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ค าน า 
 

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

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2563 นี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา และมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถาบันภาษาจัดท าส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

 

 

(..............................................) 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

30 กันยายน 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2563 รวม 2 องค์ประกอบ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ โดยในปี
การศึกษา 2563 สถาบันภาษาได้จัดประชุมคณะกรรมการทุกระดับเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 ในด้านผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
การบริหารจัดการหน่วยงาน มีการด าเนินการ 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.51 ได้ 4.17 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
ได้ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ผลการด าเนินงานได้
ร้อยละ 12.15 ได้คะแนน 4.05 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาทักษะภาษา  ผลการด าเนินงานร้อยละ 74.9 ได้  
5 คะแนน สรุปผลการประเมินตนเอง 5 ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัดและไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งจาก “ศูนย์ภาษา” เปิด
ด าเนินการโดยให้การอบรมนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดย
ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ที่จบการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสมัคร
งาน รวมถึงเพ่ือการด าเนินอาชีพในอนาคต ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเห็นถึง
ความส าคัญและความต้องการพัฒนาภาษาที่มากขึ้นเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ยกระดับศูนย์ภาษาซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าโปรแกรมวิชา และจัดตั้งเป็น “สถาบันภาษา” มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการ
พัฒนาทักษะภาษา โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบ การอบรมทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ การประกวดและแข่งขัน เป็นต้น ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้ งให้  รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์  คีรินทร์ เป็น
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาในระยะ 2 ปีแรกของการเริ่มก่อตั้ง และมีวาระการด ารงต าแหน่งมา
จนถึงปัจจุบัน 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ปรัชญา  
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาภาษา ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ 
นอกมหาวิทยาลัย 
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา 
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3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
สาหรับผู้สนใจ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานสำนักงานผู้อำนวยการ 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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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะชุดปัจจุบัน 
   คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
2. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ์  รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์รุจา   สุขพัฒน์  รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
4. อาจารย์สลินดา   โพธิ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
5. อาจารย์ธงชัย   แซ่เจี่ย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
6. อาจารย์ Shen Ye    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
7. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
8. นายสหรัฐ    วิวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
1.  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล กรรมการ  
7. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา   เลขานุการ  
    คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.กนกเนตร  วรวงษ์  กรรมการ 
3. อาจารย์รุจา   สุขพัฒน์  กรรมการ 
4. อาจารย์สลินดา   โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
5. อาจารย์พศิกา   ธารณธรรม กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์  คิมหะจันทร์ กรรมการ 
7. อาจารย์ขนิษฐา   ไทยเจริญ กรรมการ 
8.  อาจารย์กฤติยา   คงแท่น  กรรมการ 
9. อาจารย์อุบลรัตน์   ตรีพงษ์พันธุ์ กรรมการ 
10. อาจารย์สุรชัย   อยู่สุข  กรรมการ 
11. อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ กรรมการ 
12. อาจารย์ปภังกร   กิจทวี  กรรมการ 
13. อาจารย์สถาพร   รุ่งสว่าง  กรรมการ 
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14. อาจารย์พัทรียา   สุขประเสริฐ กรรมการ 
15. อาจารย์บูลยา   สอดศรี  กรรมการ 
16. อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมขำ กรรมการ 
17. อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข กรรมการ 
18. อาจารย์ ดร. ณัฐฐิรา  ปุยะกุล ซวิค กรรมการ 
19. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม  กรรมการ 
20. นางสาวสินีนาถ   พูลเพิ่มพันธุ์ กรรมการ 
21. นางอัจฉรา   นามวงศ์  กรรมการ 
22. นางสาวสิริพร   พวงสำลี  กรรมการ 
23. นางสาวภัคจีรา    ภูริวัฒนา กรรมการ 
24. นายสหรัฐ   วิวัฒนานนท์ กรรมการ 
25. นางสาวอุษณี   ม้ารุ่งอรุณ กรรมการ 
26. นางสาวอังคณา   วงษ์หนองหว้า กรรมการ 
27. นางสาวปรียาดา   เจียมวงษา กรรมการ 
28. นายวิษณุ   พิพิธทพงษ์ กรรมการ 
29. นางสาวปิยะนุช   พุทธคาวี กรรมการและเลขานุการ 

1.5 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 29 คน 
1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

