันอันเป็นการเพิ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานซึ่งพบว่า สถาบันภาษามีจุดที่ควรพัฒนา คือ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งฝ่ายบุคลากรได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันแล้ว 

นอกจากนี้ในการด าเนินงานตามพันธกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ อบรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ เป็นต้น และได้ประเมินความส าเร็จของ
โครงการซึ่งพบว่าโครงการส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ในภาพรวมของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในด้านความสามารถทางภาษาของนักศึกษา  บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนพบว่ายังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
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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 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน รวมถึงเพื่อการด าเนินอาชีพในอนาคต ผู้ที่ด าเนินการให้การก่อตั้งศูนย์
ภาษาเป็นไปตามนโยบายข้างต้น คือ  ดร. ณัฐกาญจน์ อ่างทอง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในสมัยนั้น โดยปรับปรุงช้ันล่างของอาคาร A2 เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง และส านักงาน
ศูนย์ภาษา 1 ห้อง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานในศูนย์ฯ นอกจากเน้นการอบรมภาษาต่างประเทศ
ในชั้นเรียนแล้ว ศูนย์ภาษายังมีส่วนที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Access Learning Centre) ตั้งอยู่ช้ัน 1 อาคาร A2  

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

1.2 ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
ปรัชญา ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางภาษา สนับสนุนมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่

สากล 
วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนส าหรับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาด้วยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา
และวัฒนธรรมด้วยตนเอง 

2. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. บริการด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆแก่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
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4. ส่งเสริมศักยภาพผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้วยการอบรม และบริการการเรียนรู้ภาษาด้วย
ตนเอง 

5. พัฒนาแบบทดสอบ และเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษา 
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาศักยภาพทางภาษาส าหรับนักศึกษา และบุคลากรเพื่ อพร้อมท างานในยุค

ประชาคมอาเซียน 
2. สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอาเซียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา 
3. จัดอบรม ทดสอบ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับการอบรมและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการท างาน 
5. สถาบันภาษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ภาษา 
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1.3 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 

 
  

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สถาบันภาษา ส านักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร

สถาบันภาษา
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งานบริหารพัฒนา 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

สถาบันภาษา 

งานบริหารพัฒนา 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

หน่วยนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 
  

หน่วยธุรการ สารบรรณ และงานบุคคล 

หน่วยการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ 

หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยมาตรฐานทางภาษา 

หน่วยทดสอบ 

หน่วยอบรมและกิจกรรม 

หน่วยศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หน่วยวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
 

หน่วยเทคโนโลยี 

หน่วยศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ า สถาบันชุดปัจจุบนั 

 ผู้บริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 คณะกรรมการบริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ   จันทรังษ ี รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์ปราณ ี    สีนาค  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา  เลขานุการ 
7. นางสาวกนกวรรณ    นิ่มทัศนศิร ิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการประจ า 
1.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์   ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสง่ียม   โตรัตน์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   วงษ์ทน  กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา   เลขานุการ  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ   จันทรังษ ี รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา      สุขพัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์ปราณ ี    สีนาค  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6.  อาจารย์ ดร.อิทธินันทน ์   คิมหะจันทร ์ กรรมการ 
7.  อาจารย์กฤติยา    คงแท่น  กรรมการ 
8.  อาจารย์อุบลรัตน ์   ตรีพงษ์พันธ์ุ กรรมการ 
9. อาจารย์สุรชัย    อยู่สุข  กรรมการ 
10. อาจารย์พศิกา    ธารณธรรม กรรมการ 
11.  อาจารย์รณกร    ธรรมจิตต์ กรรมการ 
12. อาจารย์ปภังกร    กิจทว ี  กรรมการ 
13.  อาจารย์ณัฐฐิรา    ปุยะกุล ซวิค กรรมการ 
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14.  อาจารย์สลินดา    โพธ์ิพยัคฆ ์ กรรมการ 
15. อาจารย์ขนิษฐา    ไทยเจริญ กรรมการ 
16.  อาจารย์สถาพร    รุ่งสว่าง  กรรมการ 
17.  นางสาวจิราภา    ศรีเนียม  กรรมการ 
18.  นางสาวสินีนาถ    พูลเพิ่มพันธุ ์ กรรมการ 
19.  นางสาวกนกวรรณ   นิ่มทัศนศิร ิ กรรมการ 
20.  นางอัจฉรา    นามวงศ์  กรรมการ 
21. นางสาวสุภารัตน ์   จันทร์แม้น กรรมการ 
22. นางสาวสิริพร    พวงส าลี  กรรมการและเลขานุการ 

1.5 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสถาบันภาษา ปีการศึกษา 2559  มีจ านวน 22 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการพลเรือน

สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้ 
ตารางที่ 5.1 แสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร คิดเปน็ร้อยละ 
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 3 13.6 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 13 59.1 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน 6 27.3 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
สถาบันภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีส านักงานอยู่ที่ ชั้น 5 

และชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
  



7 
 
1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในปี

การศึกษา 2558 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ประกอบที่ 1  
การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร 
 

- ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและมกีารก าหนด
ตัวชี้วัดแผนให้ชัดเจน 

- สถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนโดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้น 
(ทุกปีงบประมาณ) และแผนระยะยาว
ของบุคลากรสายวิชาการ 5 ปี 
-สถาบันภาษามีการส ารวจบุคลากร
สายวิชาการเกี่ยวกับความต้องการใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ
การท าผลงานทางวิชาการ ในปี 2559-
2564 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการ
ส ารวจบุคลากรสายวิชาการพบว่า มี
ความต้องการในการศึกษาต่อจ านวน 
2 ท่าน  
-ด้านบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
ภาษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็น
การเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน
ให้เพิ่มขึ้นตามโครงการที่มหาวิทยาลัย
จัดอย่างสม่ าเสมอ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : 
กระบวนการการ
ให้บริการวิชาการ 

-ควรมีการจัดเก็บแบบสอบถาม
ของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมโดย
อาจจะมีการขยายเวลาในการ
เก็บข้อมูล เพื่อส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้ 

-สถาบันภาษาได้น าวิธีการตอบ
แบบสอบถามในระบบออนไลน์มาใช้
ในบางโครงการที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้สามารถลด
เวลา และขั้นตอนในการท างานได้มาก
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องค์ประกอบคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในปี

การศึกษา 2558 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
-ควรมีการน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 
 
 
 

ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามในระบบ
ออนไลน์ยังช่วยอ านวยสะดวกกับตัว
ผู้ใช้บริการ และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าเอกสารของผู้จัดโครงการ
ด้วยเช่นกัน 
-เมื่อการด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นผู้
ด าเนินงานได้น าผลมารายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอีก
ครั้งเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
             

องค์ประกอบที ่1 การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีงบประมาณ 2560 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์, อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์,  
    นางสาวจิราภา ศรีเนียม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน  
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 หน่วยงานมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ปรับ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานครั้งที่ 1 โดยบุคลกากรทุก
หน่วยของสถาบันฯ มีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2557-
2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559) โดยสถาบันฯ ได้
ปรับแผนยุทธศาสตร์เมื่อจัดกิจกรรมส านึกรักองค์กร 
ระหว่างวันที่  16-19 พฤษภาคม 2559 เพื่อน ามาเป็น
กรอบในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) 

การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
ภาษา ด าเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ จากนั้นได้ระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทุกฝ่ายของสถาบันฯ และน าข้อสรุปทั้งหมด
ที่ได้จากกิจกรรมส านึกรักองค์กร มาปรับแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
2 หน่วยงานมีการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปสู่
หน่วยงานทุกระดับ 

หน่วยนโยบาย แผนและประกันคุณภาพได้น าแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา  พ.ศ.  2559-2561 (ฉบับ
ปรับปรุ งครั้ งที่  1 พ .ศ .  2559)  เสนอต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา จากนั้นจึงน าแผน
ยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันภาษาเพื่อถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ให้
คณะกรรมการทุกหน่วยทราบและเป็นกรอบในการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.1) 

3 หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน 

สถาบันภาษามีกระบวนการในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยกระบวนการในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าป ีมีขั้นตอน ดังนี ้

1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา 
2. คณะกรรมการหน่ วยต่ าง  ๆ  รับทราบแผน

ยุทธศาสตร ์และน าไปวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
3. คณะกรรมการหน่วยต่าง ๆ น าเสนอแผนโครงการ/

กิจกรรมประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา
เพื่อพิจารณา  

4. กรรมการแต่ละหน่วยปรับปรุงแผนโครงการ/
กิจกรรมในกรณีมีการแก้ไข 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา
อนุมัติแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่
การด าเนินงานต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
4 หน่วยงานจัดท าตัวบ่งชี้ของแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

สถาบันภาษาได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่ งชี้ เพื่ อวัดความส า เร็ จของการด า เนินงาน โดย
กระบวนการในการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันฯ โดยระดมความคิดเห็นและหา
ข้อสรุปในการก าหนดตัวบ่งชี้ตลอดจนค่าเป้าหมายของ
แผน (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 

5 หน่วยงานมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ทุกหน่วยในสถาบันภาษามีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามที่ก าหนด
ไว้ โดยโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้
ตามแผน มีโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นต้องเลื่อนการ
ด าเนินการไปในไตรมาสอื่น ๆ เล็กน้อย ซึ่งโครงการ/
กิจกรรมที่มีการขอเปลี่ยนไตรมาสในการด า เนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล
ของการขอเลื่อนไตรมาสตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.1) 

6 หน่วยงานมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

- 

7 หน่วยงานมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนยทุธศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร  

     สถาบันภาษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.7.1) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผล
การด าเนินงานสถาบันภาษาในปีต่อไป 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
8 หน่วยงานมีการน าผลการประเมินและ

ผลการพจิารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- 

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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  4 คะแนน บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- สถาบันภาษามีการปรับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่ วยงานให้ สอดคล้ องกั บแผนยุ ทธ์ ฯ  ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลการด าเนินงานสอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

- สถาบันภาษามีการปรับแก้เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษาให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับการด าเนินการจริงมากขึ้น 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
-  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2559-2561 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559) 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ภาษา 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ภาษา 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.1.4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2559-2561 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559) 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.1.5.1 สรุปผลการด าเนินงานสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.1.7.1 รายงานการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :  ระบบการบรหิารงานภายใน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : รองศาสตราจารย์ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร ์อาจารย์ณัฐฐิรา ปุยะกุล  ซวิค 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสนับสนนุที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ระบบและกลไก
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ หากหน่วยงานมีระบบ กลไก ตลอดจนติดตามการด าเนินงานแล้วน าผลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลใหห้น่วยงานนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จได ้

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 หน่วยงานมีระบบและกลไกใน

การด าเนินกจิกรรม 
สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรมโดย

แต่งตั้งผู้บริหารรับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายรวมถึงคณะกรรมการ
ในฝ่าย มีการก าหนดแนวนโยบายและปฏิทินการด าเนินงานใน
แต่ละป ี(เอกสารหมายเลข 1.2.1.1) 

2 หน่วยงานมีระบบและกลไกการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินงานของสถาบันภาษาจะด าเนินงานตามระบบ
คือและปฏิทินการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้โดยผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายจะด าเนินการประชุมย่อยในฝ่าย
(เอกสารหมายเลข 1.2.21) แล้วน าเสนอผลการประชุมในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา(เอกสารหมายเลข 
1.2.2.2) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.2.2.3) นอกจากนี้มีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้
ก ากับและแจ้งเตือนการด าเนินงานตามไตรมาส รวมถึง
รายงานผลการใช้งบประมาณในที่ประชุมทั้งสองระดับ เพื่อให้
ผู้บริหารได้ก ากับ ติดตาม ดูแลเพื่อให้ภารกิจบรรลุตาม
เป้าหมาย   

3 หน่วยงานมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารหรือ
สถาบนั 

หลังการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานจะสรุปการด าเนินงาน
และน าผลสรุปมารายงานต่อคณะกรรมการสถาบันภาษาในที่
ประชุม (เอกสารหมายเลข 1.2.3.1) และผลการรายงานนี้
ผู้ บ ริ หารสถาบันภาษาจะน า ไปรายงาน ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

อีกทั้งสถาบันภาษาจะส่งสรุปการด าเนินงานในรูปแบบ
เอกสารเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส  (เอกสาร
หมายเลข 1.2.3.2) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
4 หน่วยงานมีการประเมินผลการ

ด าเนินการตามภารกิจ 
สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามพันธกิจโดยฝ่ายนโยบายและแผนมีเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมผลการประเมินโครงการในแต่ละ
ไตรมาสตามปฏิทินการด าเนินงานตลอดปีแล้วน าผลไป
รายงานการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 1.2.4.1) 

5 หน่วยงานมีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

สถาบันภาษามีแนวปฏิบัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุง
การด าเนินโครงการและกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยแต่ละฝ่ายจะ
มีการประชุมในฝ่ายของตนเองและแจ้งรายละเอียดการ
ประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกครั้ง 

6 ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องหน่วยงาน สถาบัน 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้บริหารของสถาบันภาษาบริหารงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ กล่าวคือ 

1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานโดยเน้นการบรรลุ
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายในทุก
โครงการตามไตรมาสและ ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันภาษาและรายงานมหาวิทยาลัย และน าจุดอ่อนใน
โครงการที่ไม่บรรลุผลมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาในการขอ
งบประมาณในปีต่อไป  

2) หลักประสิทธิภาพ สถาบันภาษาบริหารงานโดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น มีระบบระเบียบการใช้
ห้องต่างๆ ร่วมกัน มีผู้รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและมีการ
ตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงระเบียบการใช้สื่อฝึกภาษาอย่าง
คุ้มค่า วิธีการในการใช้สื่อ เช่น บูรณาการกับการเรียนการสอน 
หรือการผ่านเกณฑ์ด้านภาษา เป็นต้น โดยมีการวิจัยถึงความ
คุ้ มค่ าของสื่ อฝึ กภาษา  ร วมถึ ง ร ายง านต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน   

3) หลักการตอบสนอง สถาบันภาษาให้ความส าคัญกับการ
สนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการใช้สื่อออนไลน์ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
เช่น website/facebook/email เพื่อให้ข้อมูลการใช้งาน
ตลอดจนการแก้ปัญหากรณีผู้รับบริการมีปัญหาการใช้งาน มี
การประเมินคุณภาพการให้บริการของสถาบัน   

