ก
คํานํา
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของ
คณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2556 รวมทั้งไดรับการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานภายในหนวยงานคณะมนุษยศาสตรและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เรียบรอยมาโดยตลอด
ในป พ.ศ. 2557 นี้ ศูนยภาษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (A Self - Assessment Report - SAR)
ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เพื่อรับการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานภายในหนวยงานคณะมนุษยศาสตร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และจากมหาวิทยาลัยใน
โอกาสตอไป
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของศูนยภาษา และประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น และนํามาเปรียบเทียบ
กับแผนงานตามเปาหมายของศูนยภาษา โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของทั้ง 9 องคประกอบ ในระบบประกันคุณภาพ
เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของศูนยภาษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ศูนยภาษาจะใชขอ มูลดังกลาวทั้งหมดนี้มาพิจารณาและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง เพื่อใหศูนยภาษากาวไปสูความเปนเลิศ มีคุณภาพตามพันธกิจในการใหบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน ดั่งปรัชญาของศูนยภาษาที่วา “ศูนยภาษา พัฒนาภาษา พัฒนาคน”
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คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พฤษภาคม 2557
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของศูนยภาษา
1.1

ประวัติความเปนมา
จากหลักการและเหตุผลที่วาในโลกยุคใหมความชํานาญในการใชภาษาถือเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาหาความรูใน
ระดับที่สูงขึ้น เพื่อความเจริญกาวหนาในเชิงวิชาการและในงานอาชีพ ภาควิชาภาษา ตางประเทศ คณะมนุษ ยศาสตร จึงเปดอบรม
ภาษาตางๆ ตามความตองการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยูเปนประจํา ตอมาเพื่อใหการจัดอบรมมีความ
คลองตัวยิ่งขึ้น จึงไดจัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
ขอจัดตั้งศูนยภาษาเปนหนวยงานบริการดานวิชาการในสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร และไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดอบรมภาษาใหแกนิสิต นักศึกษา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่ประสงคจะพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษา เพื่อประโยชนในดานการศึกษา
และงานอาชีพ ภาษาตางประเทศที่เปดอบรมในระยะแรกไดแกภาษาอังกฤษ ญี่ปุน เยอรมัน สําหรับภาษาไทยไดจัดอบรมใหแก
นักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย
ตอมาในภาคตนปการศึกษา 2543 ไดมีการเปดอบรมภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน
ในภาคตนปการศึกษา 2546 ไดมีการเปดอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา ตอมาในภาคปลายปการศึกษา 2546 ไดมีการเปด
อบรมภาษาเวียดนาม และภาษาเขมรเพิ่มขึ้นอีก 2 ภาษา ในภาคตนปการศึกษา 2548 ไดมีการเปดอบรมภาษาสเปนเพิ่มขึ้นอีก 1
ภาษา และในภาคตนปการศึกษา 2550 ไดมีการเปดอบรมภาษาอิตาลี และภาษาอารบิก ขึ้นอีก 2 ภาษา ในปการศึกษา 2551 ศูนย
ภาษาไดขยายรูปแบบการใหบริการทางวิชาการใหหลากหลายขึ้นดวยการเปนที่ปรึกษาทางดานภาษาตางประเทศใหกับหนวยงาน
ภายนอกชวยทดสอบความรูทางภาษาตางประเทศแกผูสมัครงานและประเมินการทํางานดานภาษาตางประเทศของ บุคลากรตาม
ความตองการของหนวยงานในปการศึกษา 2552 ศูนยภาษาไดเปดใหบริการทางวิชาการใหหลากหลายขึ้นไปอีกโดยมีบริการ
แปลภาษาบริการตรวจสอบภาษาและบริการลามภาษาตางๆ ตอมา ในปการศึกษา 2555 ไดมีการเปดอบรมภาษา พมา รั สเซีย
อินโดนีเซีย
ผลจากการใหบริการวิชาการดังกลาว นอกจากจะเปนการใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมแลว ยังเปนการสรางรายไดใหแกศูนยภาษา ซึ่งศูนยภาษาสามารถนําไปสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร โดยศูนยภาษาไดจัดอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอนภาษาใหแก
อาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เปนการตอบสนองนโยบายพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะ
มนุษยศาสตร รวมทั้งใหเปนทุนการศึกษาตอ และดูงานทั้งในและตางประเทศแก อาจารยคณะมนุษยศาสตร นอกจากนั้นยังมีสวน
ชวยเหลือสนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑประจําสํานักงาน และประจําหองเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรในสวนที่
จําเปนเรงดวน และไมสามารถขอจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดินได เชน สนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งหอง KU SALL ปรับปรุง
หองเรียนในตึกคณะมนุษยศาสตร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร เปนตน
นอกเหนือจากนี้ ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินจากโครงการพัฒนาวิชาการ ใหคณะมนุษยศาสตร ศูนยภาษา และสาขาวิชาตางๆ
ในภาควิชาภาษาตางประเทศที่รวมมือกับศูนยภาษาเพื่อจัดโครงการภาษาตาง ๆ ทั้งนี้ ไมรวมการจัดสรรเงินอีกสองสวน ตามระเบียบ
มก. พว. 01 คือ เงินคาอํานวยการการบริการวิชาการ และเงินคงเหลือ ซึ่งทั้งสองสวนนี้ ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินจํานวน 40% ใหแก
คณะมนุษยศาสตร 20% ใหแกมหาวิทยาลัย
1.2.
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วิสัยทัศน
ศูนยภาษามีความเปนผูนําในการใหบริการวิชาการทางดานภาษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถแขงขันไดทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
มุงพัฒนาบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกใหมีความสามารถในการใชภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานการใชภาษา
2. เพื่อใหบริการทางวิชาการดานภาษาแกบุคคลทั่วไป
3. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันสมัยดานภาษาแกสังคม
4. เพื่อรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบุคลากร
5. เพื่อใหสังคมไทยมีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 นโยบาย
1. มุงพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาดานตางๆ ของคณะมนุษยศาสตร
3. สรางรายไดและชื่อเสียงใหแกคณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. สรางเครือขายความรวมมือดานภาษากับสถาบันตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. สนับสนุนการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อัตลักษณ
ศูนยแหงการบริการดานภาษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม

-31.4. แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2556 ของศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
(กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2556 ของศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเชื่อมโยงกับแผน บริการวิชาการ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3,4 และ 5 ของแผน
ปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร มีการวิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศ 4 แหลง ไดแก
1. แผนกลยุทธ ศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. รายงานการประเมินตนเองของศูนยภาษา ปการศึกษา 2556
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2556
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาตางประเทศของศูนยภาษา ปการศึกษา 2556
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจําปดังตอไปนี้
1. แผนบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5 และ 7)
1.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1.1.1 จากแผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีทิศทางในการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาศูนยภาษาในระยะยาว คือ การกาวสูการเปนศูนยกลาง
การอบรมภาษาระดับดีเลิศ เปนศูนยประสานงานบริการดานภาษาตางประเทศในรูปแบบตางๆ เปน หนวยงานที่มีมาตรฐานในการใหบริการที่ดีเลิศ มีความสะดวก และทันสมัยในการใหบริการ ดังนั้น ศูนยภาษา
จึงมีการพัฒนาการใหบริการที่ทันสมัยและเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม คือ
• ศูนยภาษาเพิ่มชองทางในการชําระเงินคาอบรมภาษาตามที่ไดเปดอบรมภาษาตางประเทศ ผูที่จะสมัครสามารถชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชีของศูนยภาษา
• ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันตลอด
• ศูนยภาษาไดพัฒนาระบบประชาสัมพันธใหเขาถึงสังคมไดมากขึ้นโดยเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผาน บริการบนอินเทอรเน็ต โดยจัดทําเฟสบุค เพื่อใหเผยแพรขอมูลไดทันทวงที
และจัดทําโปสการด / ปายประชาสัมพันธ/ สื่อวัสดุประชาสัมพันธ เชน น้ําดื่ม รม แฟม เสื้อยืด ปฏิทิน/ลงโฆษณาใน นสพ./สถานีโทรทัศน/เว็บไซต/จอประชาสัมพันธหนาศูนยภาษา/จอLEDตามจุดตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย/จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธเพิ่ม ใหแกหนวยงาน บุคลากร และประชาชนทั่วไป
1.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนบริการวิชาการ
1.2.1 โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอนและโครงการอบรมภาษาเฉพาะกิจ /บริการภาษา (การแปล/ลาม/ตรวจสอบภาษา)
1.2.2 โครงการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของศูนยภาษา
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-41.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการและผลของความสําเร็จของแผนงาน
1.3.1 มีการตั้งเปาหมายในการจัดโครงการอบรมภาษาจํานวน 22 โครงการตอป เพื่อบริการวิชาการแกประชาชนและบุคคลากรทั่วไปทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาสามารถจัดโครงการจํานวน 24 โครงการตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
1.3.2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 3.51 ขึ้นไป (ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ
ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลประเมิน ความพึงพอใจของผูเขาอบรมทุกโครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป (ดี)  บรรลุ  ไมบรรลุ
1.3.3 ชองทางประชาสัมพันธเพิ่มอยางนอย 1 ชองทาง คาเปาหมาย เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหทราบทั่วกัน และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธศูนยภาษา
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันและเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธ โปสการด และประชาสั มพันธผาน บริการ
บนอินเทอรเน็ต (เฟสบุค) / LED จอประชาสัมพันธ /สื่อวัสดุประชาสัมพันธ เชน น้ําดื่ม รม แฟม เสื้อยืด ปฏิทิน  บรรลุ  ไมบรรลุ
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนบริการวิชาการ
งบประมาณ (บาท)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ

วันที่
ดําเนินงาน

แผนดิน

1. โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพภาค
ตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน และ โครงการอบรม
ภาษาเฉพาะกิจ /บริการภาษา (การแปล/ลาม/
ตรวจสอบภาษา) ( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดโครงการไมนอยกวา22 โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมไม
ต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี

1. ดําเนินการจัดทําแบบ มกพว.01
2. เสนอโครงการขออนุมัติเปดโครงการบริการวิชาการ ให
คณบดีพิจารณา
3. หัวหนาโครงการดําเนินการกําหนดหลักสูตร/จัดหา
วิทยากร/อาจารยผูสอน
4. หัวหนาโครงการจองหองเรียน/สั่งหนังสือ/เอกสาร
ประกอบการเรียน
5. ดําเนินการแจกแบบสอบถามผูเขาอบรมใน 2 สัปดาห
สุดทายและรายงานสรุปผลประเมินจากแบบสอบถาม

ต.ค. 55-พ.ค. 56

-

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาโครงการทุกภาษาและเจาหนาที่

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*

รายได
5,500,000  บรรลุ  ไมบรรลุ
1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการรวม 24 โครงการ
ไดแก
1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 47
1.2 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 26
1.3 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 36
1.4 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 38
1.5 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 37
1.6 โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 19
1.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 48
1.8 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 27
1.9 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 37
1.10 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 39
1.11 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 39
1.12 โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 20

-51.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 8
1.14 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 8
1.15 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 14
1.16 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 14
1.17 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 38
1.18 โครงการอบรมภาษาเกาหลี (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 10
1.19 โครงการบริการภาษาตางประเทศใหแก
บริษัทแอดวานซคอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด
1.20 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูรอน ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.21 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานกรมปรมานูเพื่อสันติ
1.22 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานกรมหมอนไหม
1.23 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร
1.24 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานกรมสุขภาพจิต
2. รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขา
อบรมทุกโครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป (ดี)

-61. ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของศูนยภาษาใหเปนปจจุบัน ตลอด
200,000  บรรลุ  ไมบรรลุ
3. โครงการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
อยูเสมอ
1.3.3 ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน
ตางๆของศูนยภาษา โครงการจัดทําปายผา แผน 2. สงขอมูลประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดอบรมในภาคตน ปงบประมาณ
และมี
ชองทางการประชาสัมพันธ หลากหลาย
พับ วิดีโอ Power Point ของที่ระลึก ของขวัญ ลง ภาคปลายและภาคฤดูรอน ไปที่สํานักบริการคอมพิวเตอร (1 ต.ค. - 30
ชองทาง เชน
ก.ย.)
เพื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ
(1) ประชาสัมพันธผานบริการบนอินเทอรเน็ต (
โฆษณาใน นสพ./สถานีโทรทัศน/เว็บไซต/จอ
มหาวิทยาลัย
เฟสบุค)
ประชาสัมพันธหนาศูนยภาษา/จอLEDตามจุด
3. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
(2) ประชาสัมพันธผาน จอ LED
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย/จัดซื้อบอรด
(3) ประชาสัมพันธผาน สื่อวัสดุ เชน น้ําดื่มตรา
ประชาสัมพันธเพิ่ม ใหแกหนวยงาน บุคลากร และ ผูรับผิดชอบ
ศูนยภาษา รม แฟม เสื้อยืด ปฏิทิน
(4) บอรดประชาสัมพันธ
อาจารยวรรณศิริ / อาจารยผองอําไพ และคุณปนัดดา
ประชาชนทั่วไป
( 1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ชองทางประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นอยาง
นอย 1 ชองทาง
2. แผนงานจัดทํางบประมาณและพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5 ,7 และ 8)
2.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
2.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ประจําป 2556 พบวาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของศูนยภาษาอยูในระดับดีมาก ดังนั้น ศูนยภาษาจึงดําเนินงานตาม
แผนงานเดิมที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยูแลว เพื่อใหประสิทธิผลคงเดิมอยูตลอด
2.1.2 จากแผนกลยุทธของศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการวางเปาหมายระยะยาวที่จะตองทําใหบรรลุ คือ
• ศูนยภาษาตองพัฒนาระบบการเงินใหสมบูรณในอนาคต ดังนั้น ศูนยภาษาไดทดลองจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และดําเนินการวิเคราะหจุดคุมทุน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ
• ศูนยภาษาตองพัฒนาบุคลากรประจําใหมีความรูความเขาใจมากพอที่จะนํามาพัฒนาปรับใชกับหนวยงาน ดังนั้น เมื่อศูนยภาษาไดรับความรวมมือจากคณะมนุษยศาสตรจึงไดมีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ในเรื่องการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การรับ-จายเงินผานสํานักบริการวิชาการ โดยมีนักวิชาการการเงิน จากสํานักบริการวิชาการเปนผูให
ความรู ซึ่งทําใหการรับ-จายเงินในโครงการพัฒนาวิชาการมีความคลองตัว และสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• ศูนยภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยภาษาและคณะมนุษยศาสตร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรซึ่งส อดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําป 2556
2.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงบประมาณและพัฒนาบุคลากร
2.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
2.2.2 โครงการสัมมนา/อบรม/กิจกรรมศึกษาดูงานที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม
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-72.2.3 จัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ การรายงานผลการเงินทุกไตรมาส งานรับเงิน-คืนเงินรายได การเบิกจายงบประมาณรายได
2.2.4 แผนงานการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑและตรวจสอบสภาพการใชวัสดุครุภัณฑ
2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงบประมาณและพัฒนาบุคลากรและผลของความสําเร็จของแผนงาน
2.3.1 มีการประชุมกรรมการอยางสม่ําเสมอไมนอยกวา 8 ครั้งตอป และมีการประชุมเจาหนาที่ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป
คาเปาหมาย เพื่อทําความเขาใจในภาระงานและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจงติดตามและประเมินผล ผลการดําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมากกวา 8 ครั้ง
และประชุมเจาหนาที่มากกวา 3 ครั้ง  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.2 มีกิจกรรม/โครงการที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม คาเปาหมาย บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม/โครงการ จํานวน 3 คน ผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยภาษาไดเขารวม
กิจกรรม/โครงการอยางนอยรอยละ 75 จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดและเขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอย 1 โครงการ และไดรับการพัฒนา  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.3 โครงการ/กิจกรรมที่ศูนยภาษาจัด คาเปาหมาย เพื่อบุคลากรศูนยภาษา/อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตรเขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดผลการ
ดําเนินงาน บุคลากรศูนยภาษาเขารวมโครงการ อยางนอย 4 คน และ อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตรเขารวมโครงการ อยางนอย 11 คน  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.4 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 3.51 ขึ้นไป (ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมทุก
โครงการอยูในระดับ 4.28 (ดี)  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.5 มีการจัดทําแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณรายได รายงานการเงินทุกรายไตรมาส วิเคราะหจุดคุมทุน คาเปาหมาย เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามงบประมาณ เพื่อเบิกจายและกันงบประมาณ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนดานการเงิน ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษามีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณเปนไปดวย
ความถูกตองและโปรงใส  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.6 มีการทํารายงานขอซื้อ/จาง คาเปาหมาย เพื่อเปนไปตามการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาดําเนินการขออนุมัติและรายงานขอซื้อ/จาง
 บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.7 มีการทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ และนําสงใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน บันทึกเอกสารจากระบบ EGP คาเปาหมาย เพื่อเบิกจายงบประมาณเงินรายได ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาจัดขอ
อนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ และบันทึกเอกสารจากระบบ EGP อยางสม่ําเสมอ  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.8 บันทึกตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ คาเปาหมาย เพื่อปองกันการสูญหาย ผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.9 บันทึกการตรวจสอบสภาพ คาเปาหมาย เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซมเมื่อชํารุด ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบสภาพการใชงานวัสดุ  บรรลุ  ไมบรรลุ

-8ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานจัดทํางบประมาณและพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ

วันที่ดําเนินงาน

1. การประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ ของ
ศูนยภาษา ( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. ประชุมกรรมการอยางสม่ําเสมอไม
นอยกวา 8 ครั้งตอป
ตัวชี้วัดที่ 2. ประชุมเจาหนาที่ไมนอยกวา 3 ครั้ง
ตอป
2. กิจกรรม/โครงการที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม
( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. บุคลากรศูนยภาษาเขารวมอยาง
นอย 1 กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม
/
โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด

1. ศูนยภาษาจัดประชุมคณะกรรมการศูนยภาษาทุกเดือน
2. ผูอํานวยการศูนยภาษาจัดประชุมเจาหนาที่เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ ผอ.ศูนยภาษา

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. ทําบันทึกขออนุมัติเขารวมกิจกรรม/โครงการ หนังสือ
เชิญเขารวมกิจกรรม/โครงการ เอกสารขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
2. มีเอกสารตอบรับการเขารวม
3. รายงานผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผอ. ศูนยภาษา

3. โครงการ/กิจกรรมที่ศูนยภาษาจัด( 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม
/
โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 2 อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร
เขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอย 11 คน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี

1. ทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ หนังสือเชิญ
เขารวมกิจกรรม/โครงการ เอกสารขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
2. มีเอกสารตอบรับการเขารวม
3. รายงานผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
4. สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผอ. ศูนยภาษา อาจารยนพเกา

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน

รายได

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยภาษาครั้งที่ 10/2555 –9/2556
2. รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนย
ภาษาครั้งที่ 3/2555, 1-2/2556

-

-

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

-

1,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. บุคลากรศูนยภาษาจํานวน 2 คน
(คิดเปนรอยละ 50 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด) เขารวมโครงการ “การจัดการ
องคความรูในระบบ e-GP” ในวันที่ 20
สิงหาคม 2556 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร
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ต.ค. 55 - ก.ย. 56

-

40,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. ศูนยภาษาจัดกิจกรรมทําบุญ ณ
บานพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี โดยมี
บุคลากรศูนยภาษา จํานวน 11 คน (คิด
เปนรอยละ 100 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด)
2. อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร
เขารวมกิจกรรม/โครงการ 16 คน
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ อยูในระดับ 4.80 (ดีมาก)

-93 แผนจัดทํางบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณรายได รายงานการเงินทุกรายไตร
มาส มีการทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ
และนําสงใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน บันทึก
เอกสารจากระบบ EGP เปนไปตามการเบิกจาย
งบประมาณ
( 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดทําแผนงบประมาณและวิเคราะห
จุดคุมทุน
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการรายงาน ทํารายงานขอซื้อ/จาง
ขออนุมัติขอซื้อจาง
ตัวชี้วัดที่ 3 บันทึกอนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ
ใบสําคัญรับเงิน บันทึกเอกสารจากระบบ EGP
4. แผนงานตรวจสอบสภาพการใชวัสดุครุภัณฑ
และตรวจสอบสภาพการใชงานวัสดุครุภัณฑ
เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซมเมื่อชํารุด
( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. บันทึกตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ 2. บันทึกตรวจสอบสภาพ

1. วิเคราะหแนวทางการจัดสรรการใชทรัพยากรดาน
การเงินและวิเคราะหจุดคุมทุน
2. จัดทําแผนงบประมาณเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา
3. สงแผนงบประมาณที่พิจารณาแลวใหกับคณะ
4. จัดทํารายงานการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอใหผูบริหาร
พิจารณา
5. ทําบันทึกขออนุมัติจางซื้อ/ซอม
6. เสนอใหผูบริหารพิจารณาเบิกจายงบประมาณเงิน
รายไดศูนยภาษาและการเงินคณะมนุษยศาสตรกันเงิน

ตลอด
ปงบประมาณ
(1 ต.ค. - 30 ก.ย.)

