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คํานํา
สถาบันภาษาตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปเปดโอกาสใหสถาบันภาษาไดประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง วามีจุดเดน จุดดอยอยางไร และเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและสังคมไดรับรูถึงการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่สถาบันภาษาเปนหนวยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบดวย 4 บท ไดแก
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันภาษา
2. การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา
3. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. แนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพในบทที่ 3 ไดจัดทําขึน้ โดยละเอียด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) สําหรับบุคลากรสถาบันภาษาทุกคน รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จึงเปน
เอกสารอางอิงที่ชี้ใหเห็นผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 ทั้งที่ดีและที่ยังตองปรับปรุง

(รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร)
ผูอาํ นวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
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มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ
ภาคผนวก

แบบฟอรม ก 5 คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
แบบฟอรม ก 7 จํานวนนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรีที่ไมตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (Exempted)
แบบฟอรม ข 3 จํานวนนักศึกษา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ สมศ. เปนประจําทุกป ตั้งแตป
การศึกษา 2544 เปนตนมา
นอกจากรายงานการประเมินตนเอง สถาบันภาษาไดจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา และคูมือ
การจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน ไดแก อาจารยชาวไทย 37 คน
อาจารยชาวตางประเทศ 15 คน ในขณะที่มีภาระงานสอนภาษาอังกฤษ (EL, TU, TE, CR) และภาษาเกาหลี (KO) แก
นักศึกษา 16,381 คน จํานวน 103 วิชา 537 กลุม คิดเปน 10.33 กลุม ตออาจารย 1 คน นับเปนภาระงานสอน
ที่มากและนําไปสูขอจํากัดตางๆ เชน การทําวิจัย เปนตน
การปฏิบัติงานในปการศึกษา 2549 สามารถสรุปไดดังนี้
จุดเดน
1. ดานคุณภาพบัณฑิต
แมวาสถาบันภาษาไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนของตนเอง และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวนไม
มาก แตนักศึกษาปริญญาโทและบัณฑิตของสถาบันภาษาไดรับรางวัลทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติ
ถึง 3 คน ดังนี้
1. นางฉัตรฤดี สุขะจาติ โคพิทซ นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับรางวัลทาง
วิชาชีพ คือ รางวัลยอดเยี่ยมดานการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin Staff Services Excellence
Award) จาก Skytrax องคกรและนิตยสารที่ทรงอิทธิพลทางดานธุรกิจการบินจากประเทศอังกฤษนานาชาติ
2. Ms. Kullawee Pongpattnajit มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Thailand-United State Educational Foundation (Fulbright)
3. Mrs. Porntita Promwinai มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ไดรับทุนการศึกษา Endeavour Postgraduate Award ซึ่งเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก
Department of Education, Science and Training ของรัฐบาลออสเตรเลีย
นอกจากนี้ รอยละ 90.84 ของนักศึกษาโครงการปริญญาโททั้ง 2 โครงการ ของสถาบันภาษาสอบผาน
ภาษาตางประเทศ (TU-GET) ตามเกณฑ 550 คะแนน ซึ่งเปนอัตราที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเชนทุกปที่
ผานมา
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2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
อาจารยของสถาบันภาษา คือ รองศาสตราจารย ดร.พรศิริ สิงหปรีชา ไดรับเงินสนับสนุนจาก The Dutch
Organization of Scientific Research ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อทํางานวิจัยเรื่อง “The Role and function of classifiers in
Chinese, Zhuang and Thai”
3. ดานการบริการวิชาการ
สถาบันภาษาไดจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 โดยไดจัด
ทดสอบภาษาอังกฤษ และ อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นหลักสูตรตางๆ แบบจัดเก็บคาธรรมเนียม จํานวน 92
โครงการ และไดจัดโครงการแบบไมเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจคุณภาพป
การศึกษา 2548 รวม 6 โครงการ โครงการที่สถาบันภาษามีความภาคภูมิใจ คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก
ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่มิไดเอกภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษารับผิดชอบคาใชจาย
สวนหนึ่ง และไดรับการสนุนทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไทยประกันชีวิต และสโมสรโรตารี
กรุงเทพฯ
สถาบันภาษามีคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม แบบไมจัดเก็บคาธรรมเนียม
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 625,875.- บาท คิดเปน 12,036.06 บาท ตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1 คน
4. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สถาบันภาษามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยไดจัดระดับความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีดวยคะแนน O-NET หรือ คะแนน placement test ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หรือ คะแนน
ภาษาอังกฤษรับตรงที่สถาบันภาษาจัดทําใหแกคณะตางๆ เพื่อจัดนักศึกษาเขาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่
เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของนักศึกษา
สถาบันภาษาดําเนินงานศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (SALC: Self-Access Learning Center) และจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาทักษะการเรียนรูแบบพึ่งตนเองของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสไดฝกฝนในสิ่งที่
ตนเองสนใจในยามวาง
5. ดานระบบการประกันคุณภาพ
สถาบันภาษา มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีการนําผล
การประเมินคุณภาพไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไดรวมมือกับกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับกลุมใหลุลวง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการพิจารณาผลการดําเนินงานในมาตรฐานตาง ๆ พบวายังมีบางตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่ สมศ. กําหนด จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาในรายมาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
1) สงเสริมใหนักศึกษาเลือกทําวิทยานิพนธใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัล
2) เพิ่มขอกําหนดเรื่องการตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
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3) ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบวา สถาบันภาษาใหเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการ
2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

1) สงเสริมใหมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อใหเพิ่มความรูและทักษะทางการวิจัยใหแกอาจารย
สถาบันภาษาอยางตอเนือ่ ง
2) สนับสนุนใหอาจารยสถาบันภาษาไดนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในลักษณะการตีพิมพในวารสาร
และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
3) ประชาสัมพันธเพื่อใหอาจารยสถาบันภาษาไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

1) สงเสริมใหอาจารยรุนใหมของสถาบันภาษาเปนกรรมการวิชาการและวิชาชีพใหมากขึน้
2) สงเสริมใหมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการแก
สังคม
3) สงเสริมการจัดสรรงบประมารและจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบไมจดั เก็บคาธรรมเนียมให
มากขึ้น และหลากหลายขึ้น
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น โดยอาจจัดเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน
2) ควรจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการนี้
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

1) ควรจัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาเปนประจํา เพือ่ ใหคณะกรรมการประจํา
สถาบันไดตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และใหขอสังเกตทางการบริหารที่มี
นัยสําคัญ
2) ควรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอก
3) ควรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู
4) ควรเรงรัดการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเสร็จ สามารถนํามาใช และประเมินประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของระบบ และความพึงพอใจของผูใช
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6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

1) ควรดําเนินการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุก 5 ป และนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหได
มาตรฐานตามเกณฑ
2) ควรมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ มีการดําเนินการวางแผน
ปองกัน การกระทําผิดจรรรยาบรรณ
3) ควรสงเสริมและพัฒนาคณาจารยใหมีความรูความเขาใจและความสามารถในการจัด
กิจกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น โดยการสงเสริมการเขา
อบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนรูท่เี นนผูเรียนเปนสําคัญ
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

1) ควรมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวาสามารถจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานได
2) ควรสรางกลไกหรือเครื่องมือสนับสนุนคุณภาพการศึกษา เชน การจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ และไมรบกวนการทํางานประจําของผูรับผิดชอบมากเกินไป และทําใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานปกติ
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันภาษา
1.1 ความเปนมาของสถาบันภาษา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2528 โดยแยกออกมาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ และมีวัตถุประสงคในการกอตั้งคือ
1. เพื่อปรับปรุงศูนยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรใหเปนสถาบันภาษา
ที่ถูกตองตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร พ.ศ. 2495 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516
2. เพื่ออํานวยการสอนและการทดสอบวิชาภาษาตางประเทศซึ่งเปนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชา
เลือกแกนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. เพื่อใหบริการในการสอน การอบรม การสัมมนา และการฝกภาคปฏิบตั ิทางภาษา แกขาราชการ
จากหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อสงเสริมการศึกษาวิจัยดานภาษา การผลิตตํารา แบบเรียน และบทเรียนประกอบการสอน
ตลอดจนการผลิตสื่อการสอนทางดานภาษา
สถาบันภาษามีพัฒนาการนับแตเริ่มกอตั้ง ดังนี้
ป พ.ศ. 2529 ไดมีการขยายการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไปที่ ศูนยรังสิต
ป พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน ไดเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ตามความตองการของคณะตาง ๆ
ป พ.ศ. 2537 - 2548 ไดขยายการเปดสอนภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา สําหรับคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร อุดรธานี
ป พ.ศ. 2538 ไดเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ป พ.ศ. 2541 ไดรับอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรทางการสอนภาษาอังกฤษ และไดเปดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาโท 2 สาขา ไดแก ปริญญาโททางการสอนภาษาอังกฤษและปริญญาโททาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ป พ.ศ. 2543 ไดขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปที่ ศูนยลําปาง โดยมีอาจารเดินทางไป
สอน และในป พ.ศ.2548 ไดจดั ใหมีอาจารยไปปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนยลําปาง จํานวน 1 คน
ป พ.ศ. 2544 - 2546 ไดขยายการเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาสําหรับคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร นราธิวาส
ป พ.ศ. 2545 ไดขยายการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ไปที่ ศูนยรังสิต ตามนโยบาย
การขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนยรังสิต ของมหาวิทยาลัย และเปดวิชาภาษาเกาหลี เพื่อเปนวิชาพืน้ ฐาน
และวิชาเลือก
สถาบันภาษามีภาระงานหลักในการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกคณะทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาป
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ที่ 1 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสําหรับนักศึกษา ปที่ 2 –4 และภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท (TU
005, TU 006) รวมทั้ง ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีกทั้งยังมีโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรตางๆ แกบคุ คลที่สนใจและตาม
ความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากภารกิจดังกลาวแลว สถาบันภาษายังมีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการจัดทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) ใหแกผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผูที่ประสงคจะทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
เพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สถาบันภาษาไดเริ่มจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษ TU-GET ตั้งแต
ป พ.ศ. 2538 เปนตนมา และรับผิดชอบจัดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามที่ระบุไวในหลักสูตรคณะตางๆ
1.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ
1.2.1 ปรัชญาการศึกษา เสริมสงใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีคุณภาพและศักยภาพ

ที่จะศึกษาเพิม่ เติมดวยตนเองโดยไมหยุดนิ่ง สามารถถายทอดสิง่ ที่รูแกสังคม เปนผูท ันโลก ทัน
วิทยาการสมัยใหม และทําประโยชนใหกับประเทศชาติโดยสวนรวม โดยมีทักษะภาษาเปนเครื่องมือ
รวมทัง้ ผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูความสามารถในการสอนและการใชภาษาอังกฤษ และมีความใสใจ
ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2.2 วิสัยทัศน เปนสถาบันชั้นนําดานการสอนภาษาอังกฤษ และผลิตบุคลากรดานการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และดานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่มีคณ
ุ ภาพ มีศักยภาพในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติ
1.2.3 พันธกิจ เปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ กาวหนา ทันสมัย อีกทั้งยังมีศูนยการเรียนรู
แบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning Center) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนเพิ่มพูนความรูดวยตนเอง ตลอดจน
ยังมุงที่จะสอนภาษาเกาหลีใหเปนทางเลือกใหมแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.2.4 แผนกลยุทธ
1. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ไดแก
1) ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาโท ใหมีความทันสมัย เปนสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) ปรับปรุงตําราใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
3) พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยระบบ E-learning
4) สนับสนุนใหนักศึกษาฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเองจากศูนยการเรียนรูแบบ
พึ่งตนเอง (Self-Access Learning Center)
5) สนับสนุนใหคณาจารยผลิตตําราและผลงานทางวิชาการเพิม่ ขึ้น
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6) สนับสนุนใหคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น รวมทั้งการไดมีโอกาสไปเผยแพร
ผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. การสงเสริมการวิจัย ไดแก
1) สงเสริมใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ ไดแก งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัย
สถาบัน และงานวิจัยประยุกต ในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี
2) สงเสริมใหคณาจารยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรูดานการวิจัยใหแกคณาจารย
3. การบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก
1) จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
ตามความตองการของผูเรียน และหนวยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน
2) จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3) จัดโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษที่มิไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอก ทั้งที่
สถาบันภาษารับภาระคาใชจา ยเอง และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไดแก
1) บริหารงานดวยความโปรงใส คลองตัว และทุกคนมีสวนรวม (Good Governance
and Good Team Work) ดวยการแตงตั้งคณาจารยและเจาหนาที่รวมอยูในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของ
สถาบันภาษา
2) บริหารงบประมาณแบบประหยัด แตใหไดผลลัพธมาก
3) บริหารงานโดยยึดหลักความรวมมือและประสานงานกันระหวางบุคลากร
ในสถาบัน
5. การพัฒนาบุคลากร ไดแก
1) จัดอบรม สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรูในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
2) สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติม หรือไปศึกษาดูงาน ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ
3) ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทนเพิ่มเติมจากที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
6. การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ไดแก
1) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทางภาษา อาทิ การแขงขันการโตวาที
การกลาวสุนทรพจน การเขียนเรียงความ และ การจัดบอรดในวาระสําคัญตาง ๆ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาเห็น
ประโยชนของภาษาตางประเทศ ที่จะทําใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทันตอสถานการณของโลกไร
พรมแดน
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2) สงเสริมใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรงกับเจาของภาษา โดยการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ หรือรับนักศึกษาตางประเทศเขามาศึกษาและชวยสอน
นอกจากนี้ สถาบันภาษายังจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูรอน ณ ตางประเทศเปนประจําทุกป เพื่อให
นักศึกษาไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ทั้งจากที่โรงเรียนและจากการพักอยูรวมกับครอบครัวชาว
ตางประเทศ อีกทั้งยังไดสัมผัสวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจากเจาของภาษาอีกดวย
3) สงเสริมความรูทางภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ชั้นป 3 -4 โดยการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ (brush up) ในชวงเย็น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสมัครงาน
4) การจัดทดสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษ (TU-GET) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอัตราพิเศษโดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.3 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันภาษา
สถาบันภาษามีฐานะเทียบเทาคณะ บริหารงานโดยผูอํานวยการสถาบันภาษา ซึ่งแตงตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย และรองผูอํานวยการฝายตางๆ ซึ้งแตงตั้งโดยผูอํานวยการสถาบันภาษา มีสํานักงาน
เลขานุการสถาบันภาษาซึ่งอยูภ ายใตการดูและของเลขานุการสถาบันภาษา ทําหนาที่ประสานงานและ
ใหบริการงานทั้งดานธุรการและบริการวิชาการ ปจจุบันสถาบันภาษามีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
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โครงสรางคณะผูบริหารสถาบันภาษา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองศาสตราจารยนพพร สโรบล

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายบริหาร
อาจารย ดร.มนนิภา สมพงษ

ผูอํานวยการโครงการประกาศนียบัตรฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
รองศาสตราจารยนิตยา ยวงศรี

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายบริหาร
อาจารยวิภากร ชาโญพงษ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
อาจารย ดร.ชนิกา แกมพเพอร

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยกติ ติธัช สุนทรวิภาต

ผูอํานวยการโครงการฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสุข คงปน

รองผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก็จวลี ปอแกว

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูชวยศาสตราจารยวมิ ลชยา ญาณสุคนธ

ผูอํานวยการโครงการฯ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติธชั สุนทรวิภาต

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการแกสังคม
รองศาสตราจารยสุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการแกสังคม
ผูชวยศาสตราจารยวรี สุดา ศรีพยัคฆ

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยถนอม เทียนสวางชัย

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยศรีปทุม นมอุรา
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สํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา
Secretariat
น.ส.ปราจรีย อมาตยกุล

เลขานุการสถาบันภาษา
Secretary

งานบริหารและธุรการ
Clerical Section

งานบริการการศึกษา
Academic Services
ระดับปริญญาตรี

น.ส.จุไรรัตน พวงสมบัติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

น.ส.กอบกร แปนเมือง
จ. บริหารงานทั่วไป

นางราศรี เลิกสันเทียะ
จ. บันทึกขอมูล

นางนันทิยา ศรีวงค
จ. บริหารงานทั่วไป

น,ส.รุงอรุณ รักรุงเรือง
จ. บันทึกขอมูล

นางทัศวรรณ บุญพยัคฆ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายประทวน หอมหวล
นักการ

นางสุจิตรา จางแสง
นักการ

นางจรินทร อยูเจริญ
ผูปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.พาฝน รัตนสิงห
เจาหนาที่ธุรการ

นายประยงค สมสวน
พนักงานขับรถยนต

นางพัทธนันท ชัยกิจ
นักการ

นางอรวรรณ เลิศธนู
นักวิชาการศึกษา

นายสมชาย ชิวชาวนา
นักการ

นายธนภัทร มวงเรือน
ผูชวยผูจัดการหอง Self-Access

นางวงเดือน หมอกครบุรี
นักการ

งานคลังและพัสดุ
Financial and Purchasing

ระดับปริญญาโท

น.ส.จิราภรณ เพ็ชรทอง
จ. บริหารงานทั่วไป

น.ส.จันทรารัตน กลุมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี

TU-GET

น.ส.ศิริวรรณ ฤทธิ์รวมทรัพย
จ. ประสานงานโครงการฯ

นายไพโรจน บุญพยัคฆ
เจาหนาที่ธุรการ

นายสุริยัณ แสนสุข
ชางอิเล็กทรอนิคส

น.ส.อรนันท กลิ่นบุญ
นักการ

สรุปอัตรากําลัง
1
2
3
4
5

นางวัลยชาลี เลิดสันเทียะ
จ. บันทึกขอมูล

ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

นายเดนชัย บริบูรณสกุลสุข
พ. เครื่องคอมพิวเตอร

สายสนับสนุนวิชาการ
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางประจํา
ลูกจางงบพิเศษ
ลูกจางงบรายได
รวม

งานบริการวิชาการแกสังคม
Training and Assessment Services

5
4
2
6
16
33

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

น.ส.ศิริรัตน แสงนพรัตน
จ. บันทึกขอมูล

น.ส.วิจิตร จันทรแจม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจารุวรรณ ชางกลึง
นักวิชาการพัสดุ

นายกมล ศรีวงค
พ.การเงินและบัญชี

นางสุชาดา กองประพันธ
นักวิชาการพัสดุ

นายพัธราชัย พัฒนสุวรรณา
จ.บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฉัตรชิณี วงษการีม
จ.ประสานงานโครงการอบรมบุคคลทั่วไป