ด้านงบประมาณ แบ่งออกเป็นงบแผ่นดินเป็นเงิน 3,137,181.95 บาท และเงินรายได้ 397,183 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,534,364.95  บาท 
ด้านอาคารสถานที่ สถาบันภาษา ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
มีสำนักงานอยู่ที่ ชั้น 5 และชั้น อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 1  
การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ตัวบ่งช้ีใดที่มีแผนการ
ด าเนินงาน ควรน าแผน ฯ 
ผลการด าเนินงาน และการ
ติดตามผลการ ด าเนินงาน 
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันในวาระเสนอเพื่อ
พิจารณา ก่อนการ
ด าเนินงานจริง เพื่อน า
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
สถาบันมาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป เช่น แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
แผนการจัดการความรู้ และ
แผนความเสี่ยง เป็นต้น 

 
- น าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร แผนการจัดการ
ความรู้  แผนความเสี่ยง 
และแผนพัฒนาความ 
สามารถด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาเสนอเป็น
วาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพในวันที่ 3 
มีนาคม 2564  

 
-ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษา เพื่อ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 
แผนพัฒนาบุคลากร แผน
ความเสี่ยงและตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้องกัน  
(ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษาในการ
ประชุมวันที่  18 มีนาคม 
2564) 

 
-แผนการด าเนินงาน
ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันภาษา 
และคณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษา 

 
-แผน
ด าเนินการ 
3 แผนได้รับ
ความ
เห็นชอบ 

 
 มีนาคม - 
เมษายน 
2564 

 
- อาจารย์รุจา
สุขพัฒน์  
- อาจารย์  
ดร.กนกเนตร  
วรวงษ์ 
- อ. สลินดา  
โพธิ์พยัคฆ์ 

 
รศ.ดร.วิไลรัตน์ 
คีรินทร์ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 2 
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

จุดเด่น 
- มีโครงการบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการเขียนค าอธิบาย
หลักเกณฑ์การได้มาของ
รายได้จากการบริการ
วิชาการที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งช้ี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การเขียนค าอธิบายตัว
บ่งช้ี 2.2 ไม่ควรระบุรหัส
นักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้
ค าอธิบายนี้ได้ ตลอดทุกปี  
2. ในแต่ละปีการศึกษา 
สถาบันควรมีการก าหนดค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งช้ี และ
ควรก าหนดค่า เป้าหมายที่

 
- ปรับค าอธิบายรายได้จาก
การบริการวิชาการ แล้ว
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันภาษา 
- ทบทวนค าอธิบายตัวบ่งช้ี
และค่าเป้าหมายให้
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการด าเนินการแล้ว
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันภาษา 
-ปรับวิธีการเขียนรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
(โดยเฉพาะด้านความเสี่ยง) 
ในการรายงานผลประกัน
คุณภาพภายใน ปี

 
- จัดประชุมผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงเพื่อปรับค า 
อธิบายรายได้จากการ
บริการวิชาการ แลว้
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันภาษา 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ทบทวนค าอธิบายตัวบ่งช้ี
และค่าเป้าหมายให้
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการ แล้วน าเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษา 
-ประชุมผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับวิธีการเขียน

 
- 

 
- รูปแบบ
การเขียนตัว
บ่งช้ีและ
รายงานมี
การปรับ 2 
รายการ 

 
ไตรมาส 3 

 
อ.สลินดา  
โพธิ์พยัคฆ์ 
อ.รุจา สุขพัฒน์ 

 
รศ.ดร.วิไลรัตน์ 
คีรินทร์ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

เพิ่มขึ้นแต่ละปี เพื่อการ
พัฒนาการด าเนินงาน และ
ท้าทายการด าเนินงาน  
3. การเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ควรเขียน
อธิบายผลการด าเนินงานให้
ชัดเจน เช่น การ บริหาร
ความเสี่ยงมีการวิเคราะห์
สรุปความเสี่ยงกี่ประเด็น 
และมีประเด็นใดที่มีการ
จัดการความเสี่ยง แล้วท า
ให้ความเสี่ยงลดลง เป็นต้น 

การศึกษา 2563 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
(โดยเฉพาะด้านความเสี่ยง) 
ในการรายงานผลประกัน
คุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการ

ก าหนดทิศทางด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

 