-

1,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. รายงานแนวทางการจัดสรรการใช
ทรัพยากรดานการเงิน
2. เอกสารวิเคราะหจุดคุมทุนใน
โครงการอบรมภาษา
3. รายงานการเงินไตรมาสที่ 1-4
4. บันทึกขอความการขออนุมัติซื้อหมึก
สํานักงานโดยใชเงินรายไดศูนยภาษา
5. บันทึกขอความสรุปการนําสง
ใบเสร็จรับเงินทุกภาษาในโครงการ
อบรมภาษาตางประเทศใหแกสํานัก
บริการวิชาการ

ตลอด
ปงบประมาณ
(1 ต.ค. 55 - 30
ก.ย. 56)

-

1,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑตามกรอบปฏิทินการตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑตามที่คณะมนุษยศาสตร
กําหนดและบันทึกการตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑและบันทึกการจําหนายวัสดุ
ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพหลังจากการ
ตรวจสอบ
2. มีการสํารวจสภาพวัสดุครุภัณฑของ
ศูนยภาษาและหากมีวัสดุครุภัณฑใดที่ไม
อยูในสภาพที่เอื้อตอการทํางาน
เจาหนาที่ไดทําบันทึกการตรวจสอบ
เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑใหมทดแทน

ผูรับผิดชอบ
ผศ.วลี และ เจาหนาที่ศูนยภาษา
ตรวจสอบสภาพการใชวัสดุครุภัณฑและตรวจสอบสภาพ
การใชงานวัสดุครุภัณฑเพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซม
เมื่อชํารุด
ผูรับผิดชอบ ผศ.วลี และ คุณสุภาวิณี

- 10 3. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5,7)
3.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
3.1.1 จากแผนกลยุทธของศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการวางเปาหมายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ศูนยภาษาจึงไดสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ความรัก ความภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมทําบุญ ณ บานพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี และสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
โดยจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่1 ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแก นิสิต และบุคคลทั่วไป
3.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2.1 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2.2 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลของความสําเร็จของแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1 จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 โครงการตอป คาเปาหมาย เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 โครงการ
ตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
3.3.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรร/โครงการไมต่ํากวา 3.51 ขึ้นไป(ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป(ดี)  บรรลุ  ไมบรรลุ
3.3.3 มีโครงการอบรมภาษาตางประเทศภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 1โครงการตอป คาเปาหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ ผลการดําเนินงาน
ศูนยภาษาจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 1 โครงการตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
3.3.4 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 6 คน คาเปาหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดทําการวิเคราะหจุดคุมทุน ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการจํานวน 9 คน  บรรลุ  ไมบรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. กิจกรรมบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดกิจกรรม1 โครงการตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ
1. ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการตามที่ขออนุมัติ
3. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ผูรับผิดชอบ
อาจารยนพเกา

วันที่ดําเนินงาน
ต.ค.55 – ก.ย.56

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน
-

รายได
20,000

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. กิจกรรมทําบุญ ณ บานพักคนชรา
จังหวัดปทุมธานี
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 15 อยูในระดับ 4.80 (ดีมาก)
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ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ
ภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ 1
โครงการตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
6 คน

1. ดําเนินการจัดทําแบบมกพว.01
2. เสอนโครงการขออนุมัติเปดโครงการบริการวิชาการ ให
คณบดีพิจารณา
3. หัวหนาโครงการดําเนินการเรื่องการขอวีซา ตั๋ว
เครื่องบินและประสานงานกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
4. หัวหนาโครงการประชุมชึ้แจงเรื่องตางๆกอนเดินทาง
ใหกับผูเขารวมโครงการ
5. หัวหนาโครงการขออนุมัติเปดหมูเรียนใหกับนิสิตมก.
ที่เทียบโอนหนวยกิตวิชาภาษาอังกฤษ

ต.ค.55 – ก.ย.56

-

2,000,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาค

ฤดูรอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่ 1
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ อยูในเกณฑ 4.88 (ดีมาก)
3. จํานวนผูเขารวมโครงการ 10 คน

6. เจาหนาที่ดําเนินการลงทะเบียนภาคฤดูรอนใหกับนิสิต
มก. ที่เทียบโอนหนวยกิตวิชาภาษาอังกฤษ
7.รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
8. สรุปคาใชจายและเสนอโครงการขออนุมัติปดโครงการ
บริการวิชาการ
ผูรับผิดชอบ
อ.ดร. ปาริชาติ และเจาหนาที่ศูนยภาษา

* ใหระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ที่บรรลุผลและไมบรรลุผล ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
4. แผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 9)
4.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ และบทสรุปของการวิเคราะห
4.1.1 จากแผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดกําหนดเปาหมายดานการประกันคุณภาพ ใหมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ และมีการประชุมประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการรายงานผลการประเมินตางๆและนํามาพัฒนาแกไขตามระบบประกันคุณภาพ ดังนั้น ศูนยภาษาจึงไดพยายามที่จะพัฒนาตนเองตามขอเสนอแนะของกรรมการ ตรวจประเมิน
คุณภาพ และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานประจําป และมีการประชุมประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ครั้งตอป

- 12 4.1.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาตางประเทศของศูนยภาษา ปการศึกษา 2556 พบวามีผูเขารับการอบรมเสนอะแนะในการเพิ่มหลักสูตร
ตางๆตามความตองการของผูเรียน ดังนั้น ศูนยภาษาไดนําขอเสนอแนะมารวมกันพิจารณาถึงความตองการและไดดําเนินการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการและการดําเนินงานของศูนยภาษาเพื่อให
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ
4.2.1 การประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
4.2.2 แผนงานประเมินโครงการ/กิจกรรมของศูนยภาษา
4.2.3 แผนงานพัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ และผลของความสําเร็จของแผนงาน
4.3.1 มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป คาเปาหมาย เพื่อชี้แจงขอมูลและภาระงาน
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษามีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพมากกวา 3 ครั้งตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.2 มีการประเมินโครงการ คาเปาหมาย เพื่อใชพัฒนาโครงการตางๆใหดีขึ้น ผลการดําเนินงาน มีการประเมินโครงการทุกโครงการ  บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.3 พัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ คาเปาหมาย เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานศูนยภาษา ผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการพัฒนาตามขอเสนอแนะ
 บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.4 จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) คาเปาหมาย เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)  บรรลุ  ไมบรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
( 1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพ ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ
1. จัดประชุมประกันคุณภาพคณะกรรมการศูนยภาษา
ผูรับผิดชอบ
ผอ.ศูนยภาษา

วันที่
ดําเนินงาน
ตลอดป
งบประมาณ
(1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56)

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน

-

รายได
2,000

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*
 บรรลุ  ไมบรรลุ
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนยภาษา
ครั้งที่ 1-8/2556
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ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประเมินโครงการของศูนยภาษา
ทุกโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขาวม
ร
โครงการไมต่ํากวา3.51 อยูในระดับดี

1. แจกแบบสอบถามในชวง 2 สัปดาหสุดทายกอนจบ
หลักสูตรปกติ
2. แจกแบบสอบถามในวันสุดทายของการอบรมสําหรับ
หลักสูตรเฉพาะกิจ
3. เสนอหัวหนาโครงการตรวจสอบความเรียบรอย
4. เสนอรายงานสรุปผลการประเมินโครงการแกผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ หัวหนาโครงการและเจาหนาที่

ตลอดป
งบประมาณ
(1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56)

3. แผนงานพัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ (1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

1. รายงานผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการบริหาร
ทราบ
2. จัดทําสปค. 01 และ 02 เพื่อเปนแนวทางแกไขการ
ประเมินครั้งตอไป
ผูรับผิดชอบ ผอ.ศูนยภาษา กรรมการ

ตลอดป
งบประมาณ
(1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56)

-

-

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. รายงานสรุปผลประเมินความพึง
พอใจโครงการอบรม จํานวน 24
โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ3.51 ขึ้นไป (ดี)

2,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. ปรับปรุงแกไขรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และจัดทํา สปค.01 และ
02
2. จัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพ

2,000

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2556 ของศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
(กรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
1.แผนบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5 และ 7)
1.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
1.1.1 จากแผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีทิศทางในการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาศูนยภาษาในระยะยาว คือ การกาวสูการเปนศูนยกลางการ
อบรมภาษาระดับดีเลิศ เปนศูนยประสานงานบริการดานภาษาตางประเทศในรูปแบบตางๆ เปน หนวยงานที่มีมาตรฐานในการใหบริการที่ดีเลิศ มีความสะดวก และทันสมัยในการใหบริการ ดังนั้น ศูนยภาษา
จึงมีการพัฒนาการใหบริการที่ทันสมัยและเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม คือ
• ศูนยภาษาเพิ่มชองทางในการชําระเงินคาอบรมภาษาตามที่ไดเปดอบรมภาษาตางประเทศ ผูที่จะสมัครสามารถชําระเงินผานธน าคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชีของศูนยภาษา
• ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันตลอด
• ศูนยภาษาไดพัฒนาระบบประชาสัมพันธใหเขาถึงสังคมไดมากขึ้นโดยเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผาน บริการบนอินเทอรเน็ต โดยจัดทําเฟสบุค เพื่อใหเผยแพรขอมูลไดทันทวงที
และจัดทําโปสการด / ปายประชาสัมพันธ/ LED จอประชาสัมพันธ /สื่อวัสดุประชาสัมพันธ เชน ปากกา น้ําดื่ม รม แฟม เสื้อยืด ปฏิทิน และ จอโทรทัศนหนาศูนยภาษา
7
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- 14 1.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนบริการวิชาการ
1.2.1 โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอนและโครงการอบรมภาษาเฉพาะกิจ/บริการภาษา (การแปล/ลาม/ตรวจสอบภาษา)
1.2.2 โครงการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆของศูนยภาษา
1.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการและผลของความสําเร็จของแผนงาน
1.3.1 มีคาเปาหมายในการจัดโครงการอบรมภาษาจํานวน 22 โครงการตอป เพือ่ บริการวิชาการแกประชาชนและบุคคลากรทั่วไปทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาสามารถจัดโครงการจํานวน 41 โครงการตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
1.3.2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 3.51 ขึ้นไป (ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ
ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมทุกโครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป (ดี)  บรรลุ  ไมบรรลุ
1.3.3 ชองทางประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชองทาง คาเปาหมาย เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหทราบทั่วกัน และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธศูนยภาษา
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันและเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธ โปสการด และประชาสัมพันธผาน บริการ
บนอินเทอรเน็ต (เฟสบุค) / LED จอประชาสัมพันธ /สื่อวัสดุประชาสัมพันธ เชน น้ําดื่ม รม แฟม  บรรลุ  ไมบรรลุ
7
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพภาค
ตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน และ โครงการอบรม
ภาษาเฉพาะกิจ /บริการภาษา (การแปล/ลาม/
ตรวจสอบภาษา) ( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดโครงการไมนอยกวา22 โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมไม
ต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ

วันที่
ดําเนินงาน

มิ.ย. 56-พ.ค. 57
1. จัดทําแบบมกพว.01
2. เสนอโครงการขออนุมัติเปดโครงการบริการวิชาการ ให
คณบดีพิจารณา
3. หัวหนาโครงการดําเนินการกําหนดหลักสูตร/จัดหา
วิทยากร/อาจารยผูสอน
4. หัวหนาโครงการจองหองเรียน/สั่งหนังสือ/เอกสาร
ประกอบการเรียน
5. ดําเนินการแจกแบบสอบถามผูเขาอบรมใน 2 สัปดาห
สุดทายและรายงานสรุปผลประเมินจากแบบสอบถาม
ผูรับผิดชอบ
หัวหนาโครงการทุกภาษาและเจาหนาที่

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน
-

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*

รายได
5,500,000  บรรลุ  ไมบรรลุ
1. ศูนยภาษาจัดโครงการทั้งหมด 47 โครงการ
ไดแก
1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 49
1.2 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 28
1.3 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 38
1.4 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 40
1.5 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 40
1.6 โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 21
1.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 50
1.8 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 29
1.9 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 39

- 15 1.10 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 41
1.11 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 41
1.12 โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 22
1.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
1.14 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
1.15 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 15
1.16 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 15
1.17 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 42
1.18 โครงการอบรมภาษาเกาหลี (ภาคฤดูรอน)
รุนที่ 11
1.19 โครงการบริการภาษาตางประเทศใหแก
บริษัทแอดวานซคอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด
1.20 โครงการฝกอบรม หลักสูตร CU-TEP
Preparation คณะศึกษาศาสตร
1.21 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English
Conversation รุนที่ 1 สํานักสภาพัฒนาการเมือง
1.22 โครงการฝกอบรม หลักสูตร Writing
Memos, Letters and Reports in English รุนที่
1 สํานักสภาพัฒนาการเมือง
1.23 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
คณะสังคมศาสตร
1.24 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ประถมและมัธยม รุนที่ 1

- 16 1.25 โครงการการใหบริการดานการแปลภาษา
ตางประเทศเปนภาษาไทย
1.26 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for
Effective Communication I รุนที่ 1 กรม
สุขภาพจิต
1.27 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for
Effective Communication I รุนที่ 2 กรม
สุขภาพจิต
1.28 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for
Effective Communication I รุนที่ 3 กรม
สุขภาพจิต
1.29 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for
Effective Communication II รุนที่ 1 กรม
สุขภาพจิต
1.30 โครงการฝกอบรม หลักสูตร Giving
Effective Academic Presentations in English
II รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
1.31 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English at
Work รุนที่ 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1.32 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for
Communication รุนที่ 1 สํานักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร
1.33 โครงการคายภาษาอังกฤษ English Camp
การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) รุนที่ 1
1.34 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English at
Work II รุนที่ 3 กรมสุขภาพจิต
1.35 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English at
Work I รุนที่ 4 กรมสุขภาพจิต

- 17 1.36 โครงการฝกอบรม หลักสูตร Basic Chinese
รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
1.37 โครงการฝกอบรม หลักสูตร Basic Chinese
รุนที่ 2 กรมสุขภาพจิต
1.38 โครงการฝกอบรม หลักสูตร Basic
Burmese รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
1.39 โครงการฝกอบรม หลักสูตร English at
Work รุนที่ 1 สถาบันกัลยาณราชนครินทร
1.40 โครงการอบรมภาษาเวียดนาม รุนที่ 7
1.41 โครงการอบรมภาษาเวียดนาม (ภาคฤดู
รอน) รุนที่ 8
1.42 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดู
รอน ณ ประเทศอเมริกา รุนที่ 2
1.43 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดู
รอน ณ ประเทศอเมริกา รุนที่ 3
1.44 โครงการฝกอบรมหลักสูตร Integrated
English Skill for Intermediate Learners รุนที่
1 กรมสุขภาพจิต
1.45 โครงการฝกอบรมหลักสูตร Integrated
English Skill for Intermediate Learners รุนที่
2 กรมสุขภาพจิต
1.46 โครงการฝกอบรมหลักสูตร English for
Writing Research Paper รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
1.47 โครงการฝกอบรมหลักสูตร Giving
Effective Academic Presentations in English
I รุนที่ 2 กรมสุขภาพจิต
2. รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขา
อบรมทุกโครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป (ดี)

- 18 3. โครงการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
ตางๆของศูนยภาษา โครงการจัดทําปายผา แผน
พับ วิดีโอ Power Point ของที่ระลึก ของขวัญ ลง
โฆษณาใน นสพ./สถานีโทรทัศน/เว็บไซต/บอรด
ประชาสัมพันธ ใหแกหนวยงาน บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป
( 1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ชองทางประชาสัมพันธ
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชองทาง

1. ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของศูนยภาษาใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
2. สงขอมูลประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดอบรมในภาคตน
ภาคปลายและภาคฤดูรอน ไปที่สํานักบริการคอมพิวเตอร
เพื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
3. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

ตลอดป
การศึกษา
(1 มิ.ย. 56 –
31 พ.ค. 57)

-

200,000  บรรลุ  ไมบรรลุ
1.3.3 ศูนยภาษาไดปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน
และมีชองทางการประชาสัมพันธ หลากหลาย
ชองทาง เชน
(1) ประชาสัมพันธผานบริการบนอินเทอรเน็ต (
เฟสบุค)
(2) ประชาสัมพันธผาน จอ LED
(3) ประชาสัมพันธผาน สื่อวัสดุ เชน น้ําดื่มตรา
ศูนยภาษา รม แฟม เสื้อยืด ปฏิทิน ปากกา
(4) บอรดประชาสัมพันธ
7

