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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเปิดเผย
ต่อสาธารณาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ก าหนด สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา และมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในด้านต่างๆ  
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของ สถาบันภาษาจัดท า
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2562 รวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 4 ตัวบ่งชี้ โดยในปี
การศึกษา 2562 สถาบันภาษาได้จัดประชุมคณะกรรมการทุกระดับเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดท ารายงาน
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 

ในด้านผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
การบริหารจัดการหน่วยงาน มีการด าเนินการ 6 ข้อ ได้ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ได้ 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการด าเนินงาน 5 ข้อ ได้ 5 
คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 
7.42 ได้คะแนน 2.47 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การให้บริการวิชาการ เพ่ือหารายได้ มีการ
ด าเนินงาน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาทักษะภาษา  ผลการด าเนินงานร้อยละ 64.90 ได้ 5 คะแนน สรุปผลการ
ประเมินตนเอง 6 ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดและไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มแรกก่อตั้งเป็น “ศูนย์ภาษา” เปิด
ด าเนินการโดยให้การอบรมนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2541 โดยเกิด
จากการริเริ่มของอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครปฐมในสมัยนั้น คือ นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์ ซึ่ง
ก าหนดนโยบายของ สถาบันฯ ให้ผู้ที่จบการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสมัคร
งาน รวมถึงเพ่ือการด าเนินอาชีพในอนาคต ผู้ที่ด าเนินการให้การก่อตั้งศูนย์ภาษาเป็นไปตาม
นโยบายข้างต้น คือ  ดร. ณัฐกาญจน์ อ่างทอง ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในสมัยนั้น โดยปรับปรุงชั้นล่างของอาคาร A2 เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง และ
ส านักงานศูนย์ภาษา 1 ห้อง ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในศูนย์ฯ นอกจากเน้นการ
อบรมภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนแล้ว ศูนย์ภาษายังมีส่วนที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Access 
Learning Centre) ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร A2 ปัจจุบัน สถาบันภาษามีที่ตั้งอยู่ ชั้น 4 และ ชั้น 5 ณ 
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 
  ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นถึงความส าคัญและความต้องการพัฒนา
ภาษาที่มากขึ้นเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  มติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เห็นชอบให้ยกระดับศูนย์ภาษาซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าโปรแกรมวิชา จัดตั้งเป็น “สถาบันภาษา” มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการพัฒนาทักษะภาษา โดย
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
ทดสอบ การอบรม การประกวดและแข่งขัน ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ เป็นผู้อ านวยการ
สถาบันภาษาในระยะ 2 ปีแรกของการเริ่มก่อตั้ง และมีวาระการด ารงต าแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน
ปรัชญำ  
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาภาษา ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
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พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ
นอกมหาวิทยาลัย 
2. จดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
ส าหรับผู้สนใจ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 
 

 
 
 

                 
                      
 

 
 
 

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

- ศูนย์ทดสอบ 
- ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
- หน่วยจัดหารายได ้
- หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- หน่วยอบรม 

- หน่วยการเรียนการสอน 
- หน่วยมาตรฐานทางภาษาและวจิัย 
- หน่วยการศึกษานานาชาต ิ
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1.3 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา  
ชุดปัจจุบัน 
   คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันภำษำ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา   สุขพัฒน์  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์สลินดา   โพธิ์พยัคฆ์ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ธงชัย   แซ่เจี่ย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
6. อาจารย์พศิกา   ธารณธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
8. นายสหรัฐ    วิวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันภำษำ 
1.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล กรรมการ  
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา   เลขานุการ  
    คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ์  กรรมการ 
3. อาจารย์รุจา   สุขพัฒน์  กรรมการ 
4. อาจารย์สลินดา   โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
5. อาจารย์ธงชัย   แซ่เจี่ย  กรรมการ 
6. อาจารย์พศิกา   ธารณธรรม กรรมการ  
7. อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์  คิมหะจันทร์ กรรมการ 
8. อาจารย์ขนิษฐา   ไทยเจริญ กรรมการ 
9.  อาจารย์กฤติยา   คงแท่น  กรรมการ 
10. อาจารย์อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์ กรรมการ 
11. อาจารย์สุรชัย   อยู่สุข  กรรมการ 
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12. อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ กรรมการ 
13. อาจารย์ปภังกร   กิจทวี  กรรมการ 
14. อาจารย์สถาพร   รุ่งสว่าง  กรรมการ 
15. อาจารย์พัทรียา   สุขประเสริฐ กรรมการ 
16. อาจารย์บูลยา   สอดศรี  กรรมการ 
17. อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมข า กรรมการ 
18. อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข กรรมการ 
19. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม  กรรมการ 
20. นางสาวสินีนาถ   พูลเพิ่มพันธุ์ กรรมการ 
21. นางอัจฉรา   นามวงศ์  กรรมการ 
22. นางสาวสิริพร   พวงส าลี  กรรมการ 
23. นางสาวญาดา   มหัทธยางกูร กรรมการ 
24. นายสหรฐั   วิวัฒนานนท์ กรรมการ 
25. นางสาวอุษณี   ม้ารุ่งอรุณ กรรมการ 
26. นางสาวปรียาดา   เจียมวงษา กรรมการ 
27. นางสาวอังคณา   วงษ์หนองหว้า กรรมการ 
28. นายวิษณุ   พิพิธทพงษ์ กรรมการ 
29. นางสาวปิยะนุช   พุทธคาวี กรรมการและเลขานุการ 