2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและ
ประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ด้าน ที่สามารถน าไปพัฒนางานของหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน 
5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ 1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการก าหนด
ทิศทางด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ มีการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันภาษา ได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ ในการด าเนินงานสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันภาษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร ทั้ง
ผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยร่วมกันวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการของแต่ละหน่วยในปีงบประมาณ 2563 ผลการประเมินตัวชี้วัดและความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนน าค าแนะน าของกรรมการประเมินผลการด าเนินงานมาพิจารณา
ประกอบ  

เมื่อได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ .ศ. 2564  จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันภาษาแล้ว ได้น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมกรรมการบริหารสถาบัน
ภาษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 
พ.ศ. 2564  ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการ
ด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันภาษาท่ีได้รับมอบหมายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและ 

นอกมหาวิทยาลัย 
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับ  
ประกาศนยีบัตรและ/หรือปริญญา 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาสาหรับผู้สนใจ 

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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1. เพ่ิมระดับความสามารถด้านภาษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนสองภาษา 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
ภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา 

3. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันภาษา ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตามค าแนะน าของกรรมการประเมินและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือให้สะท้อนการด าเนินงานและ
ภารกิจที่สถาบันภาษาท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์ปี พ .ศ. 2563 ที่ก าหนด
ตัวชี้วัดด้านผลการพัฒนานักศึกษาเป็นผลการสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างเดียว เป็นผลการ
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษทั้งช่องทางการสอบและการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาและปรับค่าเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดความท้าทายในการด าเนินงาน คือ ค่าเป้าหมายในการผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
จากการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาภาษา จากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดคงเดิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับค าอธิบายตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ จาก

เดิมคิดเฉพาะรายได้จากการแปล อบรม และศูนย์ทดสอบให้รวมรายได้จากการจัดการศึกษา
นานาชาติด้วย แล้วปรับค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือ
วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ และเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

เมื่อได้แผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานสถาบันภาษาแล้ว ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ร่วมกัน จากนั้นผู้บริหารได้ก าหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยจัดประชุม
ภายในแล้วจัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินการท างาน เพ่ือลดความซ ้าซ้อนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนให้บุคลากรแต่ละฝ่ายจัดท าขั้นตอนและวิธีการท างานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มี
ภารกิจในการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบตาม
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสถาบันภาษา 

เมื่อเกิดการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรค โดยให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน สถาบันภาษาได้มีประชุมประเมินสถานการณ์ และได้ปรับ
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งในด้านจ านวนกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ปรับ
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การอบรมหรือสัมมนาพัฒนานักศึกษาและอาจารย์เป็นรูปแบบออนไลน์ บริหารจัดการโปรแกรมฝึก
ภาษาออนไลน์ที่มีอยู่ทดแทนกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดได้ จัดซื้อโปรแกรมฝึกภาษาออนไลน์เพ่ิมเติม 
รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมวิดิโอภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเป็นกิจกรรมประจ า ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งวิดิโอ
สะสมคะแนนได้ทุกสัปดาห์ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ สรุปเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สถาบันภาษาได้จัด
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ทั้งสิ้น 27 กิจกรรม จากกิจกรรมที่วางแผนไว้ทั้งหมด 31 กิจกรรม ไม่ได้
ด าเนินการและขอคืนงบประมาณ 4 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดภายนอกและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและอาจารย์ ณ ต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันภาษาได้ขอใช้งบประมาณคงเหลือเพ่ือจัด
กิจกรรมใหม่นอกเหนือจากแผนที่ได้วางไว้ 7 กิจกรรม  

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สถาบันภาษาได้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ พบว่า การ
ด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 87.50  
รายการหลักฐาน 