ผูรับผิดชอบ
อาจารยวรรณศิริ / อาจารยผองอําไพ และคุณปนัดดา
2. แผนงานจัดทํางบประมาณและพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5 ,7 และ 8)
2.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
2.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ประจําป 2555 พบวาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของศูนยภาษาอยูในระดับดีมาก ดังนั้น ศูนยภาษาจึงดําเนินงานตาม
แผนงานเดิมที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยูแลว เพื่อใหประสิทธิผลคงเดิมอยูตลอด
2.1.2 จากแผนกลยุทธของศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการวางเปาหมายระยะยาวที่จะตองทําใหบรรลุ คือ
• ศูนยภาษาตองพัฒนาระบบการเงินใหสมบูรณในอนาคต ดังนั้น ศูนยภาษาไดทดลองจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และดําเนินการวิเคราะหจุดคุมทุน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ
• ศูนยภาษาตองพัฒนาบุคลากรประจําใหมีความรูความเขาใจมากพอที่จะนํามาพัฒนาปรับใชกับหนวยงาน ดังนั้น เมื่อศูนยภาษาไดรับความรวมมือจากคณะมนุษยศาสตรจึงไดมีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ในเรื่องการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การรับ-จายเงินผานสํานักบริการวิชาการ โดยมีนักวิชาการการเงิน จากสํานักบริการวิชาการเปนผูให
ความรู ซึ่งทําใหการรับ-จายเงินในโครงการพัฒนาวิชาการมีความคลองตัว และสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• ศูนยภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยภาษาและคณะมนุษยศาสตร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรซึ่งส อดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําป 2555
2.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงบประมาณและพัฒนาบุคลากร
2.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
2.2.2 โครงการสัมมนา/อบรม/กิจกรรมศึกษาดูงานที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม
2.2.3 จัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ การรายงานผลการเงินทุกไตรมาส งานรับเงิน-คืนเงินรายได การเบิกจายงบประมาณรายได
2.2.4 แผนงานการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑและตรวจสอบสภาพการใชวัสดุครุภัณฑ

- 19 2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงบประมาณและพัฒนาบุคลากรและผลของความสําเร็จของแผนงาน
2.3.1 มีการประชุมกรรมการอยางสม่ําเสมอไมนอยกวา 8 ครั้งตอป และมีการประชุมเจาหนาทีไ่ มนอยกวา 3 ครั้งตอป
คาเปาหมาย เพื่อทําความเขาใจในภาระงานและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจงติดตามและประเมินผล ผลการดําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมากกวา 8 ครั้ง
และประชุมเจาหนาที่มากกวา 3 ครั้ง  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.2 มีกิจกรรม/โครงการที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม คาเปาหมาย บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม/โครงการ จํานวน 3 คน ผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยภาษาไดเขารวม
กิจกรรม/โครงการอยางนอยรอยละ 75 จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดและเขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอย 1 โครงการ และไดรับการพัฒนา  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.3 โครงการ/กิจกรรมที่ศูนยภาษาจัด คาเปาหมาย เพื่อบุคลากรศูนยภาษา/อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตรเขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดผลการ
ดําเนินงาน บุคลากรศูนยภาษาเขารวมโครงการ อยางนอย 4 คน และ อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตรเขารวมโครงการ อยางนอย 11 คน  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.4 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 3.51 ขึ้นไป (ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมทุก
โครงการอยูในระดับ 4.34 (ดีมาก)  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.5 มีการจัดทําแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณรายได รายงานการเงินทุกรายไตรมาส วิเคราะหจุดคุมทุน คาเปาหมาย เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามงบประมาณ เพื่อเบิกจายและกันงบประมาณ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนดานการเงิน ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษามีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณเปนไปดวย
ความถูกตองและโปรงใส  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.6 มีการทํารายงานขอซื้อ/จาง คาเปาหมาย เพื่อเปนไปตามการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาดําเนินการขออนุมัติและรายงานขอซื้อ/จาง
 บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.7 มีการทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ และนําสงใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน บันทึกเอกสารจากระบบ EGP คาเปาหมาย เพื่อเบิกจายงบประมาณเงินรายได ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาจัดขอ
อนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ และบันทึกเอกสารจากระบบ EGP อยางสม่ําเสมอ  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.8 บันทึกตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ คาเปาหมาย เพื่อปองกันการสูญหาย ผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ  บรรลุ  ไมบรรลุ
2.3.9 บันทึกการตรวจสอบสภาพ คาเปาหมาย เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซมเมื่อชํารุด ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบสภาพการใชงานวัสดุ  บรรลุ  ไมบรรลุ

- 20 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานจัดทํางบประมาณและพัฒนาบุคลากร  บรรลุ  ไมบรรลุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ ของ
ศูนยภาษา ( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. ประชุมกรรมการอยางสม่ําเสมอไม
นอยกวา 8 ครั้งตอป
ตัวชี้วัดที่ 2. ประชุมเจาหนาที่ไมนอยกวา 3 ครั้ง
ตอป
2. กิจกรรม/โครงการที่บุคลากรศูนยภาษาเขารวม
( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. บุคลากรศูนยภาษาเขารวมอยาง
นอย 1 กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม
/
โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ

วันที่ดําเนินงาน

1. ศูนยภาษาจัดประชุมคณะกรรมการศูนยภาษาทุกเดือน
2. ผูอํานวยการศูนยภาษาจัดประชุมเจาหนาที่เพื่อติดตาม ตลอดปการศึกษา
(มิ.ย. 56 – พ.ค. 57)
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ ผอ.ศูนยภาษา
1. ทําบันทึกขออนุมัติเขารวมกิจกรรม/โครงการ หนังสือ
เชิญเขารวมกิจกรรม/โครงการ เอกสารขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
2. มีเอกสารตอบรับการเขารวม
3. รายงานผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผอ. ศูนยภาษา

ตลอดปการศึกษา
(มิ.ย. 56 – พ.ค.
57)

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน

รายได

-

-

-

1,000

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยภาษาครั้งที่ 6/2556 - 5/2557
2. รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนย
ภาษาครั้งที่ 2/2556, 1-2/2557
 บรรลุ  ไมบรรลุ
บุคลากรศูนยภาษาจํานวน 3 คน (คิด
เปนรอยละ 75 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด) เขารวมโครงการดังนี้
- “การจัดการองคความรูในระบบ eGP” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1
อาคารมนุษยศาสตร 3

-“โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร วันที่ 3-7
มีนาคม 2557 หองประชุม ชั้น 3 อาคาร
มนุษยศาสตร 4
-“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
ใช Microsoft Excel วันที่ 29-31 ตุลาคม
2556 ณ ศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง อาคาร
ศร.4 ชั้น 9
-“โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง
Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสาร และการเชื่อมโยงขอมูลสําหรับงาน
ประกันคุณภาพ

- 21 3. โครงการ/กิจกรรมที่ศูนยภาษาจัด ( 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรศูนยภาษาเขารวมกิจกรรม
/
โครงการอยางนอยรอยละ75 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 2 อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร
เขารวมกิจกรรม/โครงการอยางนอย 50 คน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี

1. ทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ หนังสือเชิญ
เขารวมกิจกรรม/โครงการ เอกสารขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
2. มีเอกสารตอบรับการเขารวม
3. รายงานผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
4. สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผอ. ศูนยภาษา อาจารยผองอําไพ และอาจารยวรรณศิริ

ตลอดปการศึกษา
(มิ.ย. 56 – พ.ค. 57)

-

300,000

3 แผนจัดทํางบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณรายได รายงานการเงินทุกรายไตร
มาส มีการทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ
และนําสงใบเสร็จ ใบสําคัญ รับเงิน บันทึก
เอกสารจากระบบ EGP เปนไปตามการเบิกจาย
งบประมาณ
( 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดทําแผนงบประมาณและวิเคราะห
จุดคุมทุน
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการรายงาน ทํารายงานขอซื้อ/จาง
ขออนุมัติขอซื้อจาง
ตัวชี้วัดที่ 3 บันทึกอนุมัติเบิกเงิน/จัดซื้อ
ใบสําคัญรับเงิน บันทึกเอกสารจากระบบ EGP

1. วิเคราะหแนวทางการจัดสรรการใชทรัพยากรดาน
การเงินและวิเคราะหจุดคุมทุน
2. จัดทําแผนงบประมาณเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา
3. สงแผนงบประมาณที่พิจารณาแลวใหกับคณะ
4. จัดทํารายงานการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอใหผูบริหาร
พิจารณา
5. ทําบันทึกขออนุมัตจิ างซื้อ/ซอม
6. เสนอใหผูบริหารพิจารณาเบิกจายงบประมาณเงิน
รายไดศูนยภาษาและการเงินคณะมนุษยศาสตรกันเงิน
ผูรับผิดชอบ
ผศ.วลี และ เจาหนาที่ศูนยภาษา

ตลอด
ปงบประมาณ
(1 ต.ค. - 30 ก.ย.)

-

1,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. บุคลากรศูนยภาษาจํานวน 4 คน (คิด
เปนรอยละ 100 จากจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด) เขารวมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของศุนย
ภาษาและคณะมนุษยศาสตรในวันที่ 8-9
กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรม Rayoung
Marriott Resort and Spa จังหวัด
ระยอง
2. อาจารย/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร
เขารวมกิจกรรม/โครงการ 45 คน
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป (ดี)
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1.1 รายงานแนวทางการจัดสรรการใช
ทรัพยากรดานการเงิน
1.2 เอกสารวิเคราะหจุดคุมทุนใน
โครงการอบรมภาษา
2.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1-4
2.2 ทําบันทึกการขออนุมัติซื้อหมึก
สํานักงานโดยใชเงินรายไดศูนยภาษา
3.1 ทําบันทึกสรุปการนําสง
ใบเสร็จรับเงินทุกภาษาในโครงการ
อบรมภาษาตางประเทศใหแกสํานัก
บริการวิชาการ
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และตรวจสอบสภาพการใชงานวัสดุครุภัณฑ
เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซมเมื่อชํารุด
( 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1. บันทึกตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ 2. บันทึกตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบสภาพการใชวัสดุครุภัณฑและตรวจสอบสภาพ
การใชงานวัสดุครุภัณฑเพื่อใหอยูในสภาพที่ดีและซอมแซม
เมื่อชํารุด
ผูรับผิดชอบ ผศ.วลี และ คุณสุภานัน

ตลอด
ปงบประมาณ
(1 ต.ค. - 30 ก.ย.)

-

1,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑตามกรอบปฏิทินการตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑตามที่คณะมนุษยศาสตร
กําหนดและบันทึกการตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑและบันทึกการจําหนายวัสดุ
ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพหลังจากการ
ตรวจสอบ
2. มีการสํารวจสภาพวัสดุครุภัณฑของ
ศูนยภาษาและหากมีวัสดุครุภัณฑใดที่ไม
อยูในสภาพที่เอื้อตอการทํางาน
เจาหนาที่ไดทําบันทึกการตรวจสอบ
เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑใหมทดแทน

3. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 5,7)
3.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผน และบทสรุปของการวิเคราะห
3.1.1 จากแผนกลยุทธของศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการวางเปาหมายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ศูนยภาษาจึงไดสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ความรัก ความภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม การทําบุญ
ครบรอบ การกอตั้งศูนยภาษา และสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ โดยจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแกบุคคลทั่วไป
3.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2.1 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2.2 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลของความสําเร็จของแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1 จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 โครงการตอป คาเปาหมาย เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1 โครงการตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
3.3.2 มีโครงการอบรมภาษาตางประเทศภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 1โครงการตอป คาเปาหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ ผลการดําเนินงาน
ศูนยภาษาจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 1 โครงการตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ

- 23 3.3.3 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรร/โครงการไมต่ํากวา 3.51 ขึ้นไป(ดี) คาเปาหมาย เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการ ผลการดําเนินงาน รายงานสรุปผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการอยูในระดับ 4.00 ขึ้นไป(ดี)  บรรลุ  ไมบรรลุ
3.3.4 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 6 คน คาเปาหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดทําการวิเคราะหจุดคุมทุน ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการจํานวน 22 คน  บรรลุ  ไมบรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. กิจกรรมบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดกิจกรรม1 โครงการตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี
2. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน
ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ
ภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ 1
โครงการตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 อยูในระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
6 คน

งบประมาณ (บาท)

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ

วันที่ดําเนินงาน

1. ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการตามที่ขออนุมัติ
3. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ผูรับผิดชอบ
อาจารยนพเกา และอาจารยวริ ิยา
1. ดําเนินการจัดทําแบบมกพว.01
2. เสอนโครงการขออนุมัติเปดโครงการบริการวิชาการ ให
คณบดีพิจารณา
3. หัวหนาโครงการดําเนินการเรื่องการขอวีซา,ตั๋วเครื่องบิน
และประสานงานกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
4. หัวหนาโครงการประชุมชึ้แจงเรื่องตางๆกอนเดินทาง
ใหกับผูเขารวมโครงการ
5. หัวหนาโครงการขออนุมัติเปดหมูเรียนใหกับนิสิตมก. ที่
เทียบโอนหนวยกิจวิชาภาษาอังกฤษ
5. เจาหนาที่ดําเนินการลงทะเบียนภาคฤดูรอนใหกับนิสิต
มก. ที่เทียบโอนหนวยกิจวิชาภาษาอังกฤษ
6.รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
7. สรุปคาใชจายและเสนอโครงการขออนุมัติปดโครงการ

ต.ค.56 – มี.ค. 57

-

รายได
40,000

มิ.ย.56 – ส.ค.57

-

5,000,000

แผนดิน

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. กิจกรรมทําบุญครบรอบ 20 ปการ
กอตั้งศูนยภาษา ณ ศูนยภาษา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กิจกรรมทําบุญ ณ มูลนิธิบาน
สงเคราะหสัตวพิการ จังหวัดนนทบุรี
 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาค
ฤดูรอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่ 2
และ 3
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ อยูในเกณฑ 3.51 (ดี)
3. จํานวนผูเขารวมโครงการ 22 คน

- 24 บริการวิชาการ
ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.ปาริชาติ อาจารยวรรณศิริ และเจาหนาที่ศูนยภาษา
* ใหระบุรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ที่บรรลุผลและไมบรรลุผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
4. แผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 หรือองคประกอบที่ 9)
4.1 ประเด็นวิเคราะห แหลงสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ และบทสรุปของการวิเคราะห
4.1.1 จากแผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 2552-2557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดกําหนดเปาหมายดานการประกันคุณภาพ ใหมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ และมีการประชุมประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการรายงานผลการประเมินตางๆและนํามาพัฒนาแกไขตามระบบประกันคุณภาพ ดังนั้น ศูนยภาษาจึงไดพยายามที่จะพัฒนาตนเองตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานประจําป และมีการประชุมประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ครั้งตอป
4.1.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาตางประเทศของศูนยภาษา ปการศึกษา 2556 พบวา มีผูเขารับการอบรมเสนอะแนะในการเพิ่มหลักสูตร
ตางๆตามความตองการของผูเรียน ดังนั้น ศูนยภาษาไดนําขอเสนอแนะมารวมกันพิจารณาถึงความตองการและไดดําเนินการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการและการดําเนินงานของศูนยภาษาเพื่อให
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4.2 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ
4.2.1 การประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
4.2.2 แผนงานประเมินโครงการ/กิจกรรมของศูนยภาษา
4.2.3 แผนงานพัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
4.2.4 แผนงานจัดทําคูมือประเมินตนเอง(SAR)
4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ และผลของความสําเร็จของแผนงาน
4.3.1 มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป คาเปาหมาย เพื่อชี้แจงขอมูลและภาระงาน
ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษามีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพมากกวา 3 ครั้งตอป  บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.2 มีการประเมินโครงการ คาเปาหมาย เพื่อใชพัฒนาโครงการตางๆใหดีขึ้น ผลการดําเนินงาน มีการประเมินโครงการทุกโครงการ  บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.3 พัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ คาเปาหมาย เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานศูนยภาษา ผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการพัฒนาตามขอเสนอแนะ
 บรรลุ  ไมบรรลุ
4.3.4 จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) คาเปาหมาย เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง ผลการดําเนินงาน ศูนยภาษาไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)  บรรลุ  ไมบรรลุ

- 25 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
( 1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพ ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผูรับผิดชอบ
1. ผูอํานวยการจัดประชุมประกันคุณภาพคณะกรรมการ
ศูนยภาษา
ผูรับผิดชอบ
ผอ.ศูนยภาษา

1. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใน 2 สัปดาหสุดทายกอน
จบหลักสูตร
2. เสนอหัวหนาโครงการตรวจสอบความเรียบรอย
3. เสนอรายงานสรุปผลการประเมินโครงการแกผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ หัวหนาโครงการและเจาหนาที่
3. แผนงานพัฒนาตามขอเสนอแนะของกรรมการ 1. รายงานผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการบริหาร
ทราบ
ตรวจประเมินคุณภาพ ( 1 ตัวชี้วัด)
2. จัดทําสปค. 01 และ 02 เพื่อเปนแนวทางแกไขการ
ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาตามขอเสนอแนะของ
ประเมินครั้งตอไป
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ผูรับผิดชอบ ผอ.ศูนยภาษา กรรมการ
1. ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
4. แผนงานจัดทําคูมือประเมินตนเอง(SAR)
ผูรับผิดชอบ ผอ.ศูนยภาษา หัวหนาโครงการ
( 1 ตัวชี้วัด)
เจาหนาที่ศูนยภาษา
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดทํารายงานประเมินตนเอง
(SAR)
2. แผนงานประเมินโครงการ /กิจกรรมของศูนย
ภาษา ( 1 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประเมินโครงการ

วันที่ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน

ผลการดําเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ*

ตลอดป
การศึกษา
(1 มิ.ย. 2556
- 31 พ.ค.
2557)

-

รายได
2,000

ตลอดป
การศึกษา
(1 มิ.ย. 2556
- 31 พ.ค.
2557)
ตลอดป
การศึกษา
(1 มิ.ย. 2556
- 31 พ.ค.
2557)

-

2,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรม จํานวน 24 โครงการ

-

2,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1. ปรับปรุงแกไขรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และจัดทํา สปค.01 และ
02
2. จัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพ

ตลอดป
การศึกษา
(1 มิ.ย. 2556 31 พ.ค.2557)

-

2,000

 บรรลุ  ไมบรรลุ
1.ศูนยภาษาไดจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยไดแบงกรรมการ
ผูรับผิดชอบตามองคประกอบที่ศูนย
ภาษาไดประเมินตามที่กรรมการผูตรวจ
ประเมินคุณภาพกําหนด