1.4 จ านวนอาจารย์และบุคลากร  29 คน 
1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

ด้านงบประมาณ แบ่งออกเป็น งบแผ่นดินเป็นเงิน 6,000,000 บาท และเงินรายได้ 6,249,090 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,249,090 บาท 
ด้านอาคารสถานที่ สถาบันภาษา ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
มีส านักงานอยู่ที่ ชั้น 5 และชั้น อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
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1.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 สถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

เพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบท่ี 
1 กำรบริหำร
จัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนกำรพัฒนำ
แผน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. ควรจัดท าตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับเปา้ 
ประสงค์  
2. ควรจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีใหส้อดคล้อง
กับผลการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
1. ปรับตัวช้ีวัดให้
คล้องกับ
เป้าประสงค ์
2. จัดประชุมท า
แผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 
 
 

 
 
 
 
 
1. ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการ
สถาบันภาษา 
2.ประชุมบุคลากร
เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการใน
ฝ่าย 

 
 
 
 
 
1. ปรับตัวช้ีวัด
อย่างน้อย 2 
ตัว  
2. มีแผน 
ปฏิบัติการใน
ฝ่าย และ
แผนปฏิบัติ
การของ
หน่วยงาน  

 
 
 
 
 
1.ปรับตัวช้ีวัด 4 
ตัว ใน 4 
ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันภาษา  
2. มีแผนปฏิบัติ
การของทุกฝ่าย 
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของ
สถาบันภาษา 

 
 
 
 
 
ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ  
2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รอง
ผู้อ านวยการ 
รับผิดชอบ
หน่วยนโยบาย
และแผน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบ
กำรบริหำรงำน
ภำยใน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. สถาบันไดต้ั้งเกณฑ์
การสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษไว้ที่ร้อย
ละ15 จากผลการ
ด าเนินงานพบว่า มี 
นักศึกษาสอบผ่าน
เกณฑร์้อยละ 8.92 จึง
ควรเพิ่มรูปแบบการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความหลากหลาย 
 
 

 
 
 
 
 
1.เพิ่มสื่อฝึกภาษา
ประเภทซอฟต์แวร์
เพื่อส่งเสริมการฝึก
ภาษาด้วยตนเอง 
และเพื่อเตรียมสอบ
แบบทดสอบ
มาตรฐาน  
2.บูรณาการสื่อฝึก
ภาษากับการเรียน
การสอน 
3.ปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้ เหมาะ

 
 
 
 
 
1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ 
ฝึกภาษาและเตรียม
สอบ 
2. บูรณาการ
ซอฟต์แวร์กับการ
เรียนการสอน 
 3. อบรมหลักสตูร
ระยะสั้นออนไลน ์
4.พูดเล่าเรื่องให้
อาจารย์ต่างชาติฟัง
เพื่อสะสมคะแนน 
(ออนไลน์)   

 
 
 
 
 
นักศึกษามี
กิจกรรมเพื่อ
สะสมคะแนน
มากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มีกิจกรรมเพื่อ
สะสมคะแนน
เพิ่มขึ้น 3 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รอง
ผู้อ านวยการ
รับผิดชอบ 
หน่วยบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
กำรบริหำรและกำร
พัฒนำบุคลำกร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. การพัฒนาบุคลากร 
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ ควรจัดให้มี
ระบบพ่ีเลี้ยง
รายบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน  

กับสถานการณ์ 
COVID 19  
 
 
 
 
 
 
1. จัดโครงการ
อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้
บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยจดัให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการบริหาร
จัดการทั่วไปสถาบัน
ภาษา กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.จ านวน
ผลงานวิชาการ
ของผู้เข้า
อบรมที่ได้
เผยแพร่ อย่าง
น้อย 1 ช้ิน 
2. จ านวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผู้เข้าอบรมได้
เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ 
และได้เสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 1 
คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาส 3-4 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รอง
ผู้อ านวยการ
รับผิดชอบ
หน่วย
บุคลากร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

2. การส ารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน ควรเก็บ
ข้อมูลให้ไดร้้อยละ 80 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. ควรจัดท ารายงาน
ผลการบริหารความ
เสี่ยง (NPRU-RM4) 
เพื่อประเมินผลการ

ภายนอกเป็นพ่ีเลี้ยง
รายบุคคล  
1.2 สร้างความ
เข้าใจกับบุคลากร
และตดิตามผู้ตอบ
แบบส ารวจความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหม้ากที่สุด 
 
 
 
 
1. สร้างความเข้าใจ
กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยร่วมกัน
จัดอันดับความเสี่ยง 

2. ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารให้
บุคลากรเห็น
ความส าคญัของการ
ตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
1.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการตัวแทน
ฝ่ายที่มีการระบุ
ความเสีย่ง และ

มากกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีการ
รายงานผลการ
บริหารความ
เสี่ยง (NPRU-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการ
บริหารความ
เสี่ยง (NPRU-
RM4)  1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีงบ 
ประมาณ 
2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอง
ผู้อ านวยการ
รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

ด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
กำรบริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. ควรจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ และเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง ให้สอดคล้อง 
ตามเกณฑ์การ
ด าเนินงาน 
 

และแนะน าเรื่องการ
จัดท าเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
1. จัดอบรมบุคลากร
การเรื่องการจัดท า
แผนการบริหาร
จัดการความรู ้
2. จัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