น.ส.ฉันทนา สารธิราช
ผช.จ.ประสานงานโครงการอบรมบุคคล

7

1.4 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
สถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี เปดสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี ไดแก
1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
1) ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (วิชา EL 070, EL 171 และ EL 172) สําหรับนักศึกษาปที่ 1
2) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (วิชา EL 2.. และ EL 3..)
1.2 วิชาภาษาเกาหลี
1) ภาษาเกาหลีพื้นฐาน (วิชา KO 171 และ KO 172)
2) ภาษาเกาหลีเฉพาะกิจ (วิชา KO 211, KO 311, KO 221, KO 321, KO 213,
KO 231 และ KO 331)
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3. ระดับปริญญาโท
3.1 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (วิชา TU 005 และ TU 006) สําหรับนักศึกษาที่สอบ
TU-GET ไมผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 ปริญญาโทสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
3.3 ปริญญาโทสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
1.5 บุคลากรของสถาบันภาษา
บุคลากรของสถาบันภาษาประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ และสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข-ค) ซึ่ง
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชัว่ คราวงบพิเศษและงบรายได
เมื่อสิ้นปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีบคุ ลากร ดังนี้
ประเภท
งบประมาณแผนดิน
- ขาราชการสายวิชาการ (สาย ก)
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก) *
- ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
- ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข-ค)
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข-ค)
- ลูกจางประจํา

จํานวน (คน)

รอยละ

37
7
15
5
4
2

40.21
7.60
16.30
5.43
4.34
2.17
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ประเภท
งบพิเศษและงบรายได
- ลูกจางชั่วคราว งบพิเศษ
- ลูกจางชั่วคราว งบรายได
รวม
* ปฏิบัติงาน ณ ศูนยลําปาง 1 คน

จํานวน (คน)

รอยละ

6
16
92

6.52
17.39
100.00

1.6 งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) สถาบันภาษามีงบประมาณและงบดําเนินการ
ไมรวมครุภัณฑและสิ่งกอสราง จําแนกตามแหลงงบประมาณ ดังนี้
ปงบประมาณ