1.1.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันภาษา ครั้งที่ 11/2563  
1.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2564 
1.1.1.3 แผนปฏิบัติการสถาบันภาษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
1.1.1.4 แผนปฏิบัติการแต่ละหน่วยและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
1.1.1.5 รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
 สถาบันภาษาได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยได้
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของสถาบันภาษา 
 สถาบันภาษาได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพ่ือพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี 2564 ในการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์องค์กร ในแผนกลยุทธ์สถาบันภาษา พ.ศ. 2562-2566 โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมาสถาบันภาษามีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่บูรณาการเทคโนโลยีใน
ชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับอาจารย์สถาบันภาษา เป็นการอบรมผ่านระบบ
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ออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ให้ อาจารย์สถาบันภาษามีความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสอน โดยผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรสายวิชาการของสถาบันภาษา จำนวน 14 ท่าน 
จัดโดย หน่วยการจัดการเรียนการสอนสถาบันภาษา 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active learning เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สำหรับอาจารย์สถาบันภาษา  เป็นการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์สถาบันภาษามีความรู้และ
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active learning โดยผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรสายวิชาการของ
สถาบันภาษา จำนวน 14 ท่าน จัดโดย หน่วยการจัดการเรียนการสอนสถาบันภาษา 
  3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (แทนการจัดโครงการบริหารจัดการทั่วไปสถาบัน
ภาษา กิจกรรมสัมมนาสำนึกรักองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรสาย
วิชาการของสถาบันภาษา จำนวน 15 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุนสถาบันภาษา จำนวน 11 ท่าน 
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 3 ท่าน จัดโดยหน่วยบุคลากร สถาบันภาษา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมารวมถึงการ
นำเสนอแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานย่อยของสถาบันฯ และแผนการดำเนินงาน
โครงการของอาจารย์โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564  

  สถาบันภาษามีการติดตามผลหลังจากท่ีบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน โดยใช้แบบ
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานโดยเป็นการรายงานผ่านระบบ E-document ของ
มหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหารสถาบันภาษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับ นอกจากนี้มีการจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ 2564 เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา ที่จัดโดย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอกด้วยเช่นกัน 

     การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
     บุคลากรสายวิชาการมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านงานวิชาการที่แต่ละท่านให้ความ

สนใจและตรงกับสาขาวิชาที่สอน โดยสถาบันภาษาได้เปิดโอกาสให้กับบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม
ประชุมหรือสัมมนาวิชาการตามความสนใจและสามารถขออนุญาตเพ่ือเข้ารับการอบรมผ่านทาง
ผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับ เพ่ือพิจารณา 

     ภายหลังการเข้ารับการอบรม สัมมนา งานวิชาการต่างๆ บุคลากรมีการรายงานผ่านระบบ  
E-document ของมหาวิทยาลัย ส่งยังผู้บริหารสถาบันภาษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
และในการประชุมของบุคลากรสายวิชาการมีการรายงานผลการประชุมวิชาการที่ได้เข้าร่วม และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายวิชาการร่วมกัน 
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     การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
     บุคลากรสายสนับสนุน มีโครงการรองรับในการพัฒนาตนเองซึ่งจัดโดยงานบริหารทรัพยากร 

ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง สถาบันภาษายังมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานสนับสนุนหน่วยงานย่อยภายในสถาบันภาษา เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนสามารถวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและวางกำหนดการณ์ใน
การจัดโครงการและกิจกรรมในระยะเวลา 12 เดือนตลอดปีงบประมาณ มีการจัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานของบุคลากร เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และควบคุมการทำงาน 
ตลอดจนสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2564  
 บุคลากรสายวิชาการ 
 บุคลากรสายวิชาการมีแผนพัฒนาด้านการจัดทำผลงานเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ ในส่วน

ของงานวิจัยนั้น บุคลากรสายวิชาการเริ่มทำงานวิจัยและขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564  ได้จำนวน 1 โครงการจากกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565  และได้รับทุนวิจัยงบประมาณรายได้จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (มรน.) จำนวน 2 โครงการ  

 ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการทำงานมีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 2 
คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกปีการศึกษา 1/2564 และมี 1 คน กำลังศึกษาในระดับปริญญา
เอก 

 บุคลากรสายสนับสนุน 
 การดำเนินงานตามแผนการพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้ตามกรอบอัตรากำลัง

และภาระงานเพ่ือการเลื่อนขั้นตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน บุคลากรสาย
สนับสนุนของสถาบันภาษา จำนวน 1 ท่าน สามารถพัฒนาตนเองได้เป็นหัวหน้างานจัดการศึกษาและ
วิจัย สังกัดสถาบันภาษา 
รายการหลักฐาน 

1.2.1.1  แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (บุคลากรสายสนับสนุน) 
1.2.1.2  รายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปีงบประมาณ 2564 (พนักงานสายสนับสนุน) 
1.2.1.3  รายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปีงบประมาณ 2564 (พนักงานสายวิชาการ) 
1.2.1.4  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการสถาบันภาษา 
1.2.1.5  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสถาบันภาษา 
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ข้อ 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน  

สถาบันภาษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาเป็นประธานกรรมการ และมีบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานย่อยร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานของสถาบันภาษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสถาบันภาษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้มีการน าผลจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ 2563 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยให้คง
มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ได้ผลต่อไป และให้หามาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหลือ
ต่อไป 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 พบความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดที่คะแนน 15 อยู่ระดับสูง ได้แก่ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 นี้ได้มีการน าซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษมาใช้
มากขึ้น เพ่ือทดแทนกิจกรรมประเภทอ่ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จากนั้นที่ประชุมจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้  

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความคุ้มค่าของการใช้
ซอฟแวร์ที่มีมูลค่าและมีอายุการใช้งานจ ากัด เนื่องจากพบปัญหา ดังนี้  

1) หลังจากมอบสิทธิ์การใช้งานให้กับนักศึกษาแล้ว มีสถิตินักศึกษาที่ไม่เปิดใช้งานท าให้สิทธิ์
การใช้งานหมดอายุ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์  

2) นักศึกษาเปิดสิทธิ์ใช้งานแต่ขาดความต่อเนื่องในการใช้ ท าให้การพัฒนาภาษาอังกฤษไม่
ได้ผล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้รับผิดชอบโครงการจึงหาข้อสรุป
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 

 1) ก าหนดมาตรการติดตามให้นักศึกษาเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ 
2) มีระบบติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์ ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาและทางโซเชียล

มีเดีย เช่น ไลน์กลุ่ม 
3) ปรับวิธีการให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์กับนักศึกษาท่ีมีความสนใจจริง 
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4) ปรับปรุงระบบติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในระดับรองลงมา คือ ด้านการจัดการอบรม เนื่องจากมีการอบรม

และกิจกรรมที่จัดในช่วงเวลาเดียวกันหลายโครงการ ท าให้มีนักศึกษาส่วนหนึ่งลงทะเบียนซ ้าซ้อน เมื่อ
ถึงวันอบรมจริงก็เลือกเข้ากิจกรรมตามใจตนเอง ท าให้ผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้รับผิดชอบโครงการได้ก าหนด
แนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมท าปฏิทินการจัด
กิจกรรมร่วมกัน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงวัน-เวลาเดียวกัน และเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาในแต่
ละกิจกรรมให้มากขึ้น  

 ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2564 ท าโดยการมอบหมายหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันภาษารายเดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสถาบันภาษาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงอีกครั้ง พบว่า มีระดับความเสี่ยงลดลง จากคะแนนความเสี่ยง 15 ระดับสูง เป็น 8 ระดับ
ปานกลาง และการจัดการที่มีอยู่เพียงพอ  
รายการหลักฐาน 

1.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ 
 2563  
1.3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.3.1.3 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 RM1-4 
1.3.1.4 ประกาศการมอบสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์ 
1.3.1.5 ระบบการติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางกลุ่มไลน์ 

 1.3.1.4 ประกาศการมอบสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์ 
 1.3.1.5 ระบบการติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
 
ข้อ 4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่สามารถ
น าไปพัฒนางานของหน่วยงาน 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาประจ าปีงบประมาณ 2564 
ท าให้มีการจัดการความรู้ด้านการจัดการนักศึกษาเข้าพักในอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน จ านวน 
1 แผนงาน สถาบันภาษา ศูนย์การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดการก ากับดูแลของสถาบันภาษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษานานาชาติใน
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาจีน ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ตลอดจนด าเนินงานด้านหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียนตามวัตถุประสงค์
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ในการจัดตั้งหอพัก โดยมีคณะกรรมการบริหารหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ก ากับดูแลการบริหารงานหอพัก และจัดวางระเบียบหรือประกาศเพ่ือ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ จากการวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้เล็งเห็นว่า การน าความรู้ด้าน
การจัดการนักศึกษาเข้าพักในอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน มาจัดท าเป็นแผนการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร มีความจ าเป็นทั้งนี้เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในองค์กรทราบ
กระบวนการ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้และเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
รายการหลักฐาน 

1.4.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา     
  ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4.1.2  แผนการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4.1.3  รายงานผลการบริหารจัดการความรู้สถาบันภาษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ข้อ 5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 

สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันภาษา มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีหน้าที่
ดังนี้   

 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน
ในการประกันคุณภาพภายใน 

 3. ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษามีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และก าหนดให้บุคคลากร
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ า และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการทุกฝ่าย
 สถาบันภาษามีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้สถาบันภาษาได้น าผลการประเมินคุณภาพ
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และค าแนะน าของกรรมการผู้ประเมินในปีที่ผ่านมามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 
รายการหลักฐาน 