จัดท าแผนและผล
การบริหารความ
เสี่ยง RM4 ของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
1.โครงการบริหาร
จัดการทั่วไปสถาบัน
ภาษา กิจกรรม
อบรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพและการ
จัดท า KM ของ
หน่วยงาน  

RM4) ทัน
ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
1. มีแผนการ
จัดการความรู้
ของหน่วยงาน 
1 เรื่อง 
2. ผู้รับผดิชอบ
เขียนรายงาน
การประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แผนการ
จัดการความรู้ 
จ านวน 1 
2. รายงานการ
ประเมินตนเองที่
เขียนได้ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีงบ 
ประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 

หน่วยประกัน
คุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
รอง
ผู้อ านวยการ
รับผิดชอบ
หน่วยประกัน
คุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ
สถาบันภาษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำก
กำรประเมิน ปี

กำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/ พัฒนำ 

กิจกรรม/ 
โครงกำร 

ตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
ระบบประกันคุณภำพ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 
1. ควรก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเติมตามพันธกิจ
ของสถาบันภาษา   

 
 
 
 
 
 
 
มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวช้ีวัดใน
องค์ประกอบท่ี 1 
ใหม่ท้ังหมด 
หลังจากรับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพในปี
การศึกษา 2561 

2.จัดประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบัน
ภาษา  

 
 
 

จัดท าตัวบ่งช้ี ของ 
ศูนย์ ส านัก และ
สถาบัน  

ตนเองได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
จัดท า 2 ตัว
บ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มี 2 ตัวบ่งช้ีใน
องค์ประกอบท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2562  

 
 
 
 
 
 
 
ส านักประกัน
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักประกัน

คุณภาพ 
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ส่วนที่ 2   ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

เกณฑ์มำตรฐำน การด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการ

ก าหนดทิศทางด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

  

2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
และประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

  

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  
 
 

4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย   
1 ด้าน ที่สามารถน าไปพัฒนางานของหน่วยงาน 

  

 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
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เกณฑ์มำตรฐำน การด าเนินงาน 
5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ  
   กลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ 
   หน่วยงาน 

  

6. มีการประเมินการบริหารของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสีย 

  

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันภาษา ได้มีการจัดโครงการส านึกรักองค์กร เมื่อวันที่ 21 -23 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2563 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในองค์กร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และภัยคุกคาม ขององค์กร เพ่ือน ามาปรับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมิ นตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 ตลอดจนค าแนะน าของกรรมการประเมินมาพิจารณา
ประกอบ หลังเสร็จสิ้นโครงการ สถาบันภาษาได้ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2563   

แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา (พ.ศ.  2562-2566) ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการบริหารสถาบันภาษา ครั้งที่ 9/2562 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ  
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ประการ ประกอบด้วย 

1. เพ่ิมระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษาและบุคลากรให้พร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศ  
3. ให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างรายได ้
4. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
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สถาบันภาษา ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม
ค าแนะน าของกรรมการประเมิน เพ่ือให้สะท้อนการด าเนินงานและตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์สถาบัน
ภาษามากยิ่งข้ึน ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากปี พ.ศ. 2562 ที่เป็นผลการสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอย่างเดียว เป็นผลการผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทั้งช่องทางการสอบและการเก็บ
คะแนนพัฒนาภาษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับตัวชี้วัดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาจีน เป็น
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ ซึ่งจะคลอบคลุมประเด็นการประเมิน
มากกว่าเดิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับตัวชี้วัดจ านวนโครงการบริการวิชาการ เป็นรายได้จากการบริการ
วิชาการ ซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานจริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นระดับประสิทธิภาพการท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และเพ่ิมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 สถาบันภาษาได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ พบว่า มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้ประชุมเพ่ือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ ปรับการอบรมหรือสัมมนาพัฒนานักศึกษาและอาจารย์เป็นรูปแบบออนไลน์ 
จัดซื้อโปรแกรมฝึกภาษาออนไลน์ทดแทนกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดได้ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมใหม่ คือ 
การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นต้น 
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สถาบันภาษาได้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ พบว่า การ
ด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัดทุกตัว และมีคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวม 5.00 คิดเป็น
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 5 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
รำยกำรหลักฐำน 

1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2563 
1.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 
1.1.1.3 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 
 

ข้อ 2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 สถาบันภาษาได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานของสถาบันภาษา 
 สถาบันภาษาได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562-2566 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใช้เงินงบประมาณประจ าปี  2563 ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์องค์กร ในแผนกลยุทธ์สถาบันภาษา พ.ศ. 2562-
2566 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมาสถาบันภาษามีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนางานบริหารและจัดการสถาบันภาษา กิจกรรมอบรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพและการจัดท า KM ของหน่วยงาน จัดขึ้นวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ 
ห้อง Li 506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
การด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันในปี 2562 ที่ผ่านมา และให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนสถาบันภาษา จัดโดย หน่วยประกันคุณภาพสถาบันภาษา 
  2. โครงการบริหารจัดการทั่วไป สถาบันภาษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์สถาบันภาษามีความรู้และเทคนิคใน
การท างานวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ โดยผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรสายวิชาการของ
สถาบันภาษา จ านวน 14 ท่าน จัดโดย หน่วยบุคลากรสถาบันภาษา 

  สถาบันภาษาได้มีการติดตามผลหลังจากที่บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  โดยใช้
แบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานโดยเป็นการรายงานผ่านระบบ E-document ของ
มหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหารสถาบันภาษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

     การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
     บุคลากรสายวิชาการมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านงานวิชาการที่แต่ละท่านให้ความ