4) หลักภาระรับผิดชอบ สถาบันภาษาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงานขององค์กรตามพันธกิจ โดยจัด
กิจกรรมต่างๆให้ครบถ้วนตามพันธกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบ
และกลไกต่างๆ และมีการท างานในรูปคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพตามพันธกิจองค์กร  

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  

8) หลักนิติธรรม สถาบันภาษาบริหารงานตามระเบียบ 
ประกาศและแนวปฏิบัติที่ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรได้รับสิทธิ์เสมอภาคกัน     

9) หลักความเสมอภาค สถาบันภาษามีระเบียบในการ
บริหารงานและการให้บริการ ซึ่งบุคลากรของสถาบันและ
ผู้รับบริการทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการได้รับการบริการ  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  การบริหารจัดการภายใน

องค์กรเน้นมติที่ ได้จากการประชุมของคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถาบันภาษา โดยผ่านการพิจารณามาจากการ
ประชุมย่อยของฝ่ายต่างๆ และการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
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การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มี โครงสร้ างบริหารงานภายในที่ แบ่ งการ

ด าเนินงานในแต่ละบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนสามารถ
เอื้อต่อการด าเนินการและติดตามผลการบริหารงาน
ภายในได้อย่างเป็นระบบ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างานสามารถเป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และชี้แนะแก้ไขปัญหาในการท างาน
ให้กับบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

ให้แต่ละฝ่ายภายใต้โครงสร้างบริหารงานของ
สถาบันภาษาด า เนินการและติดตามผลการ
บริหารงานภายในของแต่ละฝ่ายด้วยตนเองอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการใช้ระบบการกรอกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลกลางของสถาบันภาษาการส่งเสริมให้
บุคลากรทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน ให้มีโอกาสได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ร่วมท ากิจกรรมหรือการเข้ารับความรู้
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในซึ่งจัด
ขึ้นโดยบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและโครงสร้างการการ

ท างานและความรับผิดชอบใหม่ในปีการศึกษา 
2/2559 ท าให้ระบบการบริหารงานภายในมีการ
ปรับเปลี่ยนและการด าเนินงานในบางขั้นตอนต้อง
ท าความเข้าใจกันใหม่ 

ประชุมท าความเข้าใจกับบทบาทและความ
รับผิดชอบที่มีการปรับเปลี่ยน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.2.1.1 แผนผังการบรหิารงาน สถาบันภาษา 
1.2.2.1 ปฏิทินการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.2.3.1 รายงานการประชุมในฝ่าย หน่วยงาน 
1.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา หน่วยธุรการ สารบรรณ และ

งานบุคคล 
1.2.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน

ภาษา 
หน่วยธุรการ สารบรรณ และ

งานบุคคล 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.2.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ภาษา 

หน่วยธุรการ สารบรรณ และ
งานบุคคล 

1.2.7.1 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.2.8.1 รายงานการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
ภาษา 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.2.9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เอกสารการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ไพศาล สมิาเลาเต่า อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง  
    และนางสาวอัจฉรา นามวงศ ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช ้
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 ระบบ ที่สามารถน าไปใช้
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าฝ่าย
สารสนเทศ ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ โดยมี
การสอบถามความต้องการระบบสารสนเทศในการสนับสนุน
ภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ และของสถาบันภาษา พบว่ามีความ
ต้องการระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

- ระบบข้อมูลบุคลากร 
- ระบบครุภัณฑ ์
- ระบบสื่อเสริมการเรียนรู ้
- ระบบเก็บคะแนนของนักศึกษา 
ซึ่งสามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้ทาง URL ที่ 

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

เอกสารหรือระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบสารสนเทศของสถาบันภาษาได้มีการประชุม

คณะกรรมการ เพื่อรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง 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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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 

มีการตรวจสอบการเข้าใช้ข้อมูลด้วยรหัสผ่านและมีการเก็บ
ประวัติการเข้าใช้งานตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 1.3.3.1) 

4 มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายสารสนเทศมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นทุก ๆ 3 เดือน 
เพื่อสรุปและท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.3.4.1-
2) 

5 มีการน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

มีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติมตามความต้องการของฝ่ายต่าง 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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า รนั กศึ กษาและบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย ท าให้สามารถรองรับการให้บริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความทันสมัย 

สถาบันภาษาเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานได้ไม่นาน และยังมีความต้องการวัสดุ
และครุ ภัณฑ์ ตลอดจนบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนด้านการศึกษา
ดูงานในหน่วยงานที่การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อน ากลับมาประยุกต์ใช้กับสถาบันภาษา
ต่อไป 

มหาวิ ท ย าลั ย ค ว รมี ก า ร สนั บสนุ นด้ า น
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนด้าน
บุคลากรด้วยการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านเพิ่มขึ้น และมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มี
อยู่เดิมมีการพัฒนาตนเอง 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
.- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าฝ่ายสารสนเทศ หน่วยเทคโนโลย ี
1.3.2.1 รายงานประชุมของสถาบันภาษาที่มีการสอบถามความ

ต้องการระบบสารสนเทศ 
หน่วยเทคโนโลย ี

1.3.3.1 รายงานการประชุมของสถาบันภาษาเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

หน่วยเทคโนโลย ี

1.3.4.1 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้ระดับต่าง 
ๆ 

หน่วยเทคโนโลย ี

1.3.4.2 เอกสารประเมินความพึงพอใจและสรุปรายงานความ 
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

หน่วยเทคโนโลย ี

1.3.5.1 รายงานการประชุมเพื่อสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศและรายงานความต้องการระบบ
สารสนเทศ 

หน่วยเทคโนโลย ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  : การบริหารและการพัฒนาบคุลากร 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีงบประมาณ 2560 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร ์อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ 
    นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบัน 
   สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจทั้งด้านการเป็นฝ่ายสนับสนุนและด้านการ
จัดการเรียนการสอน บุคลากรจึงประกอบด้วยฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการ ซึ่งหน่วยงานจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
มาจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานสถาบันภาษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีการจัดท าแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

สถาบันภาษามีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุลากร
ทั้งระยะสั้น (ทุกปีงบประมาณ) และระยะยาว (5 ปี) โดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันภาษา (เอกสารหมายเลข 
1.4.1.1) 

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ฝ่ายบุคลากรของสถาบันภาษามีการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
(เอกสารหมายเลข 1.4.2.1) 

3 มีการน าผลจากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

หลังการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ เข้าอบรมจัดท ารายงาน
สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมและส่งให้ฝ่ายบุลากรเพือ่รวบรวม    
เสนอต่อผู้บริหาร และเวียนรายงานสรุปผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรทุกคนของสถาบันภาษาได้รับทราบทาง
อีเมล 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 
หลังการอบรมได้น าความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Active Learning และกิจกรรมที่ ได้รับจากการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
ฝึกอบรม อาทิ รูปแบบการสอน กิจกรรม ตลอดจนการบูรณา
การเทคนิคที่ได้จากการอบรม Google Classroom มาปรับใช้
ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอน           
มีสีสัน และผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน เกิดความสนใจและมี
ส่วนร่วมในการเรียนเพิ่มขึ้น  

บุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) 
หลังการอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามารถน าความรู้ที่

ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน โดยสามารถปรับลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้สั้น กระชับ และมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เช่น การน าความรู้ภายหลังการอบรมการใช้งาน Google 
form, Google drive, GR Code มาใช้ในขั้นตอนการรับสมัคร 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 1.4.3.1)  