1.5.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันภาษา ประจ าปี  
  การศึกษา 2563 
1.5.1. 2  แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันภาษาประจ าปีการศึกษา 2563 
1.5.1. 3  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
1.5.1. 4  รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
1.5.1. 5  สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
จุดแข็ง 

1…… 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้ครบทุกฝ่าย 
2. น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้มากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
แนวทางในการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

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

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ คือด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ประเมิน 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
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ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

4.26 
4.14 
4.12 
4.19 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 มาก 

 
รายการหลักฐาน 

1.2.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันภาษา ปีการศึกษา 2563 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 4.17 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

- 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

หาแนวทางพัฒนาประเด็นความพึงพอใจที่ยังมีคะแนนน้อย 
 
แนวทางในการพัฒนา 

ประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการ 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมใน
การท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในประเด็นการพัฒนาบัณฑิตนั้น คือ การพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีพันธกิจในการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจึงควรต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

3. มีการด าเนินการตามแผนและติดตามผล  

4. มีการประเมินความส าเร็จของแผนฯ และได้คะแนน 4.00 ขึ้นไป  

5. มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินงาน 
 สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้  
 1) จัดท าประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ปี 2561 และปี 2563 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.1) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจาก
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2) 
 - ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง เกณฑ์การสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผ่านซอฟต์แวร์ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.1.1.3) 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ และต้องการผ่านเกณฑ์ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านซอฟต์แวร์ 
 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาราย
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือด าเนินงานและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.4) และมีการประชุมแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับคณะวิชา  
 3) มีกระบวนการและกลวิธีในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.5) ซึ่งประกอบด้วย 
  3.1 ระบบการประเมินพัฒนาการด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การทดสอบ
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และก่อนจบ)  
  3.2จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่บูรณาการสื่อซอฟต์แวร์ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
  3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือ
สนองความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทัศนคติในทางบวกต่อการ
เรียนรู้ภาษา กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร กิจกรรมเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ภาษาภาษาอังกฤษให้มาก
ที่สุดในระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้  
 4) จัดเตรียมและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ห้องคอมพิวเตอร์ (ฝึกภาษา) ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องฝึกอบรม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการฝึกภาษาท้ังในและนอกห้องเรียน 
รายการหลักฐาน 

2.1.1.1 เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2561 และปี 2563 เพ่ือใช้เป็น
  เกณฑ์วัดความรู้ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา  

2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนน
  จากกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 
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2.1.1.3 ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง เกณฑ์การสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษผ่านซอฟต์แวร์ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 

2.1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารายกิจกรรม 
2.1.1.5 กระบวนการและกลวิธีในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
ข้อ 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันภาษาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยก าหนด
กรอบในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันภาษาและได้เชิญตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ
จากทั้ง 5 คณะมาประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน (เอกสาร 2.1.2.1)  
ได้แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เอกสาร 2.1.2.2) ซึ่งมีสาระส าคัญ  ดังนี้  
 1) ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 
 2) ก าหนดรายละเอียดการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยการ
ทดสอบแรกเข้า ทดสอบความก้าวหน้าทุกชั้นปี และทดสอบก่อนจบ 
 3) ก าหนดแนวทางในจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้สะสมคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษใน 3 
รูปแบบ คือ กิจกรรมอบรมพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย 
 4) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามแผนการเรียน 
 5) สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนภาษาโดยการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์ฝึกภาษา และสื่ออ่ืน ๆ 
รายการหลักฐาน 

2.1.2.1 การประชุมตัวแทน 5 คณะเรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 และบันทึกการประชุม 

2.1.2.2 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563 
 
ข้อ 3. มีการด าเนินการตามแผนและติดตามผล 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันภาษาได้รับงบประมาณ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 3 ,142,558.70 บาท และเงินรายได้ 



24 

 

 
 

 

79,965 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 3,222,523.70 บาท (เอกสาร 2.1.3.1)  เพ่ือด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563  เมื่อสิ้นปีมีผลการด าเนินการ ดังนี้   

1) ประเภทอบรมจ านวน 16 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,011 คน ในภาพรวม
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการอบรมที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.41 (เอกสาร 2.1.3.2) 

2) ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวน 9 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,441 คน 
ในภาพรวมนักศึกษามีทัศนคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.35 และมีทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.44 
โดยพบว่าทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.07 (เอกสาร 2.1.3.3)  

3) ประเภทการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านซอฟต์แวร์จ านวน 5 ซอฟต์แวร์ จ านวน
นักศึกษา 6,273 คน ส าหรับทัศนคติของนักศึกษาต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านซอฟต์แวร์อยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูล เนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์มีระยะเวลาการใช้งาน 1 ปีนับจากวันเริ่มใช้งาน
ครั้งแรก จึงยังไม่ได้ประมวลผล (เอกสาร 2.1.3.4)  

นอกจากนี้สถาบันภาษาได้ใช้งบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อฝึกภาษาเพ่ิมเติม เช่น 
ซอฟต์แวร์ฝึกภาษาระยะสั้น ซอฟต์แวร์ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึงสื่อฝึกภาษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

สถาบันภาษา ได้มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดย
ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละประเภทในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเป็นประจ าทุกเดือน (เอกสาร 2.1.3.5) เมื่อเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถาบันภาษาได้ประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามและทบทวนการด าเนินการ
กิจกรรมตามแผนการพัฒนานักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด (เอกสาร 2.1.3.6) และ
มาตรการในการป้องการการระบาดของมหาวิทยาลัย โดยปรับรูปแบบกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ณ 
มหาวิทยาลัยเป็นรูปแบบออนไลน์ และบริหารจัดการซอฟต์แวร์ฝึกทักษะภาษาที่มี เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสะสมคะแนนพัฒนาภาษาได้ครบตามประกาศ สามารถใช้
ประกอบการขอจบการศึกษาได้ นอกจากนี้สถาบันภาษายังได้เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาภาษาด้วยการอัด
คลิปวิดีโอตามหัวข้อที่ก าหนดแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสในการสะสมคะแนนมากข้ึน 
รายการหลักฐาน 
 2.1.3.1 รายละเอียดงบประมาณในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 
   2564 
 2.1.3.2 สรุปผลการด าเนินการด้านการอบรม  
 2.1.3.3 สรุปผลการด าเนินการด้านกิจกรรม 
 2.1.3.4 สรุปผลการด าเนินการด้านซอฟต์แวร์  
 2.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา วาระการรายงานผลการ
   ด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประเภทต่าง ๆ  
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 2.1.3.6 รายงานการประชุมหน่วยอบรม กิจกรรม SALC 
 
ข้อ 4. มีการประเมินความส าเร็จของแผนฯ และได้คะแนน 4.00 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 สถาบันภาษา ได้น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาด้วยการเก็บสะสมคะแนนพัฒนาทักษะภาษา และตัวชี้วัดที่ 
2 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 

ตัวช้ีวัด น ้าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 
คะแนนถ่วง

น ้าหนัก 

1. ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางภาษา
ด้วยการเก็บสะสมคะแนน
พัฒนาทักษะภาษ 

60 50 74.91  บรรลุ 3.00 

2. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางภาษา 

40 15 12.15  ไม่บรรล ุ 0.63 

รวมคะแนนถ่วงน ้าหนัก 3.63 
 
เกณฑ์การคิดคะแนนความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 

2563 จากคะแนนถ่วงน ้าหนัก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.49 4.50 – 5.00 
คะแนนถ่วงน ้าหนักตัวชี้วัดแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 คือ 3.63 คิด
เป็นคะแนนความส าเร็จของแผนฯ ที่คะแนน 4.00 
 