สนใจและตรงกับสาขาวิชาที่สอน โดยสถาบันภาษาได้เปิดโอกาสให้กับบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม
ประชุมหรือสัมมนาวิชาการตามความสนใจและสามารถขออนุญาตเพ่ือเข้ารับการอบรมผ่านทาง
ผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณา 

     ภายหลังการเข้ารับการอบรม สัมมนา งานวิชาการต่างๆ บุคลากรมีการรายงานผ่านระบบ E-
document ของมหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหารสถาบันภาษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับ และ
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ในการประชุมของบุคลากรสายวิชาการมีการรายงานผลการประชุมวิชาการที่ได้เข้าร่วม และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายวิชาการร่วมกัน 

     ทั้งนี้ผลเชิงประจักษ์จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ท าให้ในปีงบประมาณ 
2563 มีบุคลากรสายวิชาการสถาบันภาษาได้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน  

     การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
     บุคลากรสายสนับสนุน มีโครงการรองรับในการพัฒนาตนเองซึ่งจัดโดยงานบริหารทรัพยากร 

ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง และโครงการที่บริหารจัดการโดยสถาบันภาษา จ านวน 1 โครงการ 
คือ  

     2. โครงการพัฒนางานบริหารและจัดการสถาบันภาษา เรื่อง อบรมการด า เนินงานประกัน
คุณภาพ ประจ าปี 2562 

     ผลเชิงประจักษ์ของการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการปฏิบัติงานเห็นได้จาก
การน าความรู้ในงานของตนเองจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือใช้ในการต่อสัญญาจ้าง รวมถึงการจัดท าแผน
บริหารจัดการความรู้ KM ของหน่วยงานย่อยของตนเอง เพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

     นอกจากนี้สถาบันภาษายังเป็นหน่วยงานแรกที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนหน่วยงานย่อยภายในสถาบันภาษา เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและวางก าหนด
การณ์ในการจัดโครงการและกิจกรรมในระยะเวลา 12 เดือนตลอดปีงบประมาณ มีการจัดท าปฏิทิน
การด าเนินงานของบุคลากร เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และควบคุมการ
ท างาน ตลอดจนสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา 
บุคลากรสายวิชาการเริ่มท างานวิจัย และขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก ได้จ านวน 1 
โครงการวิจัย และมีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้ จ านวน 1 ท่าน   

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้ตามกรอบ
อัตราก าลังและภาระงานเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน บุคลากร
สายสนับสนุนของสถาบันภาษา จ านวน 2 ท่าน สามารถจัดท าภาระงานเพ่ือเป็นกรอบอัตราก าลังและ
พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
รำยกำรหลักฐำน 

1.2.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการสถาบันภาษา  
1.2.1.2 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสถาบันภาษา 
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1.2.1.3 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1.2.1.4 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 
1.2.1.5 รายงานสรุปการฝึกอบรมของบุคลากรสถาบันภาษา 
1.2.1.6 รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2.1.7 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสถาบันภาษา 

 
ข้อ 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

      สถาบันภาษามีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อานวยการสถาบันเป็น
ประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานของ
สถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสถาบันภาษาใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 5 ด้านตามบริบทของหน่วยงาน ได้แก่ ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรด้านธรรมาภิบาล และด้านปัจจัยภายนอก  

      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงเพ่ือก าหนด
แนวทางในการแก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจท าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงาน หรือการบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานของสถาบันภาษาได้ สถาบันภาษาได้มีการน าผลจากการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ 2562 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563  โดยให้คงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ได้ผลต่อไป และให้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานสถาบันภาษา มากกว่าด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงรายโครงการ 

      การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2563 ท าโดยการมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใน
ด้านการปฏิบัติงานอีกครั้ง พบว่า มีระดับความเสี่ยงลดลง และการจัดการที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังคงมี
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ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝน ฟ้า อากาศ อาจท าให้มี
ผลกระทบกับระบบไฟฟ้าและระบบสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงานของสถาบันภาษาแล้ว 
จึงได้ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะได้รับหากเกิดความเสี่ยง
นั้นขึ้น ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า สถาบันภาษามีความเสี่ยงที่ควรต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 1 
ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติงาน: ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายใน ผ่ายทดสอบ
สถาบันภาษา 

 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยทดสอบ คือศูนย์สอบไม่สามารถเปิดสอบในบางเดือน
ได้ (เนื่องจากจ านวนผู้สมัครสอบไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ IIE ก าหนด และผู้สมัครสอบยกเลิกการ
สมัครและขอค่าธรรมเนียมคืน) ซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือ 1.มีผลกระบทต่อความเชื่อมั่นที่ช าระเงิน
แล้วไม่สามารถสอบได้ 2. ลูกค้าให้ความสนใจในการมาสอบกับศูนย์ทดสอบน้อยลง จากกการประเมิน
ความเสี่ยง หากมีโอกาสเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 

 จากการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงหาข้อสรุปเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุมความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 

 1. ขอความอนุเคราะห์ลูกค้าให้รอสอบในรอบสอบของศูนย์ทดสอบเดือนถัดไป (ในกรณี
ผู้สมัครสอบโอนเงินมาหลายท่าน) 

 2. ขออนุญาตคืนเงินให้ลูกค้า (ในกรณีผู้สมัครสอบโอนเงินมาเพียง 1-2 ท่านจากจ านวน
ทั้งหมด) 