4 มีการส ารวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความสุขใน
การท างานของบุคลากร เพื่อสรุปและน าผลการส ารวจมา
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านบุคลากรของสถาบันภาษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.4.4.1) 

5 มีการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายที่ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านบุคลากรมีการประชุมเพื่อ
ประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 1.4.5.1) 

6 มีการน าผลการประเมินในขอ้ 4 
และ 5 มาปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายบุคลากรสถาบันภาษามีการน าผลการประเมินในข้อ 4 
และข้อ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น (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 
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ประเมนิตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สถาบันภาษามีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถาบันภาษา
และคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา มีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานตาม
สายงานที่เกี่ยวข้อง 

2. บุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบันภาษาเป็นคนรุ่น
ใหม่ ทันสมัย กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้า
ตัดสินใจ  

 
3. สถาบันภาษามีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุด มีรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด 

4. คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมอภิปรายในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งในการประชุมย่อยของ
หน่วยงานและการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ของสถาบัน 

-  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
สถาบันภาษามีภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาลัยให้ด าเนินการในแต่ปีงบประมาณเป็นจ านวน
มาก แต่มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนหนึ่ง
คนต้องรับภาระงานมากกว่าสองฝ่าย 

พัฒนาระบบและกล ไกการท า ง าน ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น  มี ก ารน า เทค โน โลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ตลอดจนเพิ่ม
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงาน 

หรือแหล่งของข้อมูล 
1.4.1.1 แผนการบรหิารและพัฒนาบลุากร หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.4.2.1 รายงานการประชุมฝ่ายบุคลากร หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.4.3.1 รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม และการใช้งาน 

Google form, Google Drive และ QR Code บนเว็บไซต์
สถาบนัภาษา http://li.npru.ac.th/ 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.4.4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความสุข
ในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ส านักงานอธิการบดี 

1.4.5.1  รายงานการประชุมเพื่อประเมินความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร  

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.4.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีงบประมาณ 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์,  อาจารย์ปภังกร กิจทว ี 
    นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธ์ุ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะ
ฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
ของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

สถาบันภาษามีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผู้อ านวยการสถาบันเป็น
ประธานกรรมการและมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานมาเป็น
คณะกรรมการ ตามค าสั่ งสถาบันภาษา เลขที่  7/2559 
(เอกสารหมายเลข 1.5.1.1) 

2 มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวาม
เสี่ยงและปัจจัยที่กอ่ใหเ้กิดความ
เสี่ยงจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกตามบริบทของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประชุมวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานสถาบัน
ภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยพิจารณาจากการ
ด าเนินงานสถาบันภาษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2559 พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านนโยบาย 
และด้านธรรมาภิบาล (เอกสารหมายเลข 1.5.2.1.) 

3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงในการ
ด าเนินงานสถาบันภาษาแล้วจึงได้ประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยงนั้นและผลกระทบที่อาจจะได้รับหากความเสี่ยงนั้น
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

เกิดขึ้นแล้วจึงจัดล าดับความเสี่ยงสรุปเป็นประเด็นความเสี่ยง
ของสถาบันภาษาที่น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยทดสอบ หน่วยอบรมและ
กิจกรรม และหน่วยวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านนโยบายของหน่วยเทคโนโลย ี(เอกสารหมายเลข 1.5.3.1.) 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย งสถาบันภาษาไ ด้
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไข ลดและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงาน หรือการ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นความเสี่ยง
ของหน่วยทดสอบ หน่วยอบรมและกิจกรรม หน่วยวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน และหน่วยเทคโนโลยี  (เอกสาร
หมายเลข 1.5.4.1.) 



29 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
5 มีการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนจนมีระดับ
ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน 
และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
และรายงานมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษาด าเนินการ
ติดตามการด า เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ จากนั้นจึงประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงอีกครั้ง แล้วจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน รายงานต่อมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือนตามบันทึก
เลขที่ 140/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงอีกครั้งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 พบว่ามี
ระดับความเสี่ยงลดลง 1 ด้าน ไดแก ด้านการปฏิบัติงานของ
ห น่ ว ย ท ด ส อ บ  ป ร ะ เ ด็ น จ า น ว น 
ผู้เข้าอบรมไม่เป็นได้ตามเป้าหมาย  เนื่องจากนักศึกษาลง
สมัครแล้วไม่มาอบรมในวันจริง ซึ่ งสถาบันฯ ได้ก าหนด
มาตรการลงโทษส าหรับนักศึกษาที่ลงสมัครแล้วไม่มาอบรม 
โดยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าอบรมรายการใด ๆ ของ
สถาบันฯ เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผลหลังประกาศใช้มาตรการ
ดังกล่าวพบว่า จ านวนนักศึกษาสมัครแล้วขาดอบรมน้อยลง 
ท าให้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของหน่วยทดสอบลดลง
จากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง (เอกสารหมายเลข 1.5.5.1) 

6 มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

สถาบันภาษามีการน าผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตลอดจนน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน
ภาษามาเป็นแนวทางในการแกไข/ปรับเปลี่ยนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดยมีข้อเสนอแนะว่ามาตรการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยทดสอบสามารถลดความเสี่ยงได้ 
สมควรด าเนินการต่อไป ส าหรับหน่วยอบรมและกิจกรรม 
หน่วยวิจัยและการจัดการเรียนการสอน หน่วยเทคโนโลยี ควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไห้ได้มากที่สุด (เอกสาร
หมายเลข 1.5.6.1) 
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เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันภาษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไข ลดและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.5.1.1 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.5.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่ 1/2559 เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.5.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่ 1/2559 เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.5.4.1 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 
2560 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.5.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 

ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  : การบริหารการจัดการความรู้ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์ อาจารย์สลินดา โพธ์ิพยัคฆ์  
    นางสาวจิราภา ศรีเนียม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับพนัธกิจของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 

ในปีการศึกษา 2559 สถาบันภาษามีแผนการจัดท าองค์
ความรู้ คือ เรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการด าเนินงานธุรการให้เป็น
ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการท างาน ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันภาษาด้านการพัฒนาระบบและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 
1.6.1.1) 

2 มีการก าหนดบคุลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะตามประเด็นความรูท้ี่
ก าหนดในขอ้ 1 

สถาบันภาษาได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะ ดังนี ้

ประเด็นความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสถาบันภาษา จ านวน 
22 คน 
 (เอกสารหมายเลข 1.6.2.1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรูจ้ากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท้ี่
ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

สถาบันภาษาได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สถาบันภาษาได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการด าเนินงานธุรการ
ในส านักงาน และได้เชิญ นางสาวจิราภา ศรีเนียม ซึ่งเป็นผู้
ด าเนินงานธุรการด้านการเงินของสถาบันภาษาและเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการการเงินเป็นอย่างดี มาให้
ความรู้กับบุคลากรสถาบันภาษา (เอกสารหมายเลข 1.6.3.1) 

 
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรูท้ี่ก าหนดในขอ้ 1 ทั้งทีม่ี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