รายการหลักฐาน 
 2.1.4.1 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 และรายงานการประเมิน
   ความส าเร็จของแผนฯ 
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ข้อ 5. มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการวิเคราะห์ผลด าเนินงานของกิจกรรมบริการวิชาการซึ่งประกอบด้วย การอบรม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและซอฟต์แวร์ พบว่ายังมีประเด็นที่ยังไม่
บรรลุผลหรือยังไม่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาจึงเสนอให้มีการปรับปรุงใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันภาษาทราบผ่านบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาทุกเดือน รวมถึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
สถาบันภาษาเพ่ือแจ้งผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาใน
ปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการรายกิจกรรมในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 
2564 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานรายกิจกรรมและร่วมหาแนวทางแก้ไขกระบวนการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 ด้านการใช้งบประมาณ  
 จากการการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านพบว่า การ
จัดโครงการในไตรมาส 4 ท าให้ประสบปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนดเวลา
ของการปิดปีงบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 จึงก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ภาษาเร่งจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1-3 เพ่ือไม่ให้ประสบปัญหาการจัดโครงการที่ต้องมี
การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
CODID-19 จึงตกลงให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดในไตร 1 ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณและความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสะสมคะแนน
ภาษาอังกฤษ และการจบการศึกษาของนักศึกษา 
 ด้านการก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
 ผลจากการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่า การจัดกิจกรรมยังมีความซ ้าซ้อน
กันในเรื่องเวลาในการด าเนินกิจกรรม ท าให้เกิดปัญหานักศึกษาลงทะเบียนกิจกรรมซ ้าซ้อน และไม่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเลือกไว้ ท าให้มีหลายกิจกรรมที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ท าให้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ อัตราคงอยู่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการแต่งตั้งให้บุคลากรที่ท าโครงการประเภทเดียวกันเป็น
คณะกรรมการเพ่ือให้การก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซ ้าซ้อน แก้ปัญหาการลงทะเบียนหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน รวมถึงสรุปผลการด าเนินงานใน
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด เป็นต้น 
 ด้านระบบการสนับสนุน  
 ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายต้องจัดระบบการให้การสนับสนุนกลุ่ม
อาจารย์ (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) โดยมีการประชุมและแบ่งหน้าที่/ความรับผิดชอบในการ
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ด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้จัดโครงการและเจ้าหน้าที่ ท าให้มีความชัดเจนในเชิงการประเมินปริมาณ
งานของบุคลากร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บุคลากรยอมรับ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 จึงก าหนดให้
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 และ
รับทราบรูปแบบการท างานร่วมกัน และมีการปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะในการประชุมร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) 
รายการหลักฐาน 

2.1.5.1 บันทึกการประชุมปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
จุดแข็ง 
 1. สถาบันภาษาได้พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 
ท าให้มีแนวทางการด าเนินการที่มีความชัดเจน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
เป้าหมายการท างาน 
 2. สถาบันภาษามีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย รูปแบบตามความสนใจ ตาม
ระดับภาษาและความสามารถของผู้รับบริการ 
 3. มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมตั้งแต่ต้นปี ท าให้ผู้รับบริการและผู้ด าเนินงานเองมีทิศทางใน
การท างานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   
 4. การก าหนดภาระงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ท าให้กระบวนการท างานมีความชัดเจน สามารถกระตุ้นการท างานของผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน เป็นระบบ และเกิดความยุติธรรม 
 5. มีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการของกิจกรรมในประเภทเดียวกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือง่ายต่อการสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในการพัฒนาโปรแกรมรับลงทะเบียนเพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
แนวทางในการพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ในการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สถาบัน
ภาษาจึงควรมีการประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา โดย
ประเมินจากร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามสูตร 
 

จ านวนนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

15
× 5 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

12.15  =  
321

2,524
× 100 

 

4.05  =   
12.15

15
× 5 

รายการหลักฐาน 
2.2.1 รายงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 รหัส 60 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 12.15 4.05 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

- 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
แนวทางในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน
พัฒนาภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น นอกจากจะแสดง
ให้เห็นด้วยผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังสามารถดูได้จากจ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ตามที่
ก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสะสมคะแนนจาก
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจะต้องเก็บคะแนนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 150 ชั่วโมง จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ 
สถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วย
การเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี (ภาค
ปกต)ิ ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน  เป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนตาม
สูตร 
 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

50
× 5 
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ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน 

คะแนนที่ได้ =  
1,980

2,643
× 100 

 

คะแนนที่ได้ =   
74.91

50
× 5 

 
รายการหลักฐาน 

2.3.1 รายงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 รหัส 60 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 74.91 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

มีร้อยละนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หาแนวทางเพ่ิมร้อยละการผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

แนวทางในการพัฒนา 
- 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
ตารางที.่.1.. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรล ุ
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 5 ข้อ   บรรล ุ 5 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ค่าเฉลี่ย 3.51  

 4.17  บรรล ุ 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ 5 ข้อ -  บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 15 321 
X100 12.15   ไม่บรรลุ 4.05 

2,524 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 50 1,980 
X100 74.91   บรรล ุ 5 

2,643 

เฉลี่ยรวม 4.81 
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ภาคผนวก 