 3. ปรับ “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดทดสอบวัด
ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่)” ให้มีความยืดหยุ่น โดยมี Promotion ลด
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครชักชวนเพื่อนมาสอบ เพ่ือให้ได้ในราคาที่ถูกกว่า 

สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้ มีความเสี่ยงลดลง จากระดับความเสี่ยงสูง มาอยู่
ในระดับปานกลาง 
รำยกำรหลักฐำน 

1.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1.3.1.3 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 RM1-4 
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ข้อ 4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่สามารถ
น าไปพัฒนางานของหน่วยงาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 สืบเนื่องจากการจัดโครงการพัฒนางานบริหารจัดการสถาบันภาษา กิจกรรมอบรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพและการจัดท า KM ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ท าให้มีการ
จัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและการสรุปผล
การทดสอบ จ านวน 1 แผนงาน เนื่องด้วยสถาบันภาษามีพันธกิจหลักในการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รวมถึงการด าเนินการจัดการทดสอบทาง
ภาษาที่ให้บริการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ในการจัดทดสอบมีความ
หลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะแรกเริ่ม
การด าเนินการจึงมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และไม่คล่องตัว จากการวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
ท าให้เล็งเห็นว่า การน าความรู้ด้านการ จัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและการ
สรุปผลการทดสอบ มาจัดท าเป็นแผนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร มีความจ าเป็นทั้งนี้เพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในองค์กรทราบกระบวนการ ในการจัดทดสอบสามารถตอบ
ค าถามและอ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้และเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
รำยกำรหลักฐำน 

1.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปี
      การศึกษา 2562  
1.4.1.2 แผนการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.4.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา   
      ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.4.1.3 รายงานผลการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
ข้อ 5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันภาษา มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีหน้าที่
ดังนี้   
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 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 3. ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง 
 คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษามีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก าหนดให้บุคคลากร
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ า และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการทุกฝ่าย
 สถาบันภาษามีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้สถาบันภาษามีการน าผลการประเมินคุณภาพ
และค าแนะน าของกรรมการผู้ประเมินในปีที่ผ่านมามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน  
รำยกำรหลักฐำน 

1.5.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันภาษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.5.1.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันภาษาประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
1.5.1.4 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
1.5.1.5 สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อ 6. มีการประเมินการบริหารของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ด้านหลักประสิทธิผล ด้านที่ประเมินในระดับมากที่สุด คือ มีการติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.70) อยู่ในระดับมาก คือ มีผลการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.43) และ มี
กระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.39) มีค่าเฉลี่ยรวม.4.51 

2. หลักประสิทธิภาพ ด้านที่ประเมินในระดับมากที่สุด คือ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลัก
ส าคัญในการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย4.61) สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการท างาน หรือ 
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แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการท างานของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.52) และอยู่ในระดับ
มาก ด้านมีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายงบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.52 

3. หลักการตอบสนอง ด้านที่ประเมินในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถด าเนินการด้านการให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 4.52) ในระดับมาก คือ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/
ความต้องการของและสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างได้ (ค่าเฉลี่ย 4.48) มี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ ด้านที่ประเมินในระดับมากที่สุด คือ มีส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย4.78) แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในระดับมากคือ ด้านมีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ค่าเฉลี่ย4.48) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.59 

5. หลักความโปร่งใส ด้านที่ประเมินในระดับมาก คือ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีกระบวนการท างานที่เปิดเผย
ตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้และสามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย (ค่าเฉลี่ย 4.39) มีค่าเฉลี่ยรวม 
4.43 

6. หลักการมีส่วนร่วม ด้านที่ประเมินในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการ
รับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย
4.48) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมคิด แนวทาง หรือร่วมการแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ย
4.48) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในกระบวนการ ตัดสินใจ และกระบวนการพัฒนาแผนงาน
หรืองานด้านต่างๆ (ค่าเฉลี่ย4.39) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 

7. หลักการกระจายอ านาจ ด้านที่ประเมินมากที่สุด คือ มีการก าหนดภาระหน้าที่ หรือขั้นตอน
การด าเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงานแก่ บุคลากรได้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ
ของงานที่ท า (ค่าเฉลี่ย 4.57) ด้านที่ประเมินในระดับมาก คือ มีการถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ การ
ใช้ทรัพยากร และภารกิจจากผู้บริหารระดับสูงให้แก่ผู้บริหาร ระดับกลาง และระดับต้น เพ่ือให้
ด าเนินการแทนโดยมี อิสระตามสมควร (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีการถ่ายโอนอ านาจ และความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของ
มหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.51 

8. หลักนิติธรรม ด้านที่ประเมินมากที่สุดทุกข้อ คือ มีการใช้อ านาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีการใช้อ านาจใน
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การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.61) ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.52) มีค่าเฉลี่ยรวม 4 57  

9. หลักความเสมอภาค ด้านที่ประเมินมากท่ีสุดทุกข้อ คือ ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติ และได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.52) 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านที่ประเมินมากท่ีสุดทุกข้อ คือ มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ 
(ค่าเฉลี่ย4.61) มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์หรือกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง (ค่าเฉลี่ย 4.57) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย
4.57) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.58 