     นางสาวจิราภา ศรีเนียม ผู้ด าเนินงานธุรการด้านการเงิน
สถาบันภาษาได้ รวบรวมความรู้ เกี่ ยวกับการเบิกจ่ าย
งบประมาณและการจัด เตรี ยม เอกสาร เพื่ อขออนุมั ติ
งบประมาณจากแหล่ งความรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากร
ของสถาบันภาษา โดยการบรรยายให้ความรู้และจัดท าเป็น
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดท าโครงการ และได้
เผยแพร่ความรู้ไว้บน website สถาบันภาษา ทั้งนี้ได้จัดท า
แบบฟอร์ม checklist ของฝ่ายการเงินสถาบันภาษา เพื่อใช้
ส าหรับการเตรียมเอกสารเบื้องต้นที่ ใช้ ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานธุรการ
ด้านการเงินของสถาบัน (เอกสารหมายเลข 1.6.4.1) 

5 มีการน าความรูท้ี่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศกึษา
ปัจจุบันหรือปกีารศกึษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจาก
ความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการ
ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

บุคลากรสถาบันภาษาได้น าความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัด เตรี ยม เอกสาร เพื่ อขออนุมั ติ
งบประมาณ ไปใช้ในการด าเนินงานโครงการของสถาบันภาษา 
และมีการส ารวจความพึงพอใจของการพัฒนาขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติ
งบประมาณ โดยได้ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้  ดังนี้ 
ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า คู่มือ
สามารถอ านวยความสะดวกต่อการจัดท าโครงการฯ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.80 คู่มือสามารถใช้ได้ง่าย
และรวดเร็ว คู่มือมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดหมู่



34 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
ถูกต้องครบถ้วน คู่มือสามารถลดขั้นตอนในการท างานให้
ผิดพลาดน้อยลงได ้สามารถจัดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70 สามารถน าไปใช้ใน
การบริหารการตัดสินใจและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 และคู่มือมีขั้นตอน
การจัดท าโครงการที่ชัดเจน ความพึงพอใจในภาพรวมของคู่มือ 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 โดยรวมผลจากการ
พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเงิน พัสดุ และ
ครุภัณฑ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งนี้ถือ
ว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคา่เฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.67    
 (เอสารหมายเลข 1.6.5.1) 

การประเมิน :  
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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

เนื่องจากสถาบันภาษาเป็นหน่วยงานที่มีการ
ท างานแตกต่างไปจากหน่วยงานอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ สถาบันภาษาเป็นหน่วยงาน
ที่อาจารย์ต้องปฏิบัติงานในส่วนของงานธุรการบ้าง
ในบางโอกาส จึงต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงาน
ฝ่ายสนับสนุนเสมอๆ ดังนั้นการปฏิบัติงานร่วมกันใน
หน่วยงานจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาย
งานอยู่ เสมอ จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่มีอยู่ระหว่างตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี และ

- 
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เนื่องจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างสายงาน จึงท าให้เกิด
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจในการท างานและท าให้งานนั้นๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
-  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ

ข้อมูล 
1.6.1.1 Action plan KM สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2559 หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.6.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สา

บันภาษา 
หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.6..3.1 การจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 
หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.6.4.1 คูม่ือการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ

สถาบันภาษา 
หน่วยนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ 
1.6.5.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการพัฒนาขั้นตอน

การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อการ
ขออนุมัติงบประมาณ 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  :  
 
ระบบประกนัคุณภาพ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์รุจา สุขพัฒน์  อาจารย์สลินดา โพธ์ิพยัคฆ์  
    และนางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิร ิ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (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 เพื่อเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้างผลิตผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกจิ
และการพัฒนาของหน่วยงาน 

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

1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

1.2 เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน 

1.3 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินตนเอง  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
2 มีการก าหนดนโยบายและให้

ความส าคญัเรือ่งการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในโดย
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษามีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก าหนดให้
บุคคลากรปฏิบัติงานการประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ า และ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการทุกฝ่าย (เอกสารหมายเลข 
1.7.2.1-2) 

3 มีการก าหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตาม
พันธกิจของหนว่ยงาน 

สถาบันภาษามีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของ
สถาบันฯ (เอกสารหมายเลข 1.7.3.1) ได้แก่  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสถาบันภาษา 

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การให้บริการวิชาการ 
- ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา

ด้วยตนเอง 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
4 มีการด าเนนิงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในที่ครบถ้วน ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1) การควบคมุติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปทีี่
เป็นรายงานประเมินคณุภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
3) มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

สถาบันภาษามีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 1.7.4.1) นอกจากนี้ สถาบันภาษามีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพและค าแนะน าของกรรมการผู้ประเมินในปีที่
ผ่านมามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.7.4.2) 
และด าเนินการตามแผน 

5 มีผลรวมของคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงขึ้น 

สถาบันภาษามีผลรวมคะแนนประกันคุณภาพสูงขึ้น โดยดู
จากคะแนนเฉลี่ยรวม 2 องค์ประกอบ เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2557 คะแนน 3.40 กับปีการศึกษา 2558 คะแนน 4.01 

 



38 
 
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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

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

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

1.7.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.7.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ 

หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.7.2.2 รายงานการประชุมนโยบายการประกันคุณภาพภายใน หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.7.3.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันภาษา หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

1.7.4.1 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน  หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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1.7.4.2 แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2559 หน่วยนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 
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  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : คะแนน 
การเก็บข้อมลู : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ จันทรังษี นางสาวสินีนาถ  พูลเพิ่มพันธุ์  
  นางสาวสิริพร พวงส าลี นางสาวญาดา มหัทธนิยางกูร 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบ
จากคะแนนเต็ม 5.00) ของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา ซึ่งส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี ้
 1. ความพึงพอใจด้านบริการของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึง การอบรม การทดสอบ การให้บริการ
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที/่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 

วิธีการค านวณ: 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

 

รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา: 
 สถาบันภาษามีวิธีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2 ประเภท คือ  
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ และใช้แบบส ารวจความพึงพอใจออนไลน์ โดยผลการส ารวจที่ได้แบ่งออกเป็น  
4 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก (2.1.1) และสามารถสรุปผลระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มนักศึกษา จากผลส ารวจจ านวน 3,508 คน สรุปได้ว่า  
1.1 มีความพึงพอใจด้านบริการของสถาบันภาษาในระดับ 4.13 
1.2 มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ 4.18 
1.3 มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.09 

 สรุปด้านที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือ ด้านบริการของสถาบันภาษา 
2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ จากผลส ารวจจ านวน 137 คน สรุปได้ว่า 

2.1 มีความพึงพอใจด้านบริการของสถาบันภาษาในระดับ 4.31 
2.2 มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ 4.37 
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2.3 มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.58 

 สรุปด้านที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือ ด้านบริการของสถาบันภาษา 
3. กลุ่มอาจารย์ จากผลส ารวจจ านวน 223 คน สรุปได้ว่า 

3.1 มีความพึงพอใจด้านบริการของสถาบันภาษาในระดับ 4.31 
3.2 มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ 4.33 
3.3 มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.48 

 สรุปด้านที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือ ดา้นบริการของสถาบันภาษา 
4. กลุ่มบุคคลภายนอก จากผลส ารวจจ านวน 55 คน สรุปได้ว่า 

4.1 มีความพึงพอใจด้านบริการของสถาบันภาษาในระดับ 4.29 
4.2 มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ 4.42 
4.3 มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.63 

 สรุปด้านที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือ ด้านบริการของสถาบันภาษา 

จากการส ารวจผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษาในภาพรวม 

ในระดับ 4.44  

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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