 บรรลุ  ไมบรรลุ
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนยภาษา
ครั้งที่ 9-10/2556 และ ครั้งที่ 12/2557
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สรุป รอยละของผลสําเร็จตามแผนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
รายการ
ตัวชี้วัดของแผนงานทั้งหมด
บรรลุ
ไมบรรลุ

จํานวน
(ตัวชี้วัด)
24
24
-

คิดเปนรอยละ
100
100
-

- 28 1.5 โครงสรางการบริหารงาน ศูนยภาษา

คณบดี
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
ผูอํานวยการศูนยภาษา
คณะกรรมการดําเนินงาน

ฝายบริการวิชาการ
และการจัดการ

ฝายงบประมาณ
และพัฒนา
ทรัพยากร

ฝายทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งานบริหารธุรการ
ทั่วไป
งานนักการ-ภารโรง

สายงานบังคับบัญชา
สงเสริม สนับสนุน และรวมมือ

ฝายพัฒนาปรับปรุงใน
ระบบประกันคุณภาพ

- 29 1.6 ผูบริหารศูนยภาษา
อาจารยพิวัฒน หิตกร
ผูอํานวยการศูนยภาษา
ผศ. วลี เฑียรบุญเลิศรัตน
รองผูอํานวยการศูนยภาษา
อาจารยวนิช ประสาธนวนิช
กรรมการ
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2555 – 30 มิถุนายน 2556)
อาจารย ดร.วิริยา หลาเพชร
กรรมการ
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน)
อาจารยนพเกา สิรินธรานนท
กรรมการ
อาจารยวรรณศิริ ธรรมานุรักษ
กรรมการ
อาจารยวราลี จันทโร
กรรมการ
อาจารยพงศธร พฤกษะศรี
กรรมการ
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 สิงหาคม 2556 – ปจจุบัน)
อาจารยผองอําไพ คงเจริญ
กรรมการและเลขานุการศูนยภาษา
1.7 คณะกรรมการ
ลําดับ
รายนาม
1 อาจารยพิวัฒน หิตกร

2

ผศ. วลี

เฑียรบุญเลิศรัตน

3

อาจารยวนิช ประสาธนวนิช
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2555
– 30 มิถุนายน 2556)
อาจารย ดร.วิริยา หลาเพชร
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556 ปจจุบัน)

4

อาจารยนพเกา สิรินธรานนท

ตําแหนง
ผูอํานวยการ

ภาระหนาที่
- กําหนดนโยบายแผนงานและแผนกลยุทธของศูนยภาษาให
สอดคลองกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
- ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
- สรุปผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริหารบุคลากร
รองผูอํานวยการ - รับผิดชอบการเงินและงบประมาณของศูนยภาษา
- รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรกายภาพ เทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ
กรรมการ
- รับผิดชอบแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ

กรรมการ

- รับผิดชอบแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ
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อาจารยวรรณศิริ ธรรมานุรักษ

กรรมการ

- รับผิดชอบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ

6

อาจารยวราลี จันทโร

กรรมการ

7

อาจารยพงศธร พฤกษะศรี
(ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 1 สิงหาคม 2556 –
ปจจุบัน)

กรรมการ

- รับผิดชอบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ
- รับผิดชอบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ

8

อาจารยผองอําไพ คงเจริญ

1.8

ผลงานประจําปการศึกษา 2556 ที่ศูนยภาษาภาคภูมิใจ

กรรมการและ
เลขานุการ

- รับผิดชอบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- รับผิดชอบการทําประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบแผนงานบริการวิชาการ

1. ศูนยภาษาเปดอบรมโครงการเฉพาะกิจมากถึง 22 โครงการ
2. ศูนยภาษาหารายไดทางการเปดหลักสูตรการอบรมภาษาในภาคฤดูรอนไดรายไดประมาณ 5,000,000 บาท
3. ศูนยภาษาหารายไดทางการเปดหลักสูตรการอบรมภาษาในภาคฤดูรอนที่สหรัฐอเมริกาไดรายไดประมาณ 6,000,000 บาท
4. สามารถเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธไดมากกวาเดิม เชน เสื้อยืด และโทรทัศนหนาศูนยภาษา
5. เปดหลักสูตรภาษาเขมร อินโดนีเซียและพมาเพิ่ม
* รูปภาพผลงานประจําปการศึกษา 2556 *

- 31 1.9 ขอมูลสถิติ
1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2555


ขอมูลงบประมาณทั้งหมด

ประเภท
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวม

รายรับ
6,606,058.87
6,606,058.87

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจาย
1,277,506.91
1,277,506.91

คงเหลือ
5,328,551.96
5,328,551.96



รายงานงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายรับ
1. เงินรายไดจากการศึกษา
1.1 เงินคาหนวยกิต
1.2 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
1.3 เงินจัดสรรผลประโยชนจากหลักสูตรภาคพิเศษ
2. เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
3. เงินรายไดจากการบริการวิชาการ
4.เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ
5. เงินรายไดโครงการพัฒนาวิชาการ
6. เงินรายไดจากการบริหารงาน
7. เงินรายไดดอกเบี้ย
8. รายไดจากการรับบริจาค
9. เงินอุดหนุน
10. รายไดอื่น
ยอดเงินคงเหลือยกมา
รวมรายรับปงบประมาณ 2555
รายจาย
1. งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน
1.2 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน
1.3 เงินสมทบประกันสังคม
1.4 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
2.4 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวนเงิน (บาท)
2,953,066.87
115,438.35
2,837,628.52
3,574,092.00
6,527,158.87
จํานวนเงิน (บาท)
624,899.42
586,003.00
22,801.00
16,095.42
618,388.89
574,218.49
5,830.16
30,007.08
8,333.16
34,218.60
34,218.60
-
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5,328,551.96
6,606,058.87

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต
4.2 คาใชจายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
4.3 คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
4.4 คาใชจายเงินอุดหนุนวิจัย
4.5 คาใชจายเงินอุดหนุนอื่นๆ
5. งบรายจายอื่น
6. รายจายโครงการพัฒนาวิชาการ
7. รายจายโครงการพิเศษ
8. สวนแบงกองทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร
รวมรายจาย
เงินคงเหลือสุทธิ (ไมรวมยอดยกมา)
เงินคงเหลือสุทธิ (รวมยอดยกมา)

หมายเหตุ : แหลงขอมูล: เอกสารแสดงบรายรับ-จาย ของศูนยภาษา จากฝายบัญชีและการเงิน คณะมนุษยศาสตร มก.
1.9.3 จํานวนบุคลากร
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประเภทของบุคลากร (ปการศึกษา 2556
นับตามเกณฑประเมินคุณภาพ)
วุฒิการศึกษา (คน)
ประเภทของบุคลากร (คน)
ระยะเวลาการทํางาน ต่ํากวา
ขาราช พนง. พนง. ลูกจาง
ป.ตรี ป.โท รวม (คน)
รวม (คน)
ป.ตรี
การ งบฯ รายได ประจํา
9 เดือน ขึ้นไป
1
2
8
11
1
7
2
1
11
6-9 เดือน
0.5
0.5
0.5
0.5


นอยกวา 6 เดือน
รวมทั้งหมด (1+2)


1

2.5

8

11.5

1

7

2.5

11.5

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนง และประเภทของบุคลากร

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาย ข สาย ค เงินงบประมาณ เงินรายได
ผูอํานวยการ
1
รองผูอํานวยการ
1
กรรมการ
5
กรรมการและเลขานุการ
1
รวม
1
7
นายไอยชาติ นุชมาก เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 มีนาคม 2557
ตําแหนง

ลูกจาง
ประจํา ชั่วคราว

รวม
1
1
5
1
8

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้
- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได (ใหใสรายชื่อและรายละเอียดวันที่ เริ่มปฏิบัติงานไวทายตาราง

- 33  ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา
ตําแหนง

ปริญญาตรี

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
รวม


ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1
1

1
1
6
8

1
1
5
7

ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหนง และประเภทของบุคลากร

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาย ข สาย ค เงินงบประมาณ เงินรายได
เจาหนาที่ศูนยภาษา
4
รวม
4
นายไอยชาติ นุชมาก เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 มีนาคม 2557
ตําแหนง

ลูกจาง
ประจํา ชั่วคราว
1
1

รวม
5
5

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้
- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได (ใหใสรายชื่อและรายละเอียดวันที่เริ่มปฏิบัติงานไวทายตาราง


ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานอาคารสถานที่
รวม

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
4
1
1

4

ปริญญาโท

รวม
4
1
5

1.9.4 ขอมูลผูเขาอบรม / ผูรับบริการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ผูรับบริการ
บุคลากร (เจาหนาที่ทั้งภายในและภายนอก)
นิสิต (ทั้งภายในและภายนอก)
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิษยเกา มก.
ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ ขอมูลผูเขาอบรมนับตั้งแต1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557

จํานวน (คน)
323
2,915
251
824
234
1,469
6,016

จํานวน (ครั้ง)
-

- 34 1.10 งานบริการวิชาการ (ถามี)
 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2556
โครงการ

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 49
2.โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 28
3.โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 38
4.โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 40
5.โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 40
6.โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 21
7.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 50

ผูรับผิดชอบโครงการ

วัน ที่ดําเนิน การ

อ.ศุภารีย อิ่มพิทักษ
อ.นพเกา สิรินธรานนท
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
อ.ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ
ศิริพร
อ.ดร.วิริยา หลาเพชร
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

3 มิ.ย.56 - 31 มี.ค. 57
3 มิ.ย.-31 ต.ค. 2556
3 มิ.ย.-31 ต.ค. 2556

อ.พงศธร พฤกษะศรี
8.โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 29
อ.จิรายุทธ หรรษาพันธุ
9.โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 39
10.โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 41

อ.สรอยสุดา ณ ระนอง
อ.ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ
ศิริพร

11.โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 41
อ.ดร.วิริยา หลาเพชร
12.โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 22
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
13.โครงการอบรมภาษาเวียดนาม รุนที่ 7
อ.พิสิฐ อํานวยเงินตรา
14.โครงการบริการภาษาตางประเทศใหแก
บริษัทแอดวานซคอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด
15.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนประถมและมัธยม รุนที่ 1
16.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
17.โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
18.โครงการอบรมภาษาญี่ปุน
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 15
19.โครงการอบรมภาษาเยอรมัน
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 15
20.โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 42

รศ.ดร.กนกพร นุมทอง
อ.พิวัฒน หิตกร
อ.พิวัฒน หิตกร
อ.จิรายุทธ หรรษาพันธุ
อ.สรอยสุดา ณ ระนอง
อ.ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ
ศิริพร
อ.วนิช ประสาธนวนิช

3 มิ.ย.-31 ต.ค. 2556
3 มิ.ย.-31 ต.ค. 2556
3 มิ.ย.-31 ต.ค. 2556
1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ต.ค.56 – 30 เม.ย.57
1 ก.ค.56 – 30 มิ.ย.57
10 ต.ค.56 – 28 ก.พ.57
3 มี.ค.-31 มี.ค.58
3 มี.ค. - 25 ธ.ค.57
3 มี.ค. - 26 ธ.ค.57
3 มี.ค.57 - 26 ธ.ค.57
3 มี.ค. - 25 ธ.ค.57

จํานวนคน
เขารวม
โครงการ

คาใชจาย
(บาท)

ผลการประเมิน
โครงการ
(1.00-5.00)

1,153
295
269
34

3,911,600
1,041,900
1,065,850
156,750

4.20
4.12
4.15
4.08

57
133
1,128

200,300
486,000
อยูระหวาง
ดําเนินงาน
อยูระหวาง
ดําเนินงาน
อยูระหวาง
ดําเนินงาน
137,800

4.04
4.19
4.23

306
244
39

4.19
4.27
4.13

41

อยูระหวาง
4.30
ดําเนินงาน
152
อยูระหวาง
4.36
ดําเนินงาน
31
อยูระหวาง
4.27
ดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
19

64,600
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน

4.22
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โครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

21.โครงการอบรมภาษาเกาหลี
(ภาคฤดูรอน) รุนที่ 11
22.โครงการอบรมภาษาเวียดนาม (ภาคฤดู
รอน) รุนที่ 8
23.โครงการ ศึกษา ภาษา อังกฤษ ภาคฤดู
รอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่ 2
24.โครงการ ศึกษา ภาษา อังกฤษ ภาคฤดู
รอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่ 3
25 .โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร Basic
Chinese รุน 1 กรมสุขภาพจิต
26 .โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร Basic
Chinese รุน 2 กรมสุขภาพจิต
27 .โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร Basic
Burmese รุน 1 กรมสุขภาพจิต
28.โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at
Work สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
29. โครงการ คายภาษาอังกฤษ (English
Camp) การไฟฟาสวนภูมิภาค PEA
30. โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at
Work I รุน 4 กรมสุขภาพจิต
31. โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at
Work II รุน 3 กรมสุขภาพจิต
32.โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at
Work สถาบันกัลยาณราชนครินทร
33.โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร CU-TEP
Preparation คณะศึกษาศาสตร
34.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Writing
Memos, Letters and Reports in
English รุนที่ 1 สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

อ.พิสิฐ อํานวยเงินตรา
อ.ดร.ปาริชาติ ภูมิรัตน
อ.ดร.ปาริชาติ ภูมิรัตน

อ.พิวัฒน หิตกร
อ.พิวัฒน หิตกร
อ.พิวัฒน หิตกร
อ.พิวัฒน หิตกร
อ.ผองอําไพ คงเจริญ

อ.พิวัฒน หิตกร
อ.พิวัฒน หิตกร

วันที่ดําเนินการ

จํานวน
คนเขา
รวม
โครงการ

3 มี.ค. - 25 ธ.ค.57

อยูระหวางดําเนินงาน

3 มี.ค. - 26 ธ.ค.57

อยูระหวางดําเนินงาน

22 ม.ค.57 – 31 มี.ค.58

อยูระหวางดําเนินงาน

8 เม.ย. 57 – 31 มี.ค.58
10 มี.ค. – 31 ส.ค.57
13 มี.ค. – 31 ส.ค.57

ผลการ
ประเมิน
คาใชจาย
(บาท)
โครงการ
(1.00-5.00)
อยูระหวางดําเนินงาน

29
28

4.57

4.38

4.45

15 ส.ค. – 30 พ.ย.56

21

อยูระหวาง
ดําเนินงาน
135,000

15 พ.ย.56 – 31 มี.ค.57

60

250,000

4.44

22 ม.ค. – 31 ก.ค.57

20

128,000

4.63

22 ม.ค. – 31 ก.ค.57

30

177,000

4.49

13 มี.ค. – 31 ส.ค.57

21

อยูระหวาง
ดําเนินงาน
165,000

4.27

อ.พิวัฒน หิตกร

3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 56

20

120,000

4.60

อ.พิวัฒน หิตกร

17 มิ.ย. - 30 พ.ย. 56

39

153,000

4.06

อ.พิวัฒน หิตกร

1 ส.ค. – 30 พ.ย. 56

17

70,000

4.54

35.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih อ.พิวัฒน หิตกร
Conversation รุนที่ 1 สํานักงานสภา
พัฒนาการเมือง
36.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Giving อ.พิวัฒน หิตกร
Effective Academic Presentations in
English II รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต

1 ส.ค. – 30 พ.ย. 56

21

100,000

4.23

25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56

15

115,500

4.21
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โครงการ
37.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih
for Effective Communication II รุนที่
1 กรมสุขภาพจิต
38.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih
for Effective Communication I รุนที่ 3
กรมสุขภาพจิต
39.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih
for Effective Communication I รุนที่ 2
กรมสุขภาพจิต
40.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih
for Effective Communication I รุนที่ 1
กรมสุขภาพจิต
41.โครงการอบรม ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม คณะสังคมศาสตร
42.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih
for Communication สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร
43.โครงการใหบริการดานการแปลภาษา
ตางประเทศเปนภาษาไทย

ผูรับผิดชอบโครงการ

วันที่ดําเนินการ

จํานวน
คนเขา คาใชจาย
(บาท)
รวม
โครงการ
29
153,700

ผลการ
ประเมิน
โครงการ
(1.00-5.00)
4.57

อ.พิวัฒน หิตกร

25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56

อ.พิวัฒน หิตกร

25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56

22

122,100

4.62

อ.พิวัฒน หิตกร

25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56

21

116,550

4.68

อ.พิวัฒน หิตกร

25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56

21

116,550

4.37

อ.พิวัฒน หิตกร

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 56

15

15,000

4.64

อ.พิวัฒน หิตกร

26 ส.ค. – 30 ธ.ค. 56

30

147,000

4.10

อ.ดร.จิรพร ธนะรัชติการ 25 เม.ย.-30 ก.ย. 56
นนท
23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57
44.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Integrated อ.พิวัฒน หิตกร
English Skill for Intermediate
Learners รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57
45.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Integrated อ.พิวัฒน หิตกร
English Skill for Intermediate
Learners รุนที่ 2 กรมสุขภาพจิต
23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57
46.โครงการฝกอบรม หลักสูตร English อ.พิวัฒน หิตกร
for Writing Research Papers รุนที่ 1
กรมสุขภาพจิต
อ.พิวัฒน หิตกร
23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57
47.โครงการฝกอบรม หลักสูตร Giving
Effective Academic Presentations in
English I รุนที่ 2 กรมสุขภาพจิต

-

อยูระหวาง
ดําเนินงาน

-

อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินงาน

- 37 * รูปภาพกิจกรรมการบริการทางวิชาการ *

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ประจําภาคตน
ภาคปลาย และภาคฤดูรอน

โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp)
สําหรับบุคลากรการไฟฟา

1.11 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ขอมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2556
ชื่อโครงการ
1. กิจกรรมทําบุญครบรอบการ
กอตั้งศูนยภาษา 20 ป ณ คณะ
มนุษยศาสตร มหาลัยเกษตรศาสตร
2. กิจกรรมทําบุญ
ณ มูลนิธิบานสงเคราะหสัตวพิการ
รวม

อาจารยนพเกา

18 ตุลาคม
2556

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ (คน)
127

อาจารยนพเกา
อาจารย ดร.วิริยา

20 มีนาคม
2557

-

10

4.67

137

4.69

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

วันที่จัด
โครงการ

คาใชจาย
(บาท)