 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.59) 
รำยกำรหลักฐำน 

1.6.1.1 สรุปผลการประเมินการบริหารของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 1. หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งฉันทามติ หลักภาระความรับผิดชอบ หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผลและหลักการตอบสนอง 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 1. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้ครบทุกฝ่าย 
 2.  น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1.พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
           - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ
โดยจะพิจารณา 3 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง คือ 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 3 ประเด็นส าคัญ  
เกณฑ์มำตรฐำน   

มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากส านักคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป
จะพิจารณา 3 ประเด็นส าคัญ คือด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนนการประเมิน  =  
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ

จ านวนผู้ตอบท้ังหมด
 

*กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 3.50 – 3.99 4.00 ขึ้นไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งท าการประเมินโดยหน่วยงานส่วนกลาง คือ 
ส านักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท าการประเมินผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เอกสาร 
Google form สถาบันภาษาได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย คือ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.66 โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านของการประเมิน 
ดังนี้ 
 ข้อสรุปจากผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า สถาบันภาษาได้รับการประเมินในทุกด้านอยู่
ในระดับ มากที่สุด เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 1. ด้านการอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
คือ 4.36) 
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย คือ 
4.33)  
 3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย คือ 4.31) 
รำยกำรหลักฐำน 
 1.2.1 รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ส านักงานอธิกาบดี เป็นผู้
ประเมินการให้บริการของผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ Google form ) 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 4.33 5 คะแนน บรรลุ 
จุดแข็ง 
 ด้านการอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 เพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการเพ่ือให้เข้าถึงผู้รับบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 พัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 (มหาวิทยาลัย 1.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหา
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

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 
 
หมำยเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ใน
ปีที่ประเมิน 

 

  

องค์ประกอบที่ 2  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน การด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ 

 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจาก
การประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

 

5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ก่อนส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 สถาบันภาษามีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันภาษา ซึ่งประกอบด้วย 1. การใช้กรอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) 
เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและการทดสอบด้านภาษาของผู้เรียน 2. ยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอ่ืนๆ 3. ส่งเสริมการใช้สื่อซอฟต์แวร์และสนใจ เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองตามความ 4. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษกับคณะวิชาของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยเริ่ม
จากการก าหนดเป็นนโยบาย (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1) และมีระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1.2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ทั้งที่เป็นตัวแทนของคณะวิชา และคณะกรรมการที่เป็นบุคลากรสถาบันภาษา ซึ่งรวมถึงบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือด าเนินงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1.3)  มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งประกอบด้วย 
1. ระบบการประเมินผลพัฒนาการด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
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เรียน และก่อนจบ) 2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่บูรณาการสื่อซอฟต์แวร์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่
หลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทัศนคติในทางบวก
ต่อการเรียนรู้ภาษา กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร และกิจกรรมเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ภาษาให้มากท่ีสุดในระหว่างที่เป็นนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.4) 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ปี 2563 
 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องเกณฑ์ประเมินประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 2.1.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากคณะ และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา   
 2.1.1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 
 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2562 สถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยได้เชิญตัวแทน
ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษจากท้ัง 5 คณะมาประชุม (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1) โดยมี
การน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผลการผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาของแต่ละคณะ 
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะกับนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน และได้ร่วมกันหารือและเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีการอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารกับนักศึกษา
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมที่คณะ
หรือสาขาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เองหรือร่วมกับสถาบันภาษา  
และได้ผลสรุปของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 1) สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและการฝึกภาษาด้วยตนเอง 2) บูรณาการการเรียนการ
สอนกับสื่อซอฟต์แวร์เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  3) สร้างบรรยากาศและรองจูงใจในการใช้ภาษา 
4) จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านภาษา และ 5) จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย (เอกสารหมายเลข 2.1.2.2) 
รำยกำรหลักฐำน 

2.1.2.1 หนังสือเชิญประชุมตัวแทน 5 คณะเรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ และบันทึกการประชุม 

2.1.2.2 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563 
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ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สถาบันภาษาเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 6,000,000 บาท และเงินรายได้ 6,249,090 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,249,090 บาท โดยเป็นไปตามการเสนอของบประมาณของสถาบันภาษาและ
เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นนโยบายหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สถาบันภาษาได้ใช้งบประมาณ
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ และ สื่อฝึกภาษา เช่น ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์และออฟไลน์ Tablet รวมถึงสื่อฝึก
ภาษาในรูปแบบ e-book/ CD เพ่ือใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (P.C.) 
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องทดสอบ เพ่ือสนับสนุนการฝึกภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1) 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.1.3.1 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563   
        2.1.3.2 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมการฝึกภาษา ปีงบประมาณ 2563 
 
ข้อ 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระเบียบด้านการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2555 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดแนวทางในการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 2 ช่องทางคือ 1) การผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการทดสอบ และ 2) การ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเข้าร่วมกิจกรร (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1) คณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษาได้ร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ฯ โดยนักศึกษาต้องมีการผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 30 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 สถาบันภาษาได้
ประเมินความส าเร็จของแผนฯ พบว่า นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่ร้อยละ 52.58 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4.2) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาได้น าผลการประเมินมาทบทวนใน
การประชุมประจ าเดือนและมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินกิจกรรมที่ยังเป็นปัญหา  เช่น การ
บริหารจัดการสื่อซอฟต์แวร์เพ่ือการศึกษาด้วยตนเองและเตรียมสอบ ระบบการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างผู้จัดโครงการและเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
2.1.4.3) 
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รำยกำรหลักฐำน 
2.1.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2561 
2.1.4.2 แบบฟอร์มการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
2.1.4.3 บันทึกการประชุมปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 
 