3.50 ค่าเฉลี่ย   4.17 ค่าเฉลี่ย    4 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอืแหล่งของ
ข้อมูล 

2.1.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : การให้บริการวิชาการ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559  
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ปราณี สีนาค อาจารย์ปภังกร  กิจทวี อาจารย์สุรชัย อยู่สุข 
    นางสาวพศิกา ธารณธรรม นางสาวสินีนาถ  พูลเพิ่มพันธุ ์
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้ การให้บริการวิชาการด้านภาษาเป็นภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา ดังนั้น
สถาบันภาษาควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี มีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาปรบัปรุงแผนพัฒนา
การให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมทางด้าน
ภาษาแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีการส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บรกิารและประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานบริการ
วิชาการ 

   สถาบันภาษาจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการของสถาบันภาษา รวมถึงจัดด าเนินการตาม
ความต้องการของผู้รับบริการด้วยการใช้แบบส ารวจให้ตรงตาม
ความสนใจอย่างแท้จริง โดยการให้บริการวิชาการของสถาบัน
ภาษาแบง่ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ  

  1) การให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

  2) การให้บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก
มหาวิทยาลัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม/ สัมมนา หรือกิจกรรม
ด้านภาษา โดยมีระบบการด าเนินงานบริการวิชาการ แบ่งเป็น 
4 ระบบ ดังน้ี (2.2.1.1) 

  • ระบบที่ 1 ระบบจัดอบรม/ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 

  • ระบบที่ 2 ระบบจัดอบรม/ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที ่(ตามความต้องการของผู้เรียน) 

  • ระบบที่ 3 ระบบจัดอบรม/ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับอาจารย ์เจ้าหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาศักยภาพที่ก าหนด) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 

  ระบบที่ 4 อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากร
ภายนอก 

   ในแต่ละระบบที่ ก าหนดไว้นั้ น เพื่ อ ให้ เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบความต้องการเฉพาะ
ด้านแตกต่างกัน และค านึงถึงการด าเนินการบริการวิชาการให้
ตรงตามหลัก PDCA  

   สถาบันภาษาก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จในการ
บริการวิชาการให้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
การด าเนินการ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ประเมินความรู้ด้วยการทดสอบก่อนเข้าอบรม (pre-test) และ
หลังเข้าร่วมอบรม (post-test) และมีผลประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมระดับ 3.50 ขึ้นไป (2.2.1.2) 

2 มีการน าผลการส ารวจความ
ต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนด
แผนการด าเนินงาน การ
ให้บริการวิชาการ รวมถึงมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ค่าเป้าหมาย 

   ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันภาษาได้จัดด าเนินการ
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดด าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) จัด
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 2) 
ด าเนินงานจากผลการส ารวจความต้องการของผู้ที่สนใจ โดย
น าข้อมูลที่ได้ในเบื้องต้นมาใช้เพื่อจัดท าแผนด าเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการตามระบบที่ก าหนดไว้ และจากข้อมูล
ที่ได้ท าให้สามารถวางแผนเพื่อก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ค่าเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (2.2.2.1) 

3 มีการด าเนินงานตามแผนฯ และ
มีการก ากับติดตามการให้บริการ
วิชาการ 

   สถาบันภาษามีการวางแผนก าหนดการด าเนินงาน และ
จัดด าเนินการโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ตามแผนงานให้
ตรงตามไตรมาส มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อใช้
ประเมินความส าเร็จการด าเนินงานการให้บริการวิชาการในแต่
ละโครงการ มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนจัดด าเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าระหว่างการ
ด าเนินงานให้หัวหน้างานรับทราบหรือพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับการจัดด าเนินงาน (2.2.3.1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
4 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ

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

   เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิน้ สถาบันภาษามีการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการจากกลุ่มผู้รับบริการ 
เพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินการในแต่ละโครงการ
บริการวิชาการ และรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าให้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกนัพิจารณาถึง
แนวทางที่เหมาะสม (2.2.4.1), (2.2.4.2) 

5 มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการให้บริการ
วิชาการ 

   สถาบันภาษามีการน าผลความพึงพอใจที่ได้จากการส ารวจ
หลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น รวมถึงน าปัญหาและอุปสรรค 
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผู้เขา้รับบริการวิชาการได้ระบุไว้มา
รวบรวมเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ รวมถึงการน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการให้บรกิารวิชาการครั้งต่อไป (2.2.5.1)  

 

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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
  ไม่บรรล ุ
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การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   1. สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประจ าโครงการบริการวิชาการ เพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ในการ
ให้บริการด้านบริการวิชาการ 

   2.ในการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิ ช าก า รนั้ น  นอกจากกา รประ เมิ น โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามแล้วนั้น สถาบันภาษายังได้ประเมิน
จากการสนทนากับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสอบถามถึง
การให้บริการในแต่ละด้าน เช่น การดูแลต้อนรับ 
สถานที่ และวิทยากร เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุด
แข็งในแต่ละโครงการ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
   ในช่วงต้นปีงบประมาณ สถาบันภาษาขาด

แคลนบุคลากรชาวต่างชาติ จึงท าให้การจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับผู้สนใจที่ต้องการอบรมกับ
วิทยากรเจ้าของภาษาเกิดอุปสรรค ซึ่งได้แก้ปัญหา
โดยการติดต่ออาจารย์จากเครือข่ายภายนอกมาเป็น
วิทยากรแทน 

   สถาบันภาษาวิเคราะหค์วามต้องการและ
ความจ าเป็นในการด าเนินงาน ทั้งการบรกิารและ
การด าเนินงานอื่น ๆ จึงเปิดรบัสมัครอาจารย์
ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันภาษา 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอื 
แหล่งของข้อมูล 

2.2.1.1 ระบบการด าเนินงานบริการวิชาการ หน่วยอบรมและกิจกรรม 
2.2.1.2 การประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ์ หน่วยอบรมและกิจกรรม 
2.2.2.1 แบบส ารวจความต้องการงานบริการวิชาการ หน่วยอบรมและกิจกรรม 
2.2.3.1 รายงานการประชุมภายในฝ่าย หน่วยอบรมและกิจกรรม 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอื 
แหล่งของข้อมูล 

2.2.4.1 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการโครงการบริการ
วิชาการ 

หน่วยอบรมและกิจกรรม 

2.2.4.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ หน่วยอบรมและกิจกรรม 
2.2.5.1 รายงานการประขุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน

ภาษา 
หน่วยอบรมและกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  : กระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้ทางภาษาดว้ยตนเอง 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมลู  : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง อาจารย์ไพศาล สิมาเล่าเต่า 

และนางสาวสิริพร พวงส าล ี
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันภาษามีภารกิจที่ส าคัญในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
ภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรค านึงถึงปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เพียงพอและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุม
การพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองของบุคลาการภายในและภายนอก 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 
1 มีการส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บรกิารและประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

สถาบันภาษาได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
อาจารย์ร้อยละ 75 เจ้าหน้าที่ร้อยละ 20 และนักศึกษาร้อยละ 
5 พบว่ากลุ่มผู้ ใช้บริการมีความต้องการให้สถาบันภาษา
จัดบริการสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
สามารถจัดเป็นประเภทสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการได้ดังนี้ 1) 
หนังสือ/หนังสืออ่านนอกร้อยละ 70 2) สื่อซีดี/ดีวีดีภาพยนตร์ 
ร้อยละ 30 3) สื่อซีดี/ดีวีดีฝึกทักษะภาษาตามความทันสมัย 
ร้อยละ 35 ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สถาบันภาษาได้เข้าประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์
ภาษาฯ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานและความเหมาะสม
ของการบริการสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 2.3.1.1) 