ผลการประเมิน
โครงการ
(1.00-5.00)
4.71

* รูปภาพกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม*

1.13 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคาร และพื้นที่ใชสอย
ตั้งแตเริ่มจัดตั้งศูนยภาษาในป พ.ศ. 2536 จนถึงป พ.ศ. 2541 ศูนยภาษายังไมมีที่ทําการ หองเรียน และหองปฏิบัติการทาง
ภาษาเปนของตนเอง ตองจัดการเรียนการสอนโดยใชหองเรียนที่อาคารคณะมนุษยศาสตร ที่ศูนยเรียนรวม 2 และที่อาคารศิลปนิเทศ
เทานั้น
ตอมาในป พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเริ่ม จัดสรางอาคารวิทยบริการ ศูนยภาษาจึงไดรับจัดสรรพื้นที่ชั้น
3 ของอาคาร
จํานวน 956.50 ตารางเมตร เพื่อจัดตั้งสํานักงาน 1 หอง หองเรียน 12 หอง หองพักอาจารย 1 หอง หองปฏิบัติการทางภาษา 2 หอง
และหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 1 หอง หองเรียนของศูนยภาษาที่อาคารวิทยบริการมีจํานวน 12 หอง ในชวงเวลากลางวัน ใช
เปนหองเรียนของนิสิตภาคปกติที่คณะมนุษยศาสตรจัดการเรียนการสอน ในชวงเวลาเย็นและครึ่งวันเชาของวันเสาร ใชเปนหองอบรม

- 38 ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี อารบิก ซึ่งเปนโครงการของศูนยภาษา ในชวงบายวันเสารและวันอาทิตยชวงเชาใชเปนหอง
อบรมภาษาจีน สวนภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเปนโครงการของศูนยภาษายังตองใชหองเรียนที่อาคารมนุษยศาสตร และ
ศูนยเรียนรวม 2 เชนเดิม
นอกจากการจัดสรรพื้นที่ใหแลว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดสรรงบประมาณแผนดินใหศู นยภาษา ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑประจําศูนยภาษาที่อาคารวิทยบริการในปงบประมาณ 2545 และ 2546
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ศูนยภาษาไดยายมาที่อาคารมนุษยศาสตร 1 ชั้น 4 หองสํานักงานศูนยภาษาและหองอาน
หนังสือ โดยจะใชเปนที่พักชั่วคราวจนกวาอาคารมนุษยศาสตร 4 จะแลวเสร็จ สําหรับหองอบรมใชที่อาคารมนุษยศาสต ร 1 อาคาร
มนุษยศาสตร 2 ศูนยเรียนรวม 2 และศูนยเรียนรวม 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑที่สําคัญๆ มีดังนี้
ป พ.ศ. 2543 ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําสํานักงาน หองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา (LC
-SALL) สวนหนึ่ง
ป พ.ศ. 2544 ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการทางภาษา (LC- SALL) เพิ่มและจัดตั้งหอง
LC- SALL เสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2544 เริ่มเปดใหบริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 สวนหองเรียน จํานวน 12 หอง เริ่มเปด
สอนครั้งแรกในภาคตน 2544
ป พ.ศ. 2545ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และจัดตั้งหอง Sound Lab จํานวน 25 ที่นั่ง เสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน 2545
ป พ.ศ. 2546 ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเพื่อเพิ่มที่นั่งในหอง Sound Lab จํานวน 15 ที่นั่ง รวมเปน 40 ที่นั่ง จัดตั้ง
และซื้อครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 25 ชุด โดยเสร็จเรียบรอยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในปจจุบันได
เปดใหบริการแกอาจารยคณะมนุษยศาสตรและคณะอื่นๆ ที่สนใจขอใชหองเพื่อจัดการเรียนการสอน
สําหรับงบประมาณป พ.ศ. 2547 ศูนยภาษาของบประมาณแผนดินเพื่อจัดตั้ง หองอานหนังสือและหองบันทึกเสียงซึ่ง
ดําเนินการเรียบรอยแลว ไดเปดบริการในเดือนมิถุนายน 2547
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศูนยภาษาไดของบประมาณแผนดินเพื่อปรับปรุงหองสํานักงานใหทันสมัย สะดวกสบายใน
การใชตอนรับผูที่มาติดตอใชบริการของศูนยภาษา ในสวนของงบประมาณรายไดของศูนยภาษา ไดมีการจัดสรรเงินในการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมใหแกเจาหนาที่บริหารงานธุรการทั่วไป จํานวน 3 เครื่อง ติดตั้งเครื่องคิดเงินระบบอัตโนมัติ (e-revenue) จํานวน
2 เครื่อง เพื่อใหสอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัย และไดติดตั้งเครื่องกราฟฟค คอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ใน
หองปฏิบัติการทางภาษา 1 (LC-SALL ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน LC-SASS) เพื่อใชในการทําเอกสารการเรียนการสอนและเอกสาร
ประชาสัมพันธของศูนยภาษา
ป พ.ศ. 2549 ศูนยภาษาไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สแกนเนอร 1 เครื่อง
โนตบุค 1 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอรสี 1 เครื่อง เพื่อใชผลิตสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธของศูนยภาษาและแลวเสร็จ
นํามาใช ในหองปฏิบัติการทางภาษา ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2549
ป พ.ศ. 2550 ศูนยภาษาไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ซื้อ VGA CARD จํานวน 1 ชิ้น และจัดสรรเงินคาครุภัณฑใน
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่องานอาชีพ ซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 7 เครื่อง
ป พ.ศ. 2551 ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินคาครุภัณฑในโครงการพัฒนาวิชาการเพื่องานอาชีพ ซื้อบอรดปดประกาศ ขนาด
120 x 240 ซม. จํานวน 1 บอรด เครื่องพิมพสี จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ แบบดอทแมทริกซ จํานวน 1 เครื่อง
ป พ.ศ. 2554 ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินคาครุภัณฑในโครงการพัฒนาวิชาการเพื่องานอาชีพ ซื้อเครื่องโทรศัพทสํานักงาน
จํานวน 4 เครื่อง และเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

- 39 ป พ.ศ. 2555 ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินคาครุภัณฑในโครงการพัฒนาวิชาการเพื่องานอาชีพ(ภาคฤดูรอน) ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร
เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศูนยภาษาไดยายสํานักงานมาที่ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป (อาคารมนุษยศาสตร 4) ซึ่งเปนที่ทํา
การปจจุบัน
ป พ.ศ. 2556 ศูนยภาษาไดจัดสรรเงินคาครุภัณฑในโครงการพัฒนาวิชาการเพื่องานอาชีพ ซื้อ TV LCD จํานวน 1 เครื่อง
กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง I PAD จํานวน 2 เครื่อง
สถานที่ติดตอทางไปรษณีย
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร Kasetsart University Language Centre (KU-LANG)
ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร 4 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02 - 5790113 ตอ 2022-2024 และ 02 - 9428888 - 9 โทรสาร 02 – 9428887
www.lang.human.ku.ac.th
http://facebook.com/kasetlanguage
http://facebook.com/lang.hum
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บทที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานของ ศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานใน
รอบป การศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 255 6 – 31 พฤษภาคม 255 7) เปรียบเทียบกับผ ลการ ดําเนินงานของปกอนหนานั้น
ศูนยภาษาจึงไดรายงานผลการดําเนินงาน โดยมีคะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบง5ชี้ คะแนน
สวนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ไมคิดคะแนน
ใหระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมาย
สวนที่ 3 การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ไมคิดคะแนน
ใหระบุเพียงมีพัฒนาการหรือไมมีพัฒนาการ
ความหมายของคะแนน มีดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนยภาษา ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2556
ของศูนยภาษาแยกตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย
จํานวน
ผลการประเมิน
จํานวน
รายองค
ประกอบ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่
ตัวบงชี้ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
ทั้งหมด
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1
1
5.00
4.00
ดีมาก
ดี
2. การผลิตบัณฑิต
8
0
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3
0
4. การวิจัย
3
0
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
2
2
3.00
3.00
พอใช
พอใช
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
0
1
7. การบริหารและการจัดการ
4
7
4.31
4.18
ดี
ดี
8. การเงินและงบประมาณ
1
ไมประเมินแตใหรายงานผล
2
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1
1
5.00
5.00
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้เพิ่มเติม+ตัวบงชี้เอกลักษณ
2
0
ตัวบงชี้อัตลักษณ
1
0
คะแนนผลการประเมิน
40
11
4.20
4.02
ดี
ดี
จากตารางที่ 2.1 ผลการประเมินในภาพรวมของศูนยภาษา 5 องคประกอบ รวมจํานวน 11 ตัวบงชี้ พบวา มีคาเฉลี่ ยผล
การประเมิน เทากับ 4.02 คะแนน อยูในระดับดี

3
4

องคประกอบที่ 7 ประเมินทุกหนวยงาน โดยตัวบงชี้ที่ 7.2 ประเมินเฉพาะสํานักงานเลขา และเพิ่มตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3, 3.4, 3.5,
6.1 ของเกณฑสํานัก/สถาบัน แตไมประเมินตัวบงชี้ที่ 7.4
องคประกอบที่ 9 ประเมินทุกหนวยงาน โดยใชตัวบงชี้ที่ 5.1 ของเกณฑสํานัก/สถาบันแทน

- 41 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ จํานวน
1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก สามารถบรรลุเปาหมาย 1
ตัวบงชี้ และมีพัฒนาการ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน
(ปรับเกณฑ)

ผลการดําเนิน งาน
ผลประเมิน ตามเกณฑ
ผลประเมิน
เปาหมาย
ปการศึกษา
(คะแนนเต็ม 5)
เปาหมาย*
ปการ
หนวย
2556
2556
2556
ศึกษา
2555 ประเมิน กรรม 2555 ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
2556
ตนเอง การ
ตนเอง การ ตนเอง การ
ขอ

7

8

8

6

5.00

5.00

4.00



ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.00

1



ผลประเมิน
พัฒนาการ**
2556
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ





0

* ผลการประเมินเปาหมาย
 = บรรลุเปาหมาย  = ไมบรรลุเปาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ
 = มีพัฒนาการ
 = ไมมีพัฒนาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) (ตัวบงชี้ 1.1 ของสํานัก/สถาบัน) (ปรับเกณฑมาตรฐาน)
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
เปาหมาย 7 ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีกา รจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความ
 1 : 1 ขอ
เห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน โดย
เปนแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
 2 : 2 - 3 ขอ
และแผนกลยุทธขอ งคณะ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอด คลองกับจุดเนน
 3 : 4 - 5 ขอ
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565 ) และ
 4 : 6 - 7 ขอ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบั บที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
 5 : 8 ขอ
 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 25562559) ของคณะมนุษยศาสตร
1.1-1-2 แผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 25522557) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1.1-1-3 รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2556

1.1-2-1
1.1-2-2
1.1-2-3

รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
ศูนยภาษาครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 2.6
รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2556
คูมือปฏิบัติงานศูนยภาษา

- 42  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ครบทุกภารกิจหลักของหนวยงาน

1.1-3-1
1.1-3-2

1.1-4-1
1.1-4-2
1.1-5-1
1.1-5-2

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา

1.1-6-1
1.1-6-2
1.1-6-3

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร และ คณะกรรมก าร
ประจําหนวยงานเพี่อพิจารณา

1.1-7-1
1.1-7-2

1.1-8-1
 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนป ฏิบัติการ
ประจําป

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2556
แผนที่กลยุทธ (Strategic map)
ศูนยภาษา ความเชื่อมโยงกลยุทธใน
มุมมอง Balance Scorecard
แผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 25522557) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนยภาษา ครั้งที่
9/2556 วาระที่ 2
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2556
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2556
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 2
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนยภาษา ครั้งที่
10/2556 วาระที่ 2
แผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ. 25522557) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําป 2556
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนยภาษา ครั้งที่
9/2556 วาระที่ 2

ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 8 ขอ ไดคะแนนตามเกณฑการ
ประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 7 ขอ และผลการดํา เนินงาน ไม มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบ
ปงบประมาณ 2555 ตามที่กําหนดไว 7 ขอ

- 43 รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน
และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน โดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธขอ
งคณะ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ศูนยภาษามีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนยภาษาและ
เจาหนาที่ เปนแผนที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของคณะที่วาดวยการบริการวิชาการ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศนไวอยางชัดเจนดังปรากฏในแผนกลยุทธของศูนยภาษา พ.ศ. 2552 – 2557 ในการพัฒนาแผนของศูนยภาษา ซึ่ง
ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย อัตลักษณ รวมทั้งโครงการและ
งบประมาณตามกลยุทธ ศูนยภาษาไดดําเนินการโดยไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการและจัดทําแผนกลยุทธระยะยาว 5 ป เรียกวา
แผนกลยุทธศูนยภาษา พ.ศ.2552 - พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) อันเปนความคาดหวังของศูนยภาษาในอนาคต โดยมีการ
วิเคราะหสภาพความเปนจริง จุดออน จุดแข็งของศูนยภาษา อุปสรรคภายนอกและภายใน รวมทัง้ โอกาสที่เกิดขึ้น จากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของศูนยภาษาและจากการระดมความคิดของคณะกรรมการศูนยภาษา
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
นโยบายและพันธกิจที่ไดกําหนดรวมกันและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยภาษา นอกจากนี้ยังไดกําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธเพิ่มไวดวย โดยกําหนดเฉพาะประเด็นสําคัญที่จะเปนทิศทางในการพัฒนาศูนยภาษาในระยะยาว คือ การ
กาวไปสูการเปนศูนยกลางการอบรมภาษาตางประเทศระดับดีเลิศ เปนศูนยประสานงานบริการดานภาษาตางประเทศในรูปแบบตางๆ
เปนหนวยงานที่มีมาตรฐานในการใหบริการที่ดีเลิศ มีความสะดวก และทันสมัยในการใหบริการ อีกทั้งยังสอดคลองกับอัตลักษณ
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน
ศูนยภาษามีการชี้แจงทําความเขาใจกับกรรมการศูนยภาษาถึงวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธและมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบงานตางๆ ตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมภารกิจหลักของหนวยงาน
ศูนยภาษามีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนที่กลยุทธไวในทายแผนกลยุทธของศูนยภาษา พ.ศ. 2552 – 2557 (ฉบับ
ปรับปรุง ป พ.ศ.2555) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2556
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ศูนยภาษามีการจัดทําตัวบงชี้พรอมทั้งเปาหมายของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ศูนยภาษา(พ.ศ.2552-2557)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) และสงเสริมใหคณะกรรมการศูนยภาษาและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ไดมีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน

- 44 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจหลักของหนวยงาน
ศูนยภาษาไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจหลัก คือ ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการ
จัดทํางบประมาณและพัฒนาบุคลากร ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและดานงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ โดยใน
แผนปฏิบัติการประจําปไดมีกรอบเวลาและปฏิทินการดําเนินงานไวอยางชัดเจนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวลา
ที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
ศูนยภาษามีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม จํานวนปละ 2
ครั้ง โดยพิจารณารวมกันในที่ประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา ผลการดําเนินงานปรากฏวาศูนยภาษาสามารถปฏิบัติตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปไดครบทุกขอ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพี่อพิจารณา
ศูนยภาษามีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธโดยเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
กับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการศูนยภาษาปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
ศูนยภาษามีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการศูนยภาษาและมีการนําเสนอ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา
ผลการประเมินตนเองแตกตางจากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่
1.1

ผลการดําเนินงาน
ตนเอง

กรรมการ

8 ขอ

6 ขอ

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ

5.00 คะแนน 4.00 คะแนน

เปาหมาย

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

8 ขอ

ไมบรรลุ

6 ขอ

2557

หมายเหตุ ไมผานเกณฑการประเมินในขอที่ 7, 8
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ประเมินเฉพาะสํานักงานเลขานุการ สวนหนวยงานอื่นที่ไมประเมินใหลบขอมูลขางลางออก
แลวเขียนวา **ไมประเมิน**)
***************************************ไมประเมิน***************************************************
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
*********************************** ไมประเมินหนวยงานสนับสนุน*************************************

- 45 องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ประเมินเฉพาะสถาบันขงจื๊อ และสถาบันภาษาศาสตรฯ สวนหนวยงานอื่นที่ไมประเมินใหลบขอมูลขางลางออก
แลวเขียนวา **ไมประเมิน**)
***************************************ไมประเมิน***************************************************
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (ประเมินเฉพาะศูนยภาษา สถาบันขงจื๊อ และสถาบันภาษาศาสตรฯ ส
หนวยงานที่ไมประเมินใหลบขอมูลขางลางออก แลวเขียนวา
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา มี
ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี สามารถบรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ ไมมีพัฒนาการ
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผลการดําเนิน งาน
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการ
หนวย
2556
ศึกษา
2555 ประเมิน กรรม
2556
ตนเอง การ

ตัวบงชี้

5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ผลประเมิน ตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 5)

ผลประเมิน
เปาหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2556

2556

2556
2555

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง

กรรม
การ

ขอ

2

2

2

2

2.00

2.00

2.00









ขอ

4

4

4

4

4.00

4.00

4.00









2
ผลคะแนนการประเมิน 3.00
* ผลการประเมินเปาหมาย
 = บรรลุเปาหมาย  = ไมบรรลุเปาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ
 = มีพัฒนาการ
 = ไมมีพัฒนาการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย 2 ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

2

0

0

ทางวิชาการแกสังคม

5.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม

เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 1 : 1 ขอ
 2 : 2 ขอ
 3 : 3 ขอ
 4 : 4 ขอ

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
5.1-1-1 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2556
5.1-1-2 เอกสารแสดงระบบกลไกการบริการ
วิชาการของศูนยภาษา
5.1-1-3 เอกสารโครงการพัฒนาวิชาการ
(มก.พว.
01) หลักสูตรประจําและหลักสูตร
เฉพาะกิจ
5.2-1-1

เอกสารการเทียบคาหนวยชั่วโมงกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
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 5 : 5 ขอ

 3. มีการบูรณา การงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

ศูนยภาษาประเมินตนเอง พบวา มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน
2 ขอ ได
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 2 ขอ และผลการดําเนินงานไมมีพัฒนาการ เมื่อ
เทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 2 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.1 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ศูนยภาษามีคณะกรรมการบริหารศูนยภาษา ซึ่งในคณะกรรมการชุดดังกลาว จะมีผูแทนจากทุกสาขาวิชาในภาควิชา
ภาษาตางประเทศและภาควิชาภาษาตะวันออก ที่มีภาระหนาที่ดําเนินการตามภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การบริการทางวิชาการแก
สังคม จึงไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนอยางเปนระบบตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2556 และครอบคลุมปงบประมาณ
2555 โดยไดจัดใหมีการเสนอโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ตอบสนองความตองการของสังคมทั้งหลักสูตรประจําและหลักสูตรเฉพาะกิจ
ตามความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คูขนานไปกับแตละภาคการศึกษา คือ ภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอน
โดยกําหนดใหมีหัวหนาโครงการรายงานการดําเนินงาน และมีระบบการประเมินผลการดําเนินโครงการอยางสม่ําเสมอเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ซึ่งในปการศึกษา 2556 ที่ผานมามีจํานวนโครงการ มก.พว. ที่ไดรับอนุมัตทิ ั้งหมดจํานวน 47 โครงการ นอกจากนี้ ศูนย
ภาษายังไดจัดทําการสํารวจความตองการการบริการวิชาการ จากผูที่สมัครเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง โดยเก็บขอมูลจากใบสมัคร
และการใหขอเสนอแนะผานกลองรับความคิดเห็น จากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในทุกโครงการ ปรากฏผลวาผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับดี ทั้งในดานหลักสูตร วิทยากรผูอบรม และขั้นตอนในการบริการ การประชาสัมพันธ และเจาหนาที่
ผูใหบริการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
ศูนยภาษา มีการใหเทียบคาหนวยชั่วโมงกิจกรรม แกนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เขารวมการอบรม
ภาษาตางประเทศ จํานวน 39 ชั่วโมง ตอ 1 หลักสูตร เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
ไมประเมิน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ไมประเมิน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ไมประเมิน
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กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย 4 ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
 1 : 1 ขอ
การจัดทําแผนกา รบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของคณะ
 2 : 2 ขอ
 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
 3 : 3 ขอ
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยง าน
วิชาชีพ
 4 : 4 ขอ
 5 : 5 ขอ