ข้อ 5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ก่อนส าเร็จการศึกษาที่ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยการทดสอบ การเข้าร่วมกิจกรรม และ การยื่นผลทดสอบอ่ืน ๆ จากนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย 3,365 คน มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งสิ้น 1,978 คน แบ่งเป็น นักศึกษาที่สอบผ่าน 277 
คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้วยการเก็บสะสมคะแนน จ านวน 1,802 คน และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้วย
การทดสอบและการเก็บสะสมคะแนนจ านวน 101 คน รวมจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,978 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.1.5.1 รายงานสรุปผลการผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 1. สถาบันภาษาได้พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจน ท าให้
การบริหารงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. สถาบันภาษามีรูปแบบการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ตามความสนใจ ตามระดับภาษาและ
ความสามารถของผู้รับบริการ 
 3. มีการท าปฏิทินด าเนินงานและก าหนดภาระงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอย่างชัดเจน 
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ  กิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามพัฒนาการของผู้รับบริการรายบุคคล 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. เพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นภารกิจหลักของ
สถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 58 ภาคปกติ) 
ก่อนส าเร็จการศึกษาที่ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
วิธีกำรค ำนวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ =   

ร้อยละของจ านวนของนกัศกึษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
15

× 5 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3,476 คน และ
จ านวนบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 7.42 ดังนี้ 
 

258

3,476
× 100 = 7.42 
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เมื่อคิดจากคะแนนเต็ม 5 มีค่า 2.47 ดังนี้ 
 

7.42

15
× 5 = 2.47 

 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.2.1 รายงานผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 
2562 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 7.42 2.47 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 - 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 วิเคราะห์กิจกรรม/ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา แล้วน าผล
ที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2. จัดรูปแบบให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : การให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

การให้บริการวิชาการด้านภาษาเพ่ือหารายได้ เป็นภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา 
ดังนั้นสถาบันภาษาควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้วน ามา
จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ประจ าปี มีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
และน ามาปรับปรุงแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรมทางด้านภาษาแก่บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบบมีรายได้  
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 

เกณฑ์มำตรฐำน กำรด ำเนินงำน 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 

  

2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อที่  1 มาก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน การให้บริการวิชาการ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ค่าเป้าหมาย 

  

3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับติดตามการให้บริการวิชาการ 
 

  

4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการและประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินการ 

  

5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ   
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ข้อ 1. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ
เพ่ือหารายได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันภาษา ได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า มีผู้สนใจ
รับบริการภาษาอังกฤษมากท่ีสุด รองลงมา คือภาษาจีน จุดประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษามากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับความสนใจในหลักสูตรอบรม พบว่า 
มีผู้สนใจหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางมากที่สุด รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และอบรมเตรียมตัวสอบ TOEIC ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบรม คือ 15-20 ชั่วโมง 
เหตุผลในการเลือกใช้บริการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ การเดินทางสะดวก 
รองลงมา ได้แก่ ความสนใจของหลักสูตร และราคาค่าบริการ ตามล าดับ และประเด็นสุดท้าย ได้
ส ารวจความสนใจใช้บริการด้านต่างๆ พบว่า มีผู้สนใจรับบริการด้านภาษา เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ บริการหลักสูตรอบรมต่าง ๆ บริการศูนย์ทดสอบความสามารถด้านภาษา บริการด้านการ
แปล และบริการจัดหาวิทยากร ตามล าดับ  

สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ในการประชุมกรรมการบริหารสถาบัน
ภาษา ครั้งที่ 8/2562 เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้  จัดท า
แผนการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ โดยพิจารณาจากผลการส ารวจความต้องการ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด รวมทั้งก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน  
รำยกำรหลักฐำน 
 2.3.1.1 ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2563 
 2.3.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
ข้อ 2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนดแผนการด าเนินงาน การให้บริการ 
วิชาการ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สถาบันภาษา ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ โดยพิจารณา
จากผลการส ารวจความต้องการและผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

- การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเพ่ือหารายได้  
สถาบันภาษา ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยขอจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริการวิชาการสู่ภาคธุรกิจและชุมชนภายในจังหวัด
นครปฐม ตลอดจนจัดซื้อวัสดุส าหรับงานประชาสัมพันธ์และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

- ให้บริการศูนย์สอบ TOEFL/ITP  
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บริการศูนย์สอบ TOEFL/ITP เป็นกิจกรรมประจ า ซึ่งสถาบันภาษามีเป้าหมายจะจัดสอบให้ได้
เป็นประจ าทุกเดือน  

- ให้บริการด้านภาษา  
บริการด้านภาษา ประกอบด้วย บริการการแปลภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน พม่า เป็นต้น 

และบริการตรวจแก้ภาษาในเอกสารหรือบทความ ซึ่งการบริการด้านภาษาเป็นกิจกรรมแบบตั้งรับ  
- ให้บริการอบรมพัฒนาภาษาตามความต้องการของผู้เรียน 
สถาบันภาษาให้บริการพัฒนาภาษาตามความต้องการของผู้เรียน จัดอบรมหรือกิจกรรมเมื่อมี

ลูกค้าติดต่อขอรับบริการ  
- ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL/ITP  
จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการเพ่ือหารายได้ในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้าสอบ