2549

ปงบประมาณ 2549

เงินนอกงบประมาณ
ปงบประมาณ 2549
งบประมาณจากรายไดหนวยงาน

สัดสวนเงินงบประมาณ:
เงินนอกงบประมาณ

19,023,600

12,408,800

3:2

เงินงบประมาณ

1.7 ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถาบันภาษา
สถาบันภาษา มีสํานักงานอยูท ั้งที่ทาพระจันทร และ ที่ศูนยรังสิต
ทาพระจันทร มีหองเรียนและสํานักงานตั้งอยูใน 2 อาคาร ดังนี้
1. ตึกศูนยภาษาอังกฤษ
- ชั้น 1 ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ หอง TU-GET และ หองผูอํานวยการสถาบันภาษา
- ชั้น 2 ประกอบดวยหองเรียน 7 หอง
- ชั้น 6 และ ชัน้ 7 เปนหองพักอาจารย
- ชั้น 8 ประกอบดวย หองเรียน 7 หอง หองประชุมขนาดเล็ก 1 หอง และหองสํานักงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 1 หอง
2. อาคารสํานักหอสมุดเดิม
มีหองเรียน 2 หอง และหองสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 1 หอง
ศูนยรังสิต มีหองเรียนและสํานักงานตั้งอยูใน 2 อาคาร ดังนี้
1. อาคารสถาบันภาษา กลุม อาคารสังคมศาสตร มีความสูง 7 ชั้น
- ชั้น 1 – 3 ประกอบดวย หองสํานักงาน หองเรียน หองเกาหลีศึกษา หองคอมพิวเตอรอาจารย
และหองคอมพิวเตอรนักศึกษา
- ชั้น 4 – ชั้น 7 เปนหองพักสําหรับอาจารย
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2. อาคารวิทยบริการ เปนที่ตั้งของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Center)
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง จํานวน 4 หอง
1.8 จุดเดน ผลการดําเนินงานสําคัญในรอบป
ในรอบปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีจุดเดนและผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. มีนักศึกษาปริญญาโทและมหาบัณฑิตที่มคี ุณภาพ นักศึกษาระดับปริญญาโทและมหาบัณฑิต
ของสถาบันภาษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาชีพ และไดรับทุนการศึกษา ดังนี้
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพไดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ
ทางดานการบริการ ในอาชีพพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin Staff Services Excellence Award) จาก
นิตยสาร Skytrax ซึ่งเปนนิตยสารที่ทรงอิทธิพลทางดานธุรกิจการบิน จากประเทศอังกฤษ
1.2 มหาบัณฑิตไดรับทุนการศึกษาจากองคกรระดับนานาชาติ จํานวน 2 ราย ไดแก
- มหาบัณฑิตจากโครงการปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทจาก Thailand-United State Educational Foundation (Fulbright)
- มหาบัณฑิตจากโครงการปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ไดรับทุนการศึกษา Endeavour Postgraduate Award ซึ่งเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
Department of Education,Science and Training, Australian Government
2. การเพิ่มโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ สถาบันภาษาไดใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจาก 72
เปน 92 โครงการ และไมจัดเก็บคาธรรมเนียม เพิ่มขึ้นจาก 3 เปน 6 โครงการ
โครงการที่ไมจัดเก็บคาธรรมเนียมที่สถาบันภาษามีความภูมิใจ คือ โครงการอบรมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่มิไดเอกภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ ซึง่ ในปการศึกษา 2549 ไดจัดอบรม 3
โครงการ โดยโครงการที่ 1 ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด และสโมสรโรตารี่กรุงเทพ
จํานวน 40 ทุน โครงการที่ 2 ไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 40 ทุน และ
โครงการที่ 3 สถาบันภาษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
3. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในปการศึกษา 2549 นักศึกษาไดประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของสถาบันภาษาอยูในระดับ 4.30 จาก 5 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพอใจตอการสอนและสิ่ง
สนับสนุนที่สถาบันภาษาจัดให
1.9 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา
2.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพ
สถาบันภาษา ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันภาษา จึงกําหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาของไว
ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับสถาบันภาษา และสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา รวมทั้งคณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันภาษา
4. นําผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงและแกไขระบบการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
5. ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาใหหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปไดรับทราบขอมูลอยางตอเนื่อง
6. ประเมินและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของสถาบันภาษาอยางตอเนื่อง
2.2 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันภาษา มีการบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามีวาระการทํางาน 3 ป คณะกรรมการนี้ มีผูอํานวยการสถาบันภาษาเปนที่ปรึกษา และ
รองผูอํานวยการสถาบันภาษาฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย รองผูอํานวยการ
ทุกฝายและผูชวยรองผูอํานวยการทุกฝาย และมีนักวิชาการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนี้
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแนวทาง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันใหสอดคลอง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ สถาบันภาษาไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจตาง ๆ เชน อนุกรรมการ
จัดทําคูมือประกันคุณภาพ อนุกรรมการจัดทํารายงานตนเอง (SAR) เพื่อใหภารกิจตางๆ ลุลวงไปดวยดี
สถาบันภาษา ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเก็บขอมูลตามตัวบงชีอ้ ยางตอเนื่อง
และรายงานผลใหรองผูอํานวยการสถาบันภาษาที่รับผิดชอบและผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาตาม
กําหนด
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2.3 มาตรฐานและตัวบงชีค้ ุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ โดยมีหลักการเพื่อใหมีความสอดคลองกับ
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 7 มาตรฐาน 52 ตัวบงชี้ สําหรับสถาบันภาษาซึ่งไมมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และไมมีหลักสูตรปริญญาเอก จึงรายงาน 47 ตัวบงชี้ ดังนี้
ลําดับ
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

ตัวบงชี้
1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเก ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปทผี่ านมา
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตพี ิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกทีต่ ีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทัง้ หมด

1.9

อัตราการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)

1.10

คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สอบเขามธ.ได(ปริญญาตรี /บัณฑิตศึกษา)

1.11

รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการจัดระดับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PT) ตั้งแต
สษ.172 ขึ้นไป
รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผาน TU-GET (ไมต่ํากวา 550
คะแนน)
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด(ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)

1.12
1.13

2.1
2.2
2.3
2.4

2.มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนฃ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา

หมายเหตุ

ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี

ไมมีหลักสูตรปริญญาเอก
รายงานขอมูลระดับบัณฑิตเพราะ
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
รายงานขอมูลระดับบัณฑิตเพราะ
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี

ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
รายงานขอมูลระดับบัณฑิตเพราะ
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
รายงานขอมูลระดับบัณฑิตเพราะ
ไมมี นศ.ระดับปริญญาตรี
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ลําดับ
ตัวบงชี้
ที่
2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
2.7 จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา
2.8 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
3.มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนทีป่ รึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ตออาจารยประจํา
3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา(ปริญญาตรีเต็มเวลาเทียบเทา)
4.2 รอยละของคาใชจาย และมูลคาทีใ่ ชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลือ่ นพันธกิจ และสามารถสะทอนถึง
นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
แบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมี
ความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธทเี่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
5.6 สินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
5.7 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่
5.10
5.11
5.12
5.13
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.1
7.2

ตัวบงชี้
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สัดสวนเงินเดือนบุคลากรสาย ก ตอเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน
สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
(ปริญญาตรี)ทั้งหมด
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
จํานวน (Section) ตออาจารยประจํา
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนือ่ ง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