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
5.2-1-1 รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิด
เห็น/ความตองการของผูรับบริการ
ศูนยภาษา ปการศึกษา 2556

5.2-2-1

5.2-2-2

 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม

5.2-3-1

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
 5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสูสาธารณชน

5.2-4-1

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาค
ฤดูรอน ประเทศสหรัฐอเมริกา รุนที่ 2
และ 3
เอกสารโครงการพัฒนาวิชาการ
(มก.พว.
01) หลักสูตรประจําและหลักสูตร
เฉพาะกิจ
สรุปผลการประเมินโครงการอบรม
ภาษาตางประเทศหลักสูตรประจํา
ภาคตน ปการศึกษา 2556
สรุปผลการประเมินโครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ หลักสูตรประจํา
ภาคตน ปการศึกษา 2556

ศูนยภาษาประเมินตนเอง พบวา มีกระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 4 ขอ
ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 4 ขอ และผลการดําเนินงานไมมีพัฒนาการ
เมื่อเทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 4 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.2 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
ศูนยภาษามีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ โดยศูนยภาษาไดทําการสํารวจความตองการในการ
เขารับการอบรมที่มาจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน วาประสงคจะใหเปดอบรมในดานใดบางทั้งในรูปแบบแบบสอบ
ถามและการใหขอเสนอแนะผานกลองรับความคิดเห็นและทางเว็บไซตและนําผลการสํารวจเขาที่ประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา
เพื่อกําหนดทิศทางในการเปดอบรม

- 48 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
ศูนยภาษามีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ เชน การจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ทั้งหลักสูตรประจําและหลักสูตรเฉพาะกิ
เพื่อจตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานและชุมชน นอกจากนี้ ศูนยภาษามีความรวมมือกับสถาบันภาษาในตางประเทศ โดยศูนยภาษาไดจัดอบรม
ภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนเปนประจําทุกป โดยในภาคฤดูรอน 2557 นั้น ศูนยภาษาไดจัดโครงการอบรมภาคฤดูรอน ณ California
State University, Long Beach ในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ศูนยภาษามีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม อาทิ รายงานสรุปผลแบบ
สํารวจความคิดเห็น/ความตองการของผูรับบริการศูนยภาษา ปการศึกษา 2556
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
ศูนยภาษาไดนําผลสรุปแบบสํารวจความคิดเห็น/ความตองการของผูรับบริการศูนยภาษา ปการศึกษา 2556 ในสวน
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเปนรูปธรรม เชน การเปดหลักสูตรเพิ่ม การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยู
เสมอ การปรับเปลี่ยนชวงเวลาการอบรมภาษาใหหลากหลายตามความตองการของผูเขาอบรม มีการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูในการพัฒนางานบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและเผยแพรสู
สาธารณชน
ไมประเมิน
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

ตนเอง

กรรมการ

2557

5.1

2 ขอ

2 ขอ

2.00 คะแนน 2.00 คะแนน

2 ขอ

บรรลุ

2 ขอ

5.2

4 ขอ

4 ขอ

4.00 คะแนน 4.00 คะแนน

4 ขอ

บรรลุ

4 ขอ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สําหรับศูนยภาษา และศูนยจัดการฯ ไมประเมิน ใหลบขอมูลขางลางออก
แลวเขียนวา **ไมประเมิน**)
***************************************ไมประเมิน***************************************************
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที7่ การบริหารและการจัดการจํานวน 7 ตัวบงชี้ ของเกณฑสํานัก /
สถาบัน มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี สามารถบรรลุเปาหมาย 7 ตัวบงชี้ และมี
พัฒนาการ 2 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.8
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ตัวบงชี้

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานและผูบริหา
ทุกระดับของหนวยงาน(ใชตัว
บงชี้ 3.1 ของสํานัก/สถาบัน
แทน 7.1 ของคณะ)
การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู (ใชตัวบงชี้
3.2 ของสํานัก/สถาบันแทน
7.2 ของคณะ)
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (ใชตัว
บงชี้ 3.6 ของสํานัก/สถาบัน
และปรับตัวบงชี้และเกณฑ)
ระบบบริหารความเสี่ยง

เปาหมา
ย
หนวย ปการ
ศึกษา
2556

ขอ

7

ผลการดําเนิน งาน
ปการศึกษา
2556
2555
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

4

7

7

ผลประเมิน ตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 5)
2556
2555 ประเมิน กรรม
ตนเอง
การ

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ

3.00

5.00









3

3

3

3

3.00









3.00

3.00

ไมประเมินแตใหรายงานขอมูล

ขอ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ตัวบงชี้ที่ 2.1 คาเฉลี่ย
ของสํานัก/สถาบัน)
กระบวนการบริการ
วิชาการใหเกิดประโยชน
ขอ
ตอสังคม (ตัวบงชี้ที่ 2.2
ของสํานัก/สถาบัน)
ระบบการพัฒนาบุคลากร
(ตัวบงชี้ที่ 3.4 ของสํานัก/ ขอ
สถาบัน)
รอยละของบุคลากร
ประจําที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ
รอยละ
ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ (ตัวบงชี้ที่
3.5 ของสํานัก/สถาบัน)
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน
(ตัวบงชี้ที่ 6.1 ของสํานัก/ ขอ
สถาบัน และปรับเกณฑ
ประเมิน)

ผลประเมิน
พัฒนาการ**
2556

ไมประเมิน

ขอ

ขอ

5.00

ผลประเมิน
เปาหมาย*
2556

4

4.11

4.20

4.24

4.11

4.20

4.24









5

5

5

5

5.00

5.00

5.00









6

4

7

7

3.00

5.00

5.00









75

100

75

100

5.00

5.00

5.00









3

2

3

2

2.00

3.00

2.00









คะแนนผลการประเมิน

4.32

4.18

7

6

2

6
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** ผลการประเมินพัฒนาการ

 = บรรลุเปาหมาย
 = มีพัฒนาการ

 = ไมบรรลุเปาหมาย
 = ไมมีพัฒนาการ

ตัวบงชี้ที่ 7.1

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) (ตัวบงชี้ 3.1
ของสํานัก/สถาบัน)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย ...7.. ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
 1 : 1 ขอ
ลวงหนา
 2 : 2หรือ3 ขอ
 3 : 4หรือ5 ขอ
 4 : 6 ขอ
 5 : 7 ขอ

 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิ ศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงาน
 3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
หนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ
อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2556 ของ
ศูนยภาษา
7.1-1-3 คูมือปฏิบัติงานศูนยภาษา
7.1-1-4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
7.1-1-5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
7.1-1-6 ประวัติบุคลากรของศูนยภาษา
(www.lang.human.ku.ac.th)
7.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 3
7.1-2-2 รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 3

7.1-3-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 2

7.1-4-1

รายงานการประชุมเจาหนาทีศ่ ูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 2.1
รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2556, 3/2556, 1/2557

7.1-4-2

7.1-5-1
7.1-5-2
7.1-5-3

หนังสืออนุมัติใหบุคลากรเขารวมอบรม
รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 2.2

- 51  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย 7.1-6-1 รายงานผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการศูนย
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนได
ภาษา
สวนเสีย
 7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผล
7.1-7-1 แบบสปค. 01 และ 02
การบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนํา 7.1-7-2 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
ศูนยภาษา ครั้งที่ 2/2556
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม
ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงานตาม
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 7 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 7 ขอ และผล
การดําเนินงานไมมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 7 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.1 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ศูนยภาษามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยภาษา ซึ่งในคณะกรรมการชุดดังกลาว จะมีผูแทนจากทุกสาขาวิชาใน
ภาควิชาภาษาตางประเทศและภาควิชาภาษาตะวันออก ที่มีภาระหนาที่ดําเนินการตามภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การบริการทาง
วิชาการแกสังคม จึงไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนอยางเปนระบบตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2556 และครอบคลุม
ปงบประมาณ 2555 นอกจากนี้ทางศูนยไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับตามหลักเกณฑที่กําหนด และคณะกรรมการจะตองมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองวาเปนไป
ตามกฏเกณฑที่กําหนดทั้งนี้เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและสามารถนําไปทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่
ผานมาได
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
ผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยภาษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ พรอมแผนกล
ยุทธ และนําไปสูการทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่เปนระบบ ทั้งยังสรางกลไกการถายทอดสิ่งเหลานี้ไปสูบุคลากรทุกระดับ มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
คณะกรรมการมีการประชุม เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น และ
สื่อสารแผนดังกลาวไปสูการดําเนินงานในทุกระดับที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังทบทวนเปาหมายเพื่อปรับแผนดําเนินงานในปถัดไป
พรอมแจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
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ตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
ศูนยภาษามีการสื่อสารสองทาง เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะเปนขอมูลเพื่อ
นําไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ผูบริหารยังมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตาม
ศักยภาพ
ศูนยภาษาไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการและบุคลากรประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามระเบียบหรือขอบังคับตามหลักเกณฑที่กําหนดตลอดจนผูบริหารไดสงเสริมใหบุคลากรประจําหนวยงานเขารวมการฝกอบรม
ความรูที่จะเปนประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบโดยคํ
าล านึงถึงประโยชนขหน
องวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารศูนยภาษามีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกําหนดทิศทางการบริหารรวมกันระหวางผูบริหาร
และคณะกรรมการศูนยภาษา และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร นอกจากนี้เพื่อใหคณะกรรมการและบุคลากรสามารถ
ประเมินการปฏิบัติงานของผูอํานวยการศูนยภาษา ศูนยภาษาจึงไดจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงานของผูอํานวยการศูนยภาษา โดย
มีการสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการศูนยภาษา เพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารงานตอไป
7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการศูนยภาษาและบุคลากรรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการศูนยภาษา โดยใหขอเสนอแนะใน
เชิงสรางสรรค เพื่อใหผูอํานวยการศูนยภาษานําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงาน หรือปรับปรุง
หนวยงานใหกาวหนามากยิ่งขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 7.2
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) (ตัวบงชี้ 3.2 ของสํานัก/สถาบัน)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย ..1.. ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของหนวยงาน
 1 : 1 ขอ
 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
 2 : 2 ขอ
ความรูและทักษะในก ารปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
 3 : 3 ขอ
 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
 4 : 4 ขอ
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
 5 : 5 ขอ

หมายเลข
เอกสาร

รายการหลักฐาน
ชื่อเอกสาร

- 53  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit
knowledge)
 5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 0 ขอ ไดคะแนนตาม
เกณฑการประเมิน 0 คะแนน สามารถบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 0 ขอ และผลการดําเนินงานไมมีพัฒนาการ เมื่อ
เทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 0 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.2 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน กลยุทธของหนวยงาน
ไมประเมิน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในปการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1
ไมประเมิน
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
ไมประเมิน
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร(explicit knowledge)
ไมประเมิน
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง
ไมประเมิน

- 54 ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ. 7.3) (ตัวบงชี้ 3.6 ของสํานัก/สถาบัน) (ปรับตัวบง ชี้และเกณฑ
มาตรฐานใหเหมาะสมกับหนวยงาน
) * ยกเวนสํานักงานเลขานุการใชเหมือนเดิมทั้งหมด *
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย ...4.. ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

ตัวบงชี้ที่ 7.3

เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีแผนการจัดทําฐานขอมูล
 1 : 1 ขอ
2 : 2 ขอ
3 : 3 ขอ
 4 : 4 ขอ
 5 : 5 ขอ

 2. มีฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของหนวยงาน ไดแก การวิจัย
การบริหารจัดการ การบริการทางวิชาการ
และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูลมาปรับปรุงฐานขอมูล

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.3-1-1 เว็บไซตฐานขอมูล
(www.lang.human.ku.ac.th)
7.3-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4
7.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา และ รายงานการประชุมประกัน
คุณภาพคณะกรรมการศูนยภาษา ทั้งป
7.3-2-2 เว็บไซตฐานขอมูล
(www.lang.human.ku.ac.th)
7.3-2-3 แฟมฐานขอมูลการบริการวิชาการและ
การเงิน
7.3-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจการใชเฟสบุค
แฟนเพจของศูนยภาษาปการศึกษา
2556
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเฟสบุ
7.3-3-2 แฟนเพจของศูนยภาษาปการศึกษา
2556
7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 5/2557 วาระที่ 4

7.3-5-1
 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย
ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีฐานขอมูลเพื่อการบริหารและกา รตัดสินใจตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 4 ขอ ได
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 4 คะแนน บรรลุตามที่กําหนดไวที่ 4 ขอ และผลการดําเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบป
การศึกษา 2555 ที่ 3 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.3 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีแผนการจัดทําฐานขอมูล
ศูนยภาษามีการจัดทํารายงานการประชุม รวมถึงมีเว็บไซตศูนยภาษาและเฟสบุคเพื่อการเผยแพรขาวสารอยางทันทวงที
ตลอดจนคณะกรรมการไดหารือในที่ประชุมเรื่องการจัดทําฐานขอมูลของศูนยภาษา โดยมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา

- 55 2. มีฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน ไดแก การวิจัย การบริหารจัดการ การ
บริการทางวิชาการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ศูนยภาษามีการจัดเก็บขอมูลในทุกดานอยางเปนระบบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ และใชเปนฐานขอมูลในการ
ดําเนินงานและพัฒนาตอไป
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ศูนยภาษาไดประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ(เฟสบุค)เพื่อนําผลดังกลาวมาปรับปรุงฐานขอมูล
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลมาปรับปรุงฐานขอมูล
ศูนยภาษาไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลในปการศึกษา 2556 เพื่อนํามาปรับปรุงฐานขอมูลใน
ปถัดไป
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
ไมประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) (มหาวิทยาลัยปรับเกณฑมาตรฐาน
) (ไมประเมินแตใหรายงานผล)
** ไมประเมินแตใหรายงานขอมูลที่มีการดําเนินงาน (พรอมแสดงหลักฐานประกอบ) **
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) (ตัวบงชี้ 2.2 ของสํานัก/สถาบัน)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ได = ............
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น

คาเฉลี่ย ....4.00....

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.5-1
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
7.5-2
รายงานผลการดําเนินการศูนยภาษา

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด = .....4.35........

- 56 ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีโครงการ / กิจกรรมที่ใหบริการทั้งหมด จํานวน 47 โครงการ มีโครงการ/กิจกรรมที่มี
การประเมินผลความพึงพอใจทั้งหมด จํานวน 33 โครงการ มีผลรวมค าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการคือ 4.35
ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 4 คะแนน อยูในระดับ ดี สามารถบรรลุเปาหมาย เปาหมายตามที่กําหนดคาเฉลี่ยไวที่ 4.00 และผล
การดําเนินงานมีพัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 4.20 ในปการศึกษา 2556 ศูนยภาษา มีโครงการ /กิจกรรมที่
ใหบริการทั้งหมด จํานวน 47 โครงการ ดังตอไปนี้
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 49
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 28
โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 38
โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 40
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 40
โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 21
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุนที่ 50
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุนที่ 29
โครงการอบรมภาษาญี่ปุน รุนที่ 39
โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุนที่ 41
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุนที่ 41
โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุนที่ 22
โครงการอบรมภาษาเวียดนาม รุนที่ 7
โครงการบริการภาษาตางประเทศใหแกบริษัทแอดวานซคอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 9
โครงการอบรมภาษาญี่ปุน (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 15
โครงการอบรมภาษาเยอรมัน (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 15
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 42
โครงการอบรมภาษาเกาหลี (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 11
โครงการอบรมภาษาเวียดนาม (ภาคฤดูรอน) รุนที่ 8
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ ประเทศอเมริกา รุนที่ 2
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ภาคฤดูรอน ณ ประเทศอเมริกา รุนที่ 3
โครงการฝกอบรม หลักสูตร CU-TEP Preparation คณะศึกษาศาสตร
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih Conversation รุนที่ 1 สํานักสภาพัฒนาการเมือง
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Writing Memos, Letters and Reports in English รุนที่
1 สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม คณะสังคมศาสตร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนประถมและมัธยม รุนที่ 1
โครงการใหบริการดานการแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุนที่ 1 กรม
สุขภาพจิต

27
28
29
30

คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม (คน)

4.06
4.23
4.54

39
13
10

4.64
4.22
4.37

13
17
21

4.20
4.12
4.15
4.08
4.04
4.19
4.23
4.19
4.27
4.13
4.30
4.36
4.27
4.77

1,153
171
176
23
26
98
1,128
175
146
19
20
94
21
8
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โครงการ/กิจกรรม

31

โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุน ที่ 2 กรม
สุขภาพจิต
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุนที่ 3 กรม
สุขภาพจิต
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication II รุนที่ 1 กรม
สุขภาพจิต
Giving Effective Academic Presentations in English II รุนที่ 1 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at Work รุนที่ 1สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Englsih for Communication รุนที่ 1 สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร
โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp) การไฟฟาสวนภูมิภาค PEA รุนที่ 1
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “Englsih at Work II”รุนที่ 3 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at Work I รุน 4 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุน 1 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุน 2 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร Basic Burmese รุน 1 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรมหลักสูตร English at Work สถาบันกัลยาณราชนครินทร
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Integrated English Skill for Intermediate Learners รุนที่
1 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Integrated English Skill for Intermediate Learners รุนที่
2 กรมสุขภาพจิต
โครงการฝกอบรม หลักสูตร English for Writing Research Papers รุนที่ 1 กรม
สุขภาพจิต
โครงการฝกอบรม หลักสูตร Giving Effective Academic Presentations in English I
รุนที่ 2 กรมสุขภาพจิต

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม (คน)

4.68

21

4.62

22

4.57

29

4.21
4.27
4.10

15
17
24

4.44
4.49
4.63
4.57
4.45
4.38
4.60
4.71

60
30
19
27
28
21
29
23

4.56

24

4.54

19

4.52

24

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกัความต
บ องการของผูรับบริกรา (มก.) (ตัวบงชี้ 2.3 ของสํานัก /
สถาบัน)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
เปาหมาย ....5... ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
 1 : 1 ขอ