ต้องการให้มีการลดราคาค่าสอบจากเดิม สถาบันภาษาจึงได้วางแผนปรับลดค่าธรรมเนียมการสอบ  
- ให้บริการศูนย์สอบ TOEIC  
จากการส ารวจความต้องการ พบว่า มีความต้องการให้สถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC สถาบัน

ภาษาจึงได้วางแผนเตรียมการบริการศูนย์สอบ TOEIC 
สถาบันภาษา ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการและค่า

เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จากการบริการวิชาการ (300,000 บาท) และความพึงพอใจในการ
ให้บริการวิชาการ (ระดับ 3.50) 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.3.2.1 แผนการด าเนินงานการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
 2.3.2.2 ปฏิทินรอบทดสอบ TOEFL/ITP  
 
ข้อ 3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับติดตามการให้บริการวิชาการ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จากแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ สถาบันภาษาได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
- การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเพ่ือหารายได้  
สถาบันภาษา ได้สร้างเฟซบุ๊กของหน่วยบริการวิชาการเพ่ือหารายได้แยกออกมาจากเฟซบุ๊กหลัก

ของสถาบันภาษาเดิมเพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์  
- บริการศูนย์สอบ TOEFL/ITP  
สถาบันภาษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ทดสอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและดูแลด าเนินการ

สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าปฏิทินการสอบตลอดปี 2563 ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้และกรรมการบริหารสถาบันภาษา แล้วประชาสัมพันธ์ทุก
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ช่องทาง ตลอดจนพยายามด าเนินการให้สามารถจัดสอบ TOELF/ITP ได้ทุกเดือน แม้จะมีความ
จ าเป็นต้องงดการจัดสอบในช่วงเดือน เมษายนและพฤษภาคมที่มีการระบาดโควิด -19 แต่ในเดือน
มิถุนายนก็ได้มีการพิจารณาตัดสินใจเปิดรอบสอบทันทีที่สถานการณ์ดีขึ้น ท าให้มีผู้ใช้บริการจ านวน
มาก และยังท าให้ศูนย์ทดสอบเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีความต้องการใน
การสอบเป็นหมู่คณะ เนื่องจากเป็นช่วงยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ  
รำยกำรหลักฐำน 
 2.3.3.1 ปฏิทินการสอบ TOEFL/ITP 
 2.3.3.2 รายการผลการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
 2.3.3.3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันภาษา 
 
ข้อ 4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการและประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สถาบันภาษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ พบว่า มีความพึง
พอใจการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.82) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้มีการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ได้ทั้งสองตัวชี้วัด คือ สถาบันภาษามีรายได้จากการบริการวิชาการ 359 ,700 บาท (เป้าหมาย 
300,000 บาท) และมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ที่ระดับ 4.82 (เป้าหมาย 3.50) 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.3.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ 
 2.3.4.2 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
 
ข้อ 5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

- ปรับปรุงห้องสอบให้ได้มาตรฐาน 
จากผลการส ารวจผู้ใช้บริการสอบ TOEFL/ITP ต้องการให้ปรับปรุงห้องสอบให้มีระบบเสียง และ

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดีขึ้น สถาบันภาษาจึงได้ขอปรับงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงห้องสอบเพ่ือให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพ่ือบริการศูนย์สอบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

- ด าเนินการเพื่อบริการสอบ TOEIC 
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สถาบันภาษา ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการสอบ TOEIC ตามผลการส ารวจความต้องการ
และตามที่มีผู้ให้ความเห็นในการส ารวจความพึงพอใจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน 
CPA (Thailand) เพ่ือลงนามในข้อตกลงจัดสอบ TOEIC ในสถานศึกษา 

 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

มีการด าเนินงาน 4 ข้อ มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
 
รำยกำรหลักฐำน 
 2.3.5.1 โครงการปรับปรุงห้องสอบสถาบันภาษา  
 2.3.5.2 รายงานการประชุมเรื่องการบริการสอบ TOEIC 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ด้วยการเก็บ
คะแนนพัฒนาทักษะภาษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันภาษา 
การเก็บสะสมคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นช่องทางหนึ่งในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
เพ่ือจบการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องสะสมคะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน จึงจะมีผลผ่านเกณฑ์ด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษและขอจบการศึกษาได้ ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีปริมาณของนักศึกษาที่ผ่าน
มาตรฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

วิธีกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ตามสูตร 
 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
× 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของนักศกึษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

30
× 5 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ค านวณค่าร้อยละทีน่ักศึกษาผ่านเกณฑ์ 

 
2,256 

3,476
× 100 = 64.90 

 



39 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  
64.90

30
× 5 =10.81 

 
รำยกำรหลักฐำน 
2.4.1 รายงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน ปีการศึกษา 2562 
 
กำรประเมินตนเอง : กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 64.90 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 - 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 พัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้พร้อมในการขอ
จบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองและทิศทำงกำรพัฒนำ 
ตารางแสดงผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพทุกตวับ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการ
ด าเนินงาน 6 

ข้อ 

- มีการ
ด าเนินการ 6 

ข้อ 
 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 

- คะแนนเฉลี่ย 
4.33  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีการ
ด าเนินงาน 4 

ข้อ 

- มีการ
ด าเนินการ5 

ข้อ 
 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 15     7.42 x 5 
     15 

ร้อยละ 7.42  2.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีการ
ด าเนินงาน 4 

ข้อ 

- มีการ
ด าเนินการ5 

ข้อ 
 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละ 30     64.51 x 5 
     15 

ร้อยละ 64.51  5 

เฉลี่ยรวม 4.58 

 