หมายเหตุ

ไมมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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2.4 เกณฑการประเมินระดับตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549
ในการประเมินตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน จะมีเกณฑการประเมินแบงเปน 3 ระดับ ไดแก (1) การประเมินอิง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของแตละตัวบงชี้ ซึ่งผันแปรตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา (2) การประเมินอิงพัฒนาการ และ (3)
การประเมินประสิทธิผลตามแผนของสถาบัน

ในปการศึกษา 2549 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ไดกําหนด
เกณฑการประเมินระดับตัวบงชี้ ซึ่งเปนเกณฑที่ผันแปรตามกลุมสถาบัน 4 กลุม ดังนี้
1. กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย
2. กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
3. กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
4. กลุมผลิตบัณฑิต
เนื่อ งจากมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตรข อรับ การประเมิน คุณ ภาพจากสมศ.อยูใ นกลุม 1 คือ กลุม
ผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไดเสนอรายละเอียดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา

ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา
1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด

1
-

2
1

3
>2

1
1-5
1
1-39

2
6-8
2
40-59

3
>9
3
>60

ไมมีหลักสูตรปริญญาเอก
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท)

1
1-19

2
20-29

3
>30

1
1-19,999

3
>30,000

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารย ประจํา (บาท)

1
1-34,999

2.4 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

1
1-34
1
1-24
1
1-14

2
20,00029,999
2
35,00049,999
2
35 -49
2
25 -39
2
15 -19

1
1
1
1-19

2
2
2
20 – 29

3
>3
3
> 30

1
1-14

2
15-24

3
> 25

1
1

2
2

3
>3

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)

3
>50,000
3
>50
3
>40
3
>20

ระดับคุณภาพ
1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1โครงการ
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจยั อยางนอย
1 โครงการ
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา

1
2
3
1-4,999 5,000-7,499 >7,500
1
2
>3
ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี แตเก็บ
ขอมูลเพื่อรายงาน กพร.

4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี แตเก็บ
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ขอมูลเพื่อรายงาน กพร.
5.1 สภาสถาบัน /กลุมสาขาและผูบริหาร มีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ
1
2
3
และสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุ ประสงค และนําไปสูเปาหมาย
1-3
4
>5
ของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
กระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถใน
การผลักดันสถาบันใหสามารถ แขงขันไดในระดับสากล (ขอ)
เกณฑการพิจารณา
1. กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
2. สภาสถาบัน/กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ
3. สภาสถาบัน/กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวา
ปละ 2 ครั้ง
4. มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
5. มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/กลุมสาขาโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก
1
2
3
ภายในและภายนอก (ระดับ)
1-2
3
>4
ระดับคุณภาพ
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจํางบประมาณ 2548
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50
3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)
1
2
3
1-2
3
>4
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

ระดับคุณภาพ
1 = คณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)
1
2
3
1-2
3
>4
ระดับคุณภาพ
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
1
2
3
และการวิจัย (ระดับ)
1
2
>3
ระดับคุณภาพ
1 = มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2 = มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน)
1
2
3
1-64,999 65,000- >100,000
99,999
5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)
1
2
3
> +10 % หรือ 5-9.99% และ (-4.99) - 4.99
< -10 % -5-(-9.99)%
%
ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)
เกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ (214, 514 บาทตอคน)
2. วิทยาศาสตรกายภาพ (66, 338 บาทตอคน)
3. วิศวกรรมศาสตร (70, 312 บาทตอคน)
4. สถาปตยกรรมศาสตร (71, 394 บาทตอคน)
5. เกษตรศาสตร (109, 910 บาทตอคน)
5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของ
งบดําเนินการ)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)
(เต็มเวลาเทียบเทา)
6. บริหารธุรกิจฯ (62, 532 บาทตอคน)
7. ครุศาสตร (90, 610 บาทตอคน)
8. ศิลปกรรมศาสตร (65, 494 บาทตอคน)
9. สังคมศาสตร (45, 457 บาทตอคน)

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
6.1

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
(รอยละของเกณฑปกติ)

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional
Ethics) (ระดับ)

1

2

3

1-4 %
+5-9 % หรือ +10 -15 %
ของ
>15%ของ
ของ
งบดําเนินการ งบดําเนินการ งบดําเนินการ

1
1-39
1
1-9,999
1
1-54
1
1-79
1

2
40 -59
2
10,00014,999
2
55 -79
2
80-99
2

3
>60
3
> 15,000
3
>80
3
100
3

> +10 %หรือ 6-9.99% และ (-5.99) - 5.99
%
< -10 % -6-(-9.99)%
ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ

1
1-39
1
1-44
1
1-2

2
40-59
2
45-69
2
3

3
>60
3
> 70
3
>4
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

ระดับคุณภาพ
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4 = มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
1
2
3
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)
1-2
3-4
>5
เกณฑการพิจารณา
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
6.7

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

6.8

รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม /โครงการพัฒนานักศึกษา

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา (บาทตอคน)
6.10 จํานวนวิชา (Section) ตอจํานวนอาจารยประจํา
7.1 ระบบและกลไกในการประกัน คุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)