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.6-1-1 รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิด
เห็น/ความตองการของผูรับบริการศูนย
ภาษา ปการศึกษา 2556
7.6-1-2 ขอความในเฟสบุคของศูนยภาษา
บอรดในเว็บไซตของศูนยภาษา

- 58  2 : 2 ขอ

 2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ

7.6-2-1
7.6-2-2

แผนการปฏิบัติการประจําป2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที11/2556
่
วาระที่ 3.3

 3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่
กําหนด

7.6-3-1
7.6-3-2

 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ใหบริการ

7.6-4-1
7.6-4-2

 5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป
ตอไป

7.6-5-1

แผนการปฏิบัติการประจําป2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที11/2556
่
วาระที่ 3.3
แบบประเมินการใหบริการ
รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิด
เห็น/ความตองการของผูรับบริการศูนย
ภาษา ปการศึกษา 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.2

 3 : 3 ขอ
 4 : 4 ขอ
 5 : 5 ขอ

ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 5 ขอ ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมาย ตามที่
กําหนดไวที่จํานวน 5 ขอ และผลการดําเนินงานไมมีพัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่จํานวน 5 ขอ
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.6 ในแตละขอ
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
ศูนยภาษามีการสํารวจความตองการของผูรับบริการหลายชองทาง ตั้งแตขั้นตอนการสมัคร หลังเขารับการอบรมแลว และ
ยังสามารถแสดงความตองการไดโดยผาน ขอความทางเฟสบุค และบอรดในเว็บไซต เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการบริการ
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ศูนยภาษามีการประชุมคณะกรรมการศูนยภาษาเพื่อจัดโครงการอบรม พิจารณาเนื้อหา เวลา จํานวนหองและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ เตรียมการเปดหลักสูตรใหม เชน จากผลการสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการในการประจําปการศึกษา 2556 พบวา ผูรับบริการจากกรมสุขภาพจิตตองการใหศูนยภาษาเปดหลักสูตรตอเนื่อง คือ
หลักสูตร “Giving Academic Presentations in English II” คณะกรรมการศูนยภาษาจึงไดประชุมหารือเพื่อวางแผนการใหบริการ
ที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและไดจัดโครงการดังกลาวในเวลาตอมา
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด
ศูนยภาษามีการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการใหบริการที่กําหนดโดยมีคณะกรรมการและเจาหนาที่ทําหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย โดยติดตามการดําเนินงานของผูรับผิดชอบทุกฝายในการประชุมทุกเดือน เชน หลังจากการวางแผนการดําเนินการที่
กําหนดใหเปดหลักสูตร “Giving Academic Presentations in English II” และดําเนินตามแผนที่กลาวในขอ 2 ซึ่งดําเนินการแจง
ผูรับบริการ แจงผูที่เกี่ยวของ จัดทําการประชาสัมพันธ พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ

- 59 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ
ศูนยภาษามีระบบในการประเมินผลการดําเนินการในทุกโครงการ โดยจัดทําการประเมินตามวันเวลาที่คณะกรรมการศูนย
ภาษากําหนด และมีการรายงานผลการประเมินใหแกผูรับผิดชอบทราบ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการตอไป กลาวคือ ผูอํานวยการได
มอบหมายใหหัวหนาโครงการแจงผลการประเมินการดําเนินการใหแกผูสอนทราบ นอกจากนี้หัวหนาโครงการและคณะกรรมการศูนย
ภาษารวมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจ
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป
ศูนยภาษามีการนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการเปนระยะดังที่ปรากฏในรายงานการ
ประชุม เชน เปดรายวิชา หรือหมูเรียนเพิ่ม การชําระเงินคาอบรมผานทางธนาคาร จัดการเรื่องอุปกรณ สถานที่ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูเขารับการอบรมและบุคลากร ฯลฯ
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ระบบการพัฒนาบุคลากร(สกอ.2.4) (ตัวบงชี้ 3.4 ของสํานัก/สถาบัน)
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีแผนการบริการและการพัฒนาบุคลากรที่มี
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
 1 : 1 ขอ
 2 : 2 ขอ

 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
 3 : 3หรือ4 ขอ
 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
ขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได
 4 : 5หรือ6 ขอ
อยางมีประสิทธิภาพ
 5 : 7 ขอ

 4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร

เปาหมาย ...7.... ขอ
รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.7-1-1 รายงานการประชุมศูนยภาษา
ครั้งที่ 4/2557 วาระที่ 3.1
7.7-1-2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา
2556 ของศูนยภาษา
7.7-2-1 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ป
7.7-2-2 เอกสารอนุมัติใหเขารวมการอบรม
7.7-3-1 รายการตรวจสุขภาพประจําปของ
มหาวิทยาลัย
7.7-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 12/2556 วาระที่ 2.3
7.7-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษา ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 2.3
7.7-4-1 รายงานการเขารวมอบรม/พัฒนา
ตนเองของเจาหนาที่ศูนยภาษา
1

1

1

7.7-5-1

รายงานการประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษา
ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 2.1

7.7-6-1

รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร ของศูนยภาษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําป 2556

7.7-6-2

1

- 60  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

7.7-7-1
7.7-7-2
7.7-7-3

แบบสปค. 01
แบบสปค. 02
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
ศูนยภาษา ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 2.1

ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ไดคะแนนตามเกณฑการ
ประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่จํานวน 7 ขอ และผลการดําเนินงานมีพัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบป
การศึกษา 2555 ที่จํานวน 7 ขอ
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.7 ในแตละขอ
1. มีแผนการบริการและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ศูนยภาษามีการกําหนดหรือทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน ระบบการบริหารจัดการและระบบการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความทันสมัย คลองตัว มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรที่ดีในรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 ศูนยภาษามีแผนพัฒนาบุคลากร โดยตั้งเปาหมายในบุคลากรทั้งหมด 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาทักษะความรูและความสามารถในการดําเนินงาน ผานโครงการตางๆ
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ศูนยภาษามีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยแสดงในนโยบาย
การบริหารงานของศูนยภาษาและแผนปฏิบัติการประจําป และแผนการจัดทํางบประมาณและพัฒนาทรัพยากร
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนยภาษาสงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพประจําปของมหาวิทยาลัย เพิ่มคาตอบแทนและคาลวงเวลา และจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยภาษาและคณะมนุษยศาสตร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ศูนยภาษาไดจัดทําแบบฟอรมรายงานการเขาอบรม/พัฒนาตนของเจาหนาที่ศูนยภาษา เพื่อสรางระบบการติดตามและ
ประเมินผลใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการอบรมและพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังนํารายงาน
การเขาอบรม/การพัฒนาของเจาหนาที่ศูนยภาษามาถายทอดภายในหนวยงานเพื่อพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
ศูนยภาษามีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และการปฏิบัติงานแกบุคลากรของศูนยภาษา ในการประชุมเจาหนาที่ศูนย
ภาษาประจําทุกป โดยผูอํานวยการศูนยภาษาแจงขอตกลงในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรทราบเพื่อนําไปถือปฏิบัติตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี (IDKU)
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ศูนยภาษามีกระบวนการรับฟงปญหาและขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเสนอผูบริหาร นําไปใชประกอบการพิจารณา
ในการพัฒนา การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
ภาษา คณะกรรมการประกันคุณภาพ และการประชุมเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของศูนยภาษา นอกจากนีศ้ ูนยภาษาไดจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและแบบประเมินบุคลากร เพื่อปรับปรุง หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และนําผลจากการประเมินมา
กําหนดแผนการดําเนินงานของศูนยภาษาไดอยางเหมาะสม โดยไดนําผลการประเมินประกันคุณภาพประจําป 2555 แจงใหที่ประชุม
ทราบเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรตอไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ศูนยภาษามีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา
2555 (สปค.01) และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรตอไป
ตัวบงชี้ที่ 7.8

รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (มก.)
(ตัวบงชี้ 3.5 ของสํานัก/สถาบัน)

รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)

เปาหมาย

รอยละ...75....

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ได = ...5...
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 75 ขึ้นไป

หมายเลข
เอกสาร
7.8-1

รายการหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
เอกสารการจัดสงบุคลากรของศูนย
ภาษาเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
1

วิธีการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ)

X 100

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด =

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
X5
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีบุคลากรประจํา จํานวน 4 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเ ทศ
หรือตางประเทศ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 5 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก สามารถบรรลุ
เปาหมาย ตามที่กําหนดไวที่รอยละ 75 และผลการดําเนินงานไมมีพัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่รอยละ 75
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ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน(ก.พ.ร.) (ตัวบงชี้ 6.1 ของสํานัก /สถาบัน)
(ปรับเกณฑมาตรฐานใหสมบูรณยิ่งขึ้น)
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556)
เปาหมาย ...4... ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงาน หลัก (Core Process) ที่สําคัญ
ครบถวน ครอบคลุมการดํา เนินงานตาม
 1 : 1 ขอ
ภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะห
ความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อ
 2 : 2 ขอ
ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ
คณะมีความสอดคลองกัน
 3 : 3 ขอ
 2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญ
 4 : 4 ขอ
ของกระบวนการ ดําเนินงาน หลัก (Core
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและ
 5 : 5 ขอ
ความตองการของผูรับบริการ

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.9-1-1 แผนปฏิบัติงานประจําป 2556
7.9-1-2 แผนกลยุทธศูนยภาษา (พ.ศ.25522557) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1

7.9-2-1
7.9-2-2
7.9-2-3

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
ศูนยภาษา ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 2.1
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป 2556 ของ
ศูนยภาษา

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจาก
ขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนด
ผูรับผิดชอบชัดเจน

7.9-3-1
7.9-3-2

คูมือปฏิบัติงานศูนยภาษา
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป 2556 ของ
ศูนยภาษา

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการ
ตามคูมือปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลด
คาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน

7.9-4-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษาครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย
ภาษาครั้งที่ 11/2556 วาระที่ 3.1

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลปรับปรุง
จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่
จะเปนแนวทางในการกําห นดกระบวนการที่
จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป
ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มี ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ตามเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 4 ขอ ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมาย ตามที่กําหนดไวที่จํานวน 4 ขอ และ
ผลการดําเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปงบประมาณ 2555 ที่จํานวน 3 ขอ
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1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการ ดําเนินงาน หลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือของคณะมีความสอดคลองกัน
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ศูนยภาษาไดพิจารณาขอคิดเห็นจากผูรับบริการ ในที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมเจาหนาที่ศูนยภาษาเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงาน โดยยึดระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เปนเกณฑ และพิจารณาจุดคุมทุนและความเสี่ยงเมื่อเปดหลักสูตรใหม
2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
ศูนยภาษาไดเปดหลักสูตรอบรมภาษาเขมร พมา และบาฮาซาเพิ่มเติม ตามความตองการของผูรับบริการ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
กําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
ศูนยภาษามีการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 (กรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 – 30
กันยายน 2557) พรอมทั้งไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอย
คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 และคณะกรรมการศูนยภาษาไดทบทวนปรับปรุงกระบวนการในคูมือปฏิบัติงานอีกดวย
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ เชน ควบคุม
คาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน
ศูนยภาษามีการทบทวนกระบวนการดําเนินงาน คํารองเรียนจากผูรับบริก าร จึงมีการระดมสมองเพื่อปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพ เชน การตรวจสอบขอมูลคาน้ํามันจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อนํามาประกอบเปนขอมูลในการลด
คาใชจาย ในการบริหารจัดการของศูนยภาษา และจัดหาสถานที่จอดรถเพิ่มเติมใหแกผูรับบริการ
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณา
และใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป
ไมประเมิน
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่
7.1

ผลการดําเนินงาน
ตนเอง

กรรมการ

7 ขอ

7 ขอ

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน

7.2
7.3

กรรมการ

เปาหมาย

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

7 ขอ

บรรลุ

7 ขอ

3 ขอ

บรรลุ

3 ขอ

4 ขอ

บรรลุ

4 ขอ

5 ขอ

บรรลุ

5 ขอ

2557

ไมประเมิน
2 ขอ

3 ขอ

2.00 คะแนน 3.00 คะแนน

7.4

ไมประเมินแตใหรายงานผล

7.5

4.16

4.24

7.6

5 ขอ

5 ขอ

4.16

4.24

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

เปาหมาย

กรรมการ

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

ตนเอง

กรรมการ

2557

7.7

7 ขอ

7 ขอ

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน

6 ขอ

บรรลุ

6 ขอ

7.8

100

100

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน

รอยละ 75

บรรลุ

รอยละ 75

เปาหมาย

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

3 ขอ

ไมบรรลุ

3 ขอ

ผลการประเมินตนเองแตกตางจากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน

7.9

ผลการประเมินตามเกณฑ

ตนเอง

กรรมการ

3 ขอ

2 ขอ

ตนเอง

กรรมการ

3.00 คะแนน 2.00 คะแนน

2557

องคประกอบที่ 8 การเงิน และงบประมาณ (ใหรายงานผลแตไมประเมิน)

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี สามารถบรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ และไมมีพัฒนาการ โดย
มีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้

ผลการดําเนิน งาน
ปการศึกษา

เปาหมาย
2556
หนวย ปการ
ศึกษา 2555 ประเมิน กรรม
2556
ตนเอง การ

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
ขอ
งบประมาณ

6

6

6

-

ผลประเมิน ตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 5)

ผลประเมิน
เปาหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2556

2556

2556
2555

ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง

5

4.00

-

กรรม
การ



-

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ



-

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.00
1
0
* ผลการประเมินเปาหมาย
 = บรรลุเปาหมาย  = ไมบรรลุเปาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ
 = มีพัฒนาการ
 = ไมมีพัฒนาการ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบปร
ะมาณ (สกอ. 8.1) (มหาวิทยาลัยปรับเกณฑมาตรฐาน)(ไมประเมินแตใหรายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
เปาหมาย ...6.. ขอ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน
 1 : 1 ขอ
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
 2 : 2หรือ3 ขอ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

หมายเลข
เอกสาร
8.1-1-1
8.1-2-1

รายการหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
แผนกลยุทธทางการเงินของศูนยภาษา
ประจําปงบประมาณ 2556
แนวทางการจัดสรรการใชทรัพยากรดาน
การเงินในแผนกลยุทธทางการเงินของศูนย
ภาษาประจําปงบประมาณ 2556
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 3 : 4หรือ5 ขอ  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากร
 4 : 6 ขอ
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
 5 : 7 ขอ
ระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง

8.1-2-2
8.1-3-1

แผนภูมิการจัดสรรงบประมา
ณเงินรายได
เอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ2556

8.1-4-1
8.1-4-2
8.1-4-3

รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน
รายงานการเงินรายไตรมาส
(ไตรมาสที1่ - 4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา
ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 3.2 , ครั้งที่ 2/2557
วาระที่ 4.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.3

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
 6. มี หนวยงานตรวจสอบ ภายใน และ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

8.1-5-1

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ

8.1-7-1

8.1-7-2

เนื่องจากศูนยภาษาเปนหนวยงานภายใตคณะ
มนุษยศาสตร ดังนั้นฝายการเงินและบัญชีของ
คณะฯจะทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยภาษา
ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.1
1

รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน

ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 6 ขอ ได คะแนน
ตามเกณฑการประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 6 ขอ และผลการดําเนินงาน ไม มีพัฒนาการ เ มื่อเทียบ
จากในรอบปงบประมาณ 2555 ที่ 6 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 8.1 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
ศูนยภาษามีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการบริหารจัดการดานการเงินครบวงจร ตั้งแตการแสวงหาเงินรายได เพื่อสนับสนุนการ
บริหารหนวยงาน การบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีวินัยการเงินการคลัง กําหนดกลไกในการตรวจสอบ
ติดตามการบริหารทางดานการเงินและการจัดสรางฐานขอมูลดานการเงินใหมีความสมบูรณเปนมาตรฐาน นําไปสูการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยที่มีประสิทธิภาพ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
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จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการรับ-จายเงิน ประเภทของ
รายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจายในสวนของรายไดที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รายไดจาก โครงการพัฒนาวิชาการ
รายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ ฯลฯ ศูนยภาษามีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทีช่ ัดเจน เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินการ มีการกําหนดใหมีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน 10% ของเงินรายได ในการตรวจสอบการใชจายเงิน จะมี
การจัดทํางบประมาณทบยอดความถูกตอง ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทที่สําคัญ เชน เงินสํารองจาย เงินรายไดโครงการพัฒนา
วิชาการ ฯลฯ โดยรายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน/รายไตรมาส
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
ศูนยภาษามีแผนการจัดสรรงบประมาณ ใหหนวยงานอยางเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและมีแนวทางการจัดทํางบประมาณ
ที่สอดคลองกับภารกิจหลัก
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางนอยปละ 2
ครั้ง
ศูนยภาษามีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน รายไตรมาส/รายป
มีการจัดทํางบการเงินของศูนยภาษา เสนอ และจัดทํารายงานสรุปรายรับจริง -รายจายจริง งบประมาณเงินรายไดเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อทราบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
ศูนยภาษามีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินรายได
ประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจหลัก รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใชจายประจําป และการจัดสรรเงินรายไดใหสามารถใชจายได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ไมประเมิน
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ
ศูนยภาษาไดกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานขอมูลทางการเงิน พรอมสรุปวิเคราะหและนํารายงานผลจากขอมูลทาง
การเงินแจงตอคณะกรรมการศูนยภาษา และสงเวียนภายในหนวยงาน เพื่อเรงรัดติดตามการใชเงินของหนวยงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย
** ไมประเมินแตใหรายงานขอมูลที่มีการดําเนินงาน (พรอมแสดงหลักฐานประกอบ) **
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน
ตนเอง

8.1

กรรมการ

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย
2556

ไมประเมินแตใหรายงานผล

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2557

- 67 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้
พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก สามารถบรรลุเปาหมาย 1ตัวบงชี้ และมี
พัฒนาการ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดําเนิน งาน
ปการศึกษา

ตัวบงชี้

เปาหมาย
หนวย ปการ
ศึกษา 2555
2556

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ
(ตัวบงชี้ที่ 5.1 ของสํานัก/
สถาบัน)

8

8

ผลประเมิน ตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 5)

2556

ผลประเมิน
เปาหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2556

2556

2556

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2555

9

9

5.00

5.00

5.00









ผลรวมคะแนนเฉลี่ย

5.00

5.00

1

1

1

1

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

* ผลการประเมินเปาหมาย
 = บรรลุเปาหมาย  = ไมบรรลุเปาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ
 = มีพัฒนาการ
 = ไมมีพัฒนาการ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ตัวบงชี้ที่ 5.1 ของสํานัก /สถาบัน ) (ปรับ
เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน)
รอบระ ยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)