2 มีการน าผลการส ารวจความ
ต้องการตามขอ้ที่ 1 มาก าหนด
แผนการด าเนนิงาน การ
ให้บรกิารศนูยก์ารเรยีนรู ้รวมถึง
มีการก าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จ
และค่าเป้าหมาย 

     สถาบันภาษาน าผลการส ารวจความต้องการของอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าใช้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มาจัดท าแผนการด าเนินงานการให้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของ
แผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มี 2 กิจกรรม
ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 

1.1 กิจกรรมจดัซื้อสื่อการเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
1.1.1 เป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่  
       - จ านวนสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
       - นักศึกษาที่เข้าใช้บริการ จ านวน 1,000 คน 
1.1.2 ตัเป้าหมายวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าใช้
บริการมีความพึงพอใจระดับร้อยละ 80  
1.2 กิจกรรมประกวดความสามารถทางด้านภาษา 
1.2.1 เป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก ่นกัศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม ร้อยละ 80  
1.2.2 เป้าหมายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 3.50  

   โดยศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด าเนินการจัดซื้อสื่อการ
เรียนรู้ในไตรมาส 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือน
มีนาคม 2560) ตามแผนการด าเนินงาน จ านวนหนังสือ 51 
รายการ จ านวนสื่อดีวีดีภาพยนตร์ฝึกภาษา 14 รายการ ( 
เอกสารหมายเลข 2.3.2.1)  

3 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ และมี
การก ากับติดตามการให้บริการ
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

สถาบันภาษาได้ด าเนินการตามแผนฯ โดยจัดโครงการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในไตรมาสที่ 1-2 ตามแผนฯ ที่
ก าหนดทั้ง 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กิจกรรมประกวดความสามารถ
ทางด้านภาษา เพื่อบริการการอ่านสะสมคะแนนของนักศึกษา 
และเพื่อบูรณาการอ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย
ด าเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ ไตรมาส 1-2 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) จ านวนหนังสือ 51 
รายการ จ านวนสื่อดีวีดีภาพยนตร์ฝึกภาษา 14 รายการ และ
จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 1-2 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
115 คน ทั้งนี้สถาบันภาษาได้มีค าสั่งสถาบันภาษาที่ 2/2559 
สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่องมอบหมายภาระงาน
ภายในสถาบันภาษา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและมีผู้อ านวยการสถาบันภาษาท าหน้าที่
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 

ก ากับ ดูแล ติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บรกิารศนูยก์ารเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง และประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนของ
ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบนัเพื่อ
พิจารณา 

     จากการทีส่ถาบันภาษาได้ด าเนินการตามแผนฯ โดยจัด
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในไตรมาสที่ 1-2 ที่
ก าหนดทั้ง 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กิจกรรมประกวดความสามารถ
ทางด้านภาษา ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการศูนยก์ารเรียนรู้ด้วยตนเองในภาพรวม และ
ด าเนินการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน
ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 1-2 ดังนี ้
- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   - จ านวนสื่อฝึกภาษา 65 รายการ  
   - จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ 3,505 คน  
   - ระดับผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจฯ ในระดับ 4.07 
(ระดับมาก)  
2. กิจกรรมประกวดความสามารถทางด้านภาษา 
   - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 115 คน 
   - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ระดับ 4.20 (ระดับมาก) 

   ซึ่งทุกกิจกรรมได้ด าเนินการให้บรรลุตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงาน
สถาบันภาษาในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 30 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ
(เอกสารหมายเลข 2.3.4.1) 

5 มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการใหบ้ริการศูนย์
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

     สถาบันภาษามีการส ารวจความพึงพอใจการใช้สื่อการ
เรียนรู้และการบริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งความ
พึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไป  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ดา้น
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ และด้านสื่อ เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้อยู่ใน
ระดับ 4.07 (ระดับมาก) และพบปัญหา/อุปสรรคในการจดั
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน 

โครงการ คือ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการส าหรับนักศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มุมชั้นหนังสือ ฯลฯ 
เป็นต้น 

   จากนั้นน าผลการส ารวจมาปรับปรุงการให้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ และเพิ่มช่องทางการ
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ผ่ า น ท า ง อ อ น ไ ล น์  ( English 
Discoveries) ให้แก่นักศึกษาแทนการอ่านหนังสือ (เอกสาร
หมายเลข 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 าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันภาษามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ภาษา ให้บริการพัฒนาภาษาได้ครบทุกทักษะมีการ
ส ารวจความต้องการสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรอื 
แหล่งของข้อมูล 
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2.3.1.1 ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา 

2.3.2.1 แผนการด าเนนิงาน การใหบ้ริการศนูย์การเรียนรู ้
ประจ าปีการศกึษา 2559 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา 

2.3.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา 

2.3.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ภาษา 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา 

2.3.5.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : คะแนน 
การเก็บข้อมลู : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษ ีอาจารย์รณกร ธรรมจิตต์  
  อาจารย์ ดร. อิทธินันทน์ คิมหะจันทร ์นางสาวญาดา  มหัทธนิยางกูร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจ
หลักของสถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีการประเมินจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมอาจารย์ประจ า
ที่ลาศึกษาต่อ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่รวมพนักงานขับรถ แม่บ้าน คนงาน และ
ลูกจ้างช่ัวคราว 
 อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ  หมายถึง  ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 เกณฑ์การผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับการ
ให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ส าหรับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม
ตารางด้านล่างนี้ หรือ น าผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานอื่นๆ ยื่นต่อมหาวิทยาลัย

แทนผลการทดสอบ TOEFL/ITP (Institutional Testing Program) ได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบที่น ามายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สถาบันภาษา
ด าเนินการจัดทดสอบอาจารย์แล้วเสร็จ ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 ด้วยข้อสอบวัดระดับมาตรฐาน

ข้อสอบมาตรฐาน 
(คะแนนเต็ม) 

อาจารย์ผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษ 
ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 

อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาอื่นๆ 
ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 

TOEFL(ITP)              (677) 500 470 
TOEFL(CBT)            (300) 173 150 

TOEFL (iBT)             (120) 61 52 
IELTS (Academic Module)                    
                               
(Band 9)                                                         

                    
                   Band  6 

 
                 Band  5.5 

Redesigned TOEIC    (990)                      575 500 
CU-TEP                     (120) 61 52 
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ภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP (Institutional Testing Program) และอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ ต้อง
ยื่นผลการทดสอบต่อสถาบันภาษาภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  

2. ระดับที่ผ่านเกณฑ์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ คือได้คะแนนในการสอบ
ข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอั งกฤษ Redesigned TOEIC (Test of English for 
International Communication) 400 คะแนนขึ้นไป 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
โดยแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
วิธีการค านวณ: 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 

96

580
× 100 

 
 เข้าทดสอบ ผ่านการทดสอบ 
บุคลากรสายวิชาการ 392 คน 65 คน 
บุคลากรสายวิชาการ   ยื่นผลคะแนน 12 คน    ยื่นผลคะแนน 12 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 176 คน 19 คน 
รวม 580 คน 96 คน 