เปาหมาย ..8... ขอ

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้
(เกณฑมาตรฐาน)

คะแนน : จํานวนขอ  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจและพัฒนาการของหนวยงาน
 1 : 1 ขอ
ตั้งแตระดับหนวยงานยอย
และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2 : 2หรือ3 ขอ
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
 3 : 4หรือ5 ขอ
เรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
 4 : 6หรือ7 ขอ
 5 : 8หรือ9 ขอ  3. มีการ ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนตามตัว
บงชีอ้ ัตลักษณของคณะ

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
9.1-1-1 คูมือการประกันคุณภาพ
9.1-1-2 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 2.1

9.1-2-1
9.1-2-2

แผนปฏิบัติการประจําป2556
รายงานการประชุมประกันคุณภาพศูนยภาษา
ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 2.1

9.1-3-1

เอกสารการเขารวมโครงการของบุคลากร
ศูนยภาษาที่สนับสนุนอัตลักษณของคณะ

- 68  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
กอนจัดสงใหคณะตามกําหนดเวลา และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีก าร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

9.1-4-1
9.1-4-2
9.1-4-3

9.1-5-1
9.1-5-2

รายงานการประชุมประกันคุณภาพศูนยภาษา
ครั้งที่ 10/2556 วาระที่ 2.2
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําป 2556
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจาก
รายงานผลการประกันคุณภาพ(สปค. 01)

รายงานการประชุมประกันคุณภาพศูนยภาษา
ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 2.1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธตามขอมูลในรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)

 6. มี ฐานขอมูล ที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในครบทั้ง ภารกิจหลัก การ
วิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร
จัดการ และการเงิน (ยกเวนสํานักงาน
เลขานุการตองครบ 9 องคประกอบ
คุณภาพ)
 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการ
ตามภารกิจของหนวยงาน

9.1-6-1

รายงานประเมินตนเอง(SAR)
บนหนาเว็บไซตศูนยภาษา
(www.lang.human.ku.ac.th)

9.1-7-1

รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิดเห็น /
ความตองการของผูรับบริการศูนยภาษา
ปการศึกษา 2556

 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ย นเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน /
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน

9.1-8-1

หนังสือเชิญบุคลากรเขารวมการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
หนังสือขอดูงานศูนยภาษา

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนา ขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน

9.1-8-2
9.1-9-1

หนังสือเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพของศูนย
ภาษา

- 69 ศูนยภาษา ประเมินตนเอง พบวา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 9 ขอ
ไดคะแนนตามเกณฑการประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 8 ขอ และผลการดําเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อ
เทียบจากในรอบปการศึกษา 2555 ที่ 8 ขอ
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 9.1 ในแตละขอ มีดังตอไปนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของหนวยงาน
ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ศูนยภาษาไดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงค และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม และมีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการประจําป2556 ศูนยภาษามีกลไกการ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหนวยงานยอย ระดับหนวยงาน ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยและคณะกําหนด
3. มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนตามตัวบงชี้อัตลักษณของคณะ
ศูนยภาษาไดเขารวมโครงการและดําเนินงานเพื่อสนับสนุนตามอัตลักษณของคณะ เชน รวมงานสืบสานวัมนธรรมประเพณี
สงกรานต รวมทําบุญและทอดกฐินสามัคคีสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร รวมทําบุญตักบาตรและเลี้ยงพระในวันสงทายป
เกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2557 เปนตน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน กอน
จัดสงใหคณะตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ศูนยภาษามีการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการควบคุมติดตามการดําเนินงานและประกัน
คุณภาพ มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ (SAR) ที่มีขอมูลครบถวน โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศูนยภาษากอนจัดสงคณะและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา อีกทั้งยังไดนํามาผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน (สปค. 01) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยภาษาดวย
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
คณะกรรมการไดนําผลจากการประเมินคุณภาพมาวิเคราะหและปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรง โดยมี
เปาหมายใหมีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตั
วบงชี้และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธตามขอมูลในรายงานประเมินตนเอง(SAR)
6. มีฐานขอมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้งภารกิจหลัก การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร
จัดการ และการเงิน (ยกเวนสํานักงานเลขานุการตองครบ 9 องคประกอบคุณภาพ)
ศูนยภาษามีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายใน
หนวยงานสามารถใชรวมกันได โดยมีการนํารายงานประเมินตนเอง(SAR) ไปเผยแพรบนหนาเว็บไซตศูนยภาษา
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ศูนยภาษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจ ความตองการและความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จากผูใชบริการ โดยใชแบบสอบถาม
และระบบสารสนเทศ และศูนยภาษาไดจัดทํา รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิดเห็น /ความตองการของผูรับบริการศูนยภาษา ป
การศึกษา 2556
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
ศูนยภาษามีการสงบุคลากรไปอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานอื่นภายใน /ภายนอก
คณะมนุษยศาสตร และมีการเยี่ยมชมหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตร นอกจากนี้ศูนยภาษายังเปดโอกาสใหเครือขายไดมาศึกษาดู
งานของศูนยภาษา
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน
ศูนยภาษามีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพและไดเผยแพรใหหนวยงานอื่นภายในคณะมนุษยศาสตรไดทราบและ
สามารถนําไปใชประโยชนได
ผลการประเมินตนเองเทากับจากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ที่
9.1

ผลการดําเนินงาน
ตนเอง

กรรมการ

7 ขอ

9 ขอ

ผลการประเมินตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ

4.00 คะแนน 5.00 คะแนน

เปาหมาย

เปาหมาย

2556

การประเมิน
เปาหมาย

8 ขอ

บรรลุ

8 ขอ

2557
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในบทนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียดในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 สรุปประสิทธิผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของระดับหนวยงาน
3.1 สรุปประสิทธิผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ (พิจารณาโดย การสังเคราะหและวิเคราะหเชื่อมโยงของผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบ ตลอดจนแผนและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
มีการติดตามผลการดําเนินงานระดับโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งสามารถ
ขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา
หลักฐานในการอางอิงยังไมสอดคลองกับเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ โดยเฉพาะในเกณฑ ขอ 8
แนวทางแกไข/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการกําหนดปฏิทินในการดําเนินงานเพื่อการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติงานประจําป ใหชัดเจน และกําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตามปงบประมาณที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน และของคณะ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1.มีการพัฒนาโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการทางดานภาษาที่สอดคลองกับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และรองรับความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหไดรับความรวมมือและการยอมรับทั้งในและตางประเทศ
2.มีศักยภาพในการหารายไดจากการใหบริการวิชาการเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถนํามาสนับสนุนการบริหารและการ
พัฒนาของศูนย คณะ และมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแกสังคม
ครบถวน
แนวทางแกไข/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

ยังดําเนินงานไมเปนไปตามระบบและกลไกที่กําหนดอยาง

- 72 -

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
มีระบบการบริหารจัดการในดานการใหบริการจัดอบรมดานภาษาตางๆ อยางชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ เชน จัดทํา Standard และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ควรมีการทบทวนคูมือการปฏิบัติเพื่อใหคนมีประสิทธิภาพ เชน ลดคาใชจาย ลดเวลาในการดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด
3. มีการติดตามประเมินจากผลการปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปถัดไป
แนวทางแกไข/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอยางถูกตองครบถวน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
มีผลการดําเนินการดานประกันคุณภาพตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดไดเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
นําผลการตรวจประเมินมาจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง และดําเนินการตามแผนใหครบทุกแผนงาน
แนวทางแกไข/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-
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จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของหนวยงาน)
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. มีการติดตามผลการดําเนินงานระดับ 1. หลักฐานในการอางอิงยังไม
โครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในการ สอดคลองกับเกณฑการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่ง
ของตัวบงชี้ โดยเฉพาะในเกณฑ
สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการ ขอ 8
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
1. มีการพัฒนาโครงการกิจกรรมบริการ 1. กระบวนการดําเนินงานดาน
ทางวิชาการทางดานภาษาที่สอดคลองกับ การบริการทางวิชาการแกสังคม
การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยังดําเนินงานไมเปนไปตาม
(AEC) และรองรับความตองการของ
ระบบและกลไกที่กําหนดอยาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหไดรับ ครบถวน
ความรวมมือและการยอมรับทั้งในและ
ตางประเทศ

(นําเสนอเปนบทสรุปผูบริหาร จุดแข็ง
แนวทางแกไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

1. ควรมีการกําหนดปฏิทินในการดําเนินงาน
เพื่อการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติงานประจําป ใหชัดเจน และกําหนดเปน
วาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
2. ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนฯ ตามปงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน และของ
คณะ
-

2. มีศักยภาพในการหารายไดจากการ
ใหบริการวิชาการเปนจํานวนมาก ทําให
สามารถนํามาสนับสนุนการบริหารและ
การพัฒนาของศูนย คณะ และ
มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-

-

-
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จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแกไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. มีระบบการบริหารจัดการในดานการ
ใหบริการจัดอบรมดานภาษาตางๆ อยาง
ชัดเจน

-

1. ควรมีการออกแบบหรือ
ทบทวนกระบวนการจาก
ขอกําหนดที่สําคัญ เชน จัดทํา
Standard และจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานพรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ควรมีการทบทวนคูมือการ
ปฏิบัติเพื่อใหคนมีประสิทธิภาพ
เชน ลดคาใชจาย ลดเวลาใน
การดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด
3. มีการติดตามประเมินจากผล
การปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปถัดไป

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานอยางถูกตอง
ครบถวน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. มีผลการดําเนินการดานประกันคุณภาพ 1.นําผลการตรวจประเมินมา
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนด จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง และ
ดําเนินการตามแผนใหครบทุก
ไดเปนอยางดี
แผนงาน

-

-
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บทที่ 4
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามที่คณะมนุษยศาสตร ไดประเมินคุณภาพภายในศูนยภาษา ตามรอบปการศึกษา 2555 ศูนยภาษา ไดจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 6 โครงการ /กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร อยแลว จํานวน 3
โครงการ/กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแก
1) โครงการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและถายทอดความรูสูบุคลากรในหนวยงานและ
สาธารณชน
2) โครงการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลประกันคุณภาพระหวางศูนยภาษากับสถาบันขงจื้อ
3) จัดทําผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของปที่ผานมาและปปจจุบัน

- 76 ตารางที่ 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ(สปค. 01) ของศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
1. จุดที่ควร
พัฒนา

1. ควรหากลไก
ในการนําความรู
ประสบการณ
จากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
มาพัฒนาตอยอด
ไปสูการพัฒนา
องคความรูใหม
โดยผาน
กระบวนการวิจัย

2.
ขอเสนอแนะ

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง

1. สรางกลไกใน
การนําความรู
ประสบการณ
จากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
มาพัฒนาตอยอด
ไปสูการพัฒนา
องคความรูใหม
โดยผาน
กระบวนการวิจัย

4. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI)
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

6. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม
รอบ
ปงบประมาณ
2556-2557

1. สรางกลไกใน
การนําความรู
ประสบการณ
จากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
มาพัฒนาตอยอด

1. มีการสรางกลไกหรือ มิ.ย. 56 – พ.ค. 57
พัฒนาการนําความรู
ประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมมาเพื่อสราง
องคความรูสูการวิจัย

7.
8. ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน
ที่ตั้งไว

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนยภาษา

- 77 1. จุดที่ควร
พัฒนา

2. ควรพัฒนา
องคความรูที่ได
จากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
และถายทอด
ความรูสูบุคลากร
ในหนวยงานและ
สาธารณชน

2.
ขอเสนอแนะ

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง

2 .จัดโครงการ
เพื่อพัฒนาองค
ความรูที่ไดจาก
การใหบริการ
ทางวิชาการแก
สังคมและ
ถายทอดความรูสู
บุคลากรใน
หนวยงานและ
สาธารณชน

4. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI)
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

6. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม
รอบ
ปงบประมาณ
2556-2557

2. จัดโครงการ
เพื่อพัฒนาองค
ความรูจากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
และถายทอด
ความรูสูบุคลากร
ในหนวยงานและ
สาธารณชน

2. ทําโครงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
เพื่อถายทอดความรูสู
บุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน

มิ.ย. 56 – พ.ค. 57

8. ผูรับผิดชอบ
7.
งบประมาณ
8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน
ที่ตั้งไว

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนยภาษา

- 78 1. จุดที่ควร
พัฒนา

2.
ขอเสนอแนะ

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง

1. ควรทําระบบ
สารสนเทศที่
สามารถ
แลกเปลี่ยน
ฐานขอมูลของศูนย
ภาษากับหนวยงาน
อื่นในมหาวิทยาลัย

1. เพิ่มศักยภาพ
และความสารถ
ในการบริหาร
และการจัดการ
ทําใหศูนยภาษา
สามารถ
ดําเนินการได
บรรลุ
วัตถุประสงคได
อยางรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
2. เปดชองทาง
รับฟงความ
คิดเห็นของ
บุคลากรของ
คณะและ
ผูรับบริการให
มากขึ้นเพื่อนํา
ขอเสนอแนะ
ดังกลาวมา
ปรับปรุงระบบ

4. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI)
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ

6. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม
รอบ
ปงบประมาณ
2556-2557
มิ.ย. 56 – พ.ค. 57

8. ผูรับผิดชอบ
7.
งบประมาณ 8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน
ที่ตั้งไว

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนยภาษา

- 79 1. จุดที่ควร
พัฒนา

2.
ขอเสนอแนะ

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI)
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

6. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม
รอบ
ปงบประมาณ
2556-2557

8. ผูรับผิดชอบ
7.
งบประมาณ
8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน
ที่ตั้งไว

(ตอขอ 2)
แผนการ
ปฏิบัติงานและ
การใหบริการให
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ควรมีการ
ประเมินและ
เปรียบเทียบผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของป
ที่ผานมาและป
ปจจุบัน เพื่อดู
พัฒนาการของการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
หนวยงานได

1. ทําการ
ประเมินและ
เปรียบเทียบผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของ
ปที่ผานมาและป
ปจจุบันเพื่อดู
พัฒนาการของ
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
หนวยงาน

1. จัดทําผลการ
เปรียบเทียบผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของ
ปที่ผานมาและป
ปจจุบัน

1. รายงานผลการ
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธของป
ที่ผานมาและปปจจุบัน
แกผูบริหารศูนยภาษา

มิ.ย. 56 – พ.ค. 57

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนยภาษา

- 80 ตารางที่ 4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2555 (สปค. 02)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
1. จุดที่ควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะ

2. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ)

3. โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ)

6. ผลการ
ดําเนิน งาน
ตามกิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ

8.
งบประมาณ
ที่ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ
9.1 ผูกํากับ
ดูแล

9.2
ผูปฏิบัติงาน

10. หมายเหตุ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
1.ควรหากลไกในการ
นําความรู
ประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมมาพัฒนาตอ
ยอดไปสูการพัฒนา
องคความรูใหมโดย
ผานกระบวนการวิจัย

1.ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมมา
พัฒนาตอยอดไปสู
การพัฒนาองค
ความรูใหม

1.ตั้งงบประมาณ
สําหรับเปนทุน
สนับสนุนการวิจัย
เพื่อนําความรู
ประสบการณจาก
การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมมา
พัฒนาตอยอดไปสู
การพัฒนาองค
ความรูใหม

1.มีการสรางกลไกหรือ
พัฒนาการนําความรู
ประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมมาเพื่อสรางองค
ความรูสูการวิจัย

2

-

-

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ ใหทุนอุดหนุนสําหรับ
เจาหนาที่ศูนย งานวิจัย
ภาษา

2.ควรพัฒนาองค
ความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและถายทอด
ความรูสูบุคลากรใน
หนวยงานและ
สาธารณชน

2.พัฒนาองคความรู
ที่ไดจากการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและ
ถายทอดความรูสู
บุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน

2.จัดโครงการเพื่อ
พัฒนาองคความรู
จากการใหบริการ
ทางวิชาการแก
สังคมและถายทอด
ความรูสูบุคลากรใน
หนวยงานและ
สาธารณชน

2.ทําโครงการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเพื่อ
ถายทอดความรูสู
บุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน

2

1

24,500

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ โครงการอบรม
เจาหนาที่ศูนย ภาษาอังกฤษฟรีเพื่อพัฒนา
ภาษา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(บางเขน)

- 81 1. จุดที่ควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะ

2. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ)

3. โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ)

6. ผลการ
ดําเนิน งาน
ตามกิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ

8.
งบประมาณ
ที่ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ
9.1 ผูกํากับ
ดูแล

9.2
ผูปฏิบัติงาน

10. หมายเหตุ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1.ควรทําระบบ
สารสนเทศที่สามารถ
แลกเปลี่ยนฐานขอมูล
ของศูนยภาษากับ
หนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย

1. เพิ่มศักยภาพ
และความสารถใน
การบริหารและการ
จัดการทําใหศูนย
ภาษาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคได
อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เปดชองทางรับ
ฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรของคณะ
และผูรับบริการให
มากขึ้นเพื่อนํา
ขอเสนอแนะ
ดังกลาวมาปรับปรุง
ระบบแผนการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

1.โครงการแลกเปลี่ยน
ฐานขอมูลประกัน
คุณภาพระหวางศูนย
ภาษากับสถาบันขงจื๊ อ

-จัดกลองรับความ
คิดเห็นไวหนาศูนย
ภาษา
-เปดชองทางรับความ
คิดเห็นผาน
Facebook fanpage
ของบุคลากรของคณะ
และผูรับบริการ KU
language Centre

1

50

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนย
ภาษา

อยูระหวางดําเนินงาน

1

50

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

กรรมการและ
เจาหนาที่ศูนย
ภาษา

อยูระหวางดําเนินงาน

- 82 1. จุดที่ควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะ

2. แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ)

1.ควรมีการประเมิน
และเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธของปที่ผานมา
และปปจจุบัน เพื่อดู
พัฒนาการของการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
หนวยงานได

3. โครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)

9. ผูรับผิดชอบ
8.
7. รอยละ
4. กิจกรรมที่ 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงาน ผลสําเร็จของ งบประมาณ 9.1 ผูกํากับ
สอดคลองกับ (KPI) ของแนวทาง
9.2
ที่ใชจริง
การแกไข/ปรับปรุง ตามกิจกรรม โครงการ
โครงการ
ดูแล
ผูปฏิบัติงาน
(กลยุทธ)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.จัดทําผลการ
เปรียบเทียบผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของป
ที่ผานมาและป
ปจจุบัน

1.รายงานผลการ
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของปที่ผานมา
และปปจจุบันแกผูบริหาร
ศูนยภาษา

1

20

ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา

10.
หมาย
เหตุ

กรรมการและ
อยู
เจาหนาที่ศูนย ระหวาง
ภาษา
ดําเนินงาน