  

 ตารางสรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ส าหรับอาจารย์ แสดงดังตารางแนบท้าย 
1 และตารางสรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Redesigned TOEIC ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน แสดง
ดังตารางแนบท้าย 2 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้ =
16.6

70
× 5 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 16.6 ......... 1.19.......คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
      สถาบันภาษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายทดสอบเพื่อด าเนินการจัดทดสอบ
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด รวมถึง
มีการจัดการบริการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) ที่
หลากหลาย เชน่ Redesigned TOEIC, 
TOEFL/ITP (Institutional Testing Program), 
The Cambridge English Placement Test 
(CEPT) เป็นต้น         
       นอกจากนั้นฝ่ายทดสอบยังมีการด าเนินการ
โครงการจัดอบรบเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษหลากหลายหลกัสูตร
และหลายระดบัเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
และเพือ่เป็นการพัฒนาให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีผลคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมี
การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิและมีประสบการณ์
ในการสอนการอบรมในสาขาวิชาและหลักสูตรต่าง 
ๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

1. สถาบันภาษาได้มีการวางแผนในป ี2560-2561 
ให้มีการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ ๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ ซึ่ง
แบ่งเป็น ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร และ
ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมทั้งยังมีค่าย
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายสนับสนุน
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น   
2. สถาบันภาษา มีบริการยมืคืนและค้นคว้า
หนังสือต าราเตรียมสอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) ที่ชั้น 4 เพื่อให้
อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน และนักศึกษา ใช้
เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 
3. สถาบันภาษา เป็นศูนย์สอบ TOEFL/ITP ซึ่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปสามารถ
สมัครและทดสอบ TOEFL/ITP ได้ที่มหาวิทยาลัย
ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
ไปสอบที่ศูนย์ทดสอบอื่น 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

การไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดจ้างทดสอบ 
Redesigned TOEIC ของบริษัท ซึ่งตามระเบียบ
ราชการ บริษัทจะต้องวางเงินประกัน 5% ของ
ราคาการจัดจ้างให้แก่มหาวิทยาลัย และจะได้รับ
คืนเมื่อด าเนินการส่งผลการทดสอบให้กับ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ทางบริษัทปฏิเสธ

ใช้ข้อสอบอ่ืน ๆ ทีม่ีคุณภาพเทียบเคียง 
Redesigned TOEIC  มาแทน 
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การจ่ายเงินนั้น ท าให้ต้องมีการต่อรองและอธิบาย
ท าความเข้าใจกับบริษัทหลายครั้ง  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรอื 

แหล่งของข้อมูล 
2.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบ 
2.4.2.1 แผนการด าเนินงานฝ่ายทดสอบประจ าปีการศึกษา 2559   ฝ่ายทดสอบ 
2.4.3.1 ค าสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา  ฝ่ายทดสอบ 
2.4.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบ 
2.4.5.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบ 
2.4.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาและ

ฝ่ายทดสอบ  
ฝ่ายทดสอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ประเภทของตวับ่งชี้ : คะแนน 
การเก็บข้อมลู : ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ : อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี อาจารย์ รณกร ธรรมจิตต์  
  อาจารย์ ดร. อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ นางสาวญาดา  มหทัธนิยางกูร 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้ การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจหลัก
ของสถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  เกณฑ์การ
ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2559 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนนระหว่าง 
 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

วิธีการค านวณ: 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รหัส 56 ด้วยข้อสอบ ELLIS แสดงดัง

ตารางแนบท้าย 3 และ 4 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 31.69 .........5.......คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
สถาบั นภาษามี ก า รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายทดสอบเพื่อด าเนินการจัดทดสอบ
ให้ เป็นไปตามแผนการด า เนินงานที่ ก าหนด  
ข้อสอบที่ ใช้ทดสอบนักศึกษานั้นเป็นข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(CEFR) คือ VANTAGE PLACEMENT TEST FOR 
NPRU แ ล ะ  The Cambridge English 
Placement Test (CEPT)      นอกจากนั้นฝ่าย
ทดสอบยังมีการด าเนินการโครงการจัดอบรบ
เตรียมพร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและ
เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่สู งขึ้น 
ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมาก
ความสามารถ ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ในการสอนและอบรมในสาขาวิชาและหลักสูตร
ต่างๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

ในแต่ละรายวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อาจสอดแทรกเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการ
สอบ Vantage และ  CEPT ด้วย เพื่อเป็นการ
แนะน าและปูพื้นความรู้ให้นักศึกษาก่อนอบรมและ
เข้าสอบจริง 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
เป็นไปตามความสมัครใจ ดังนั้น นักศึกษาบางส่วน
จึงไม่ได้สมัครเข้าอบรมท าให้อาจไม่ทราบแนว
ปฏิบัติในการสอบและเนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบ 
ท าให้ท าข้อสอบได้ไม่ดีเท่าที่ควรเป็นผลให้ได้
คะแนนไม่สูงนัก 
2. เนื่องจากในปัจจุบัน การสอบเข้าท างานหรือ
ศึกษาต่อต่าง ๆ บังคับให้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ที่เชื่อถือได้มายื่นประกอบการพิจารณาด้วย แต่
นักศึกษาบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญในการสอบ 
CEPT ก่อนจบการศึกษา ให้ได้คะแนนที่ดี 

1. ให้นักศึกษาที่ต้องสอบ Vantage และ CEPT 
ทุกคนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติในการสอบและเนื้อหา
สาระที่ต้องทราบก่อนสอบ 
 
2. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
และอาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเน้นย้ าว่า 
คะแนนภาษาอังกฤษมีผลต่อการจบการศึกษาและ
เป็นส่วนประกอบของการพิจารณาในการเข้า
ท างานและศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้นในการท าคะแนนสอบ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรอื 
แหล่งของข้อมูล 

2.5.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.2.1 แผนการด าเนินงานฝ่ายทดสอบประจ าปีการศึกษา 2559  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.3.1 ค าสั่งมอบหมายภาระงานภายในสถาบันภาษา  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.5.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝ่ายทดสอบ  ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
2.5.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษา

และฝ่ายทดสอบ  
ฝ่ายทดสอบสถาบันภาษา 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
             
ตารางที่ ส1:  ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทกุตัวบ่งชี้ (ส.1) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน บรรลเุป้า 
หมาย 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน 
ประเมนิ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1 3 ข้อ  7 ข้อ  4 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2 3 ข้อ  6 ข้อ  5  
ตัวบ่งช้ีที่  1.3 3 ข้อ  5 ข้อ  5  
ตัวบ่งช้ีที่  1.4 3 ข้อ  6 ข้อ   5  
ตัวบ่งช้ีที่  1.5 3 ข้อ  4 ข้อ   5  
ตัวบ่งช้ีที่  1.6 3 ข้อ  5 ข้อ  5 
ตัวบ่งช้ีที่  1.7 3 ข้อ  5 ข้อ   5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.86 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระดับ 
3.50 

83.38 
4.17  4 

20 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2 4 ข้อ  5 ข้อ   5 
ตัวบ่งช้ีที่  2.3 3 ข้อ  5 ข้อ  5 

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ร้อยละ 

60 
96 X 100 

16.55  1.19 
580 

ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
ร้อยละ 

25 
1046 X100 

31.69  5 
3301 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.03 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.52 

 
 