1
1-2.49

2
2.5-3.49

3
> 3.5

ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1
2
3
1-4,499 4,500-6,999 > 7,000
1
1-2

2
3

3
>4
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ตัวบงชี้ (หนวยวัด)

เกณฑการประเมิน (กลุมที่ 1)

ระดับคุณภาพ
1 = มีวิธีและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการ
ศึกษาและผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking)
3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน
5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
1
2
3
1-2
3
>4
ระดับคุณภาพ
1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของ
กลุมสาขาอื่นๆ

21

บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันภาษา
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
เนื่องจาก สถาบันภาษาไมมีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี จึงไมมีการประเมินผลในตัวบงชี้ที่ 1.1 - 1.4
รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันภาษาจึงเริ่มที่ตัวบงชี้ที่ 1.5
มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

13.13

2

คะแนนตามเกณฑ

0

0

2

1

3

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
-

1

≥2

3

1

1

5

3

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 นักศึกษาของสถาบันภาษาไดรับรางวัลทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวม 3 คน ดังนี้
1. นางฉัตรฤดี สุขะจาติ โคพิทซ นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ ไดรับรางวัลทางวิชาชีพ คือ รางวัลยอดเยี่ยมดานการบริการของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin Staff Services Excellence Award) จาก Skytrax
องคกรและนิตยสารที่ทรงอิทธิพลทางดานธุรกิจการบินจากประเทศอังกฤษ จึงถือ
วารางวัลนี้เปนรางวัลระดับนานาชาติ (เอกสารอางอิง 1.1)
2. Ms. Kullawee Pongpattnajit มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโท สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก ThailandUnited State Educational Foundation (Fulbright) (เอกสารอางอิง 1.2)
3. Mrs. Porntita Promwinai มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ไดรับทุนการศึกษา Endeavour Postgraduate
Award ซึ่งเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Department of Education,
Science and Training Australian Government (เอกสารอางอิง 1.3)

1.1 หลักฐานการไดรับรางวัลทาง
วิชาชีพของ นางฉัตรฤดี สุขะจาติ
โคพิทซ
1.2 หลักฐานการไดรับทุน
Fulbright ระดับปริญญาโทของ Ms.
Kullawee Pongpattnajit
1.3 หลักฐานการไดรับทุนรัฐบาล
ออสเตรเลีย ระดับปริญญาเอกของ
Mrs. Porntita Promwinai
- แบบฟอรม ข 3 จํานวนนักศึกษา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใน
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา
ทุนการศึกษาทั้งสองนี้ เปนทุนการศึกษาที่มีการแขงขันสูงและเปน
รอบ 3 ปที่ผานมา
ทุนการศึกษาจากองคกรนานาชาติ
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวามีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้เทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ
3 ป ที่ผานมา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

13.12

0

0

คะแนนตามเกณฑ

0

0

0

0

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
1-5

6-8

≥9

0

0

0

0
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1.4 ผลงานวิทยานิพนธของ
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีวิทยานิพนธ เพียง 1 เรื่อง ของ นางสาว
นางสาวนันทิยา ปทีปสุทธิ์
นันทิยา ปทีปสุทธิ์ เรื่อง Experiences and attitudes towards online English
learning (case study: the Bank of Thailand staff) ซึ่งไมไดรับรางวัลใดๆ
(เอกสารอางอิง 1.4)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวในระดับ 0 จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 0 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

0 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

0 คะแนน

0
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

8.75

0

1

คะแนนตามเกณฑ

0

0

1

0

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
1-39 40-59 ≥ 60

0

0

0

0

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไมมีบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ สาเหตุเนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทของสถาบันภาษาทั้ง 2
สาขา ไมไดมีขอกําหนดใหนักศึกษาตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธ
แตอยางไรก็ตาม ไดมีการบรรจุขอกําหนดดังกลาวในหลักสูตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช
กับนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวที่ระดับ 0 จะได 0 คะแนน และ
เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2545 ซึ่งได 0 คะแนน จึงถือวาในตัวบงชี้นี้ไมมี
พัฒนาการ
รวมคะแนนการประเมินในตัวบงชี้นี้เทากับ 0 คะแนน

-

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

0 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

0 คะแนน

0
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.9 อัตราการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

4.97

-

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

4.53 4.88 5.19

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในโครงการบัณฑิตศึกษาของสถาบันภาษา
- แบบฟอรม ข 8 จํานวนผูสมัคร
ทั้ง 3 โครงการในปการศึกษา 2549 มีจํานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษา
เขาศึกษา และจํานวนรับตาม
2547 และ 2548 สงผลใหอัตราการสอบแขงขันสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เปาหมาย จําแนกระดับการศึกษา
โครงการปริญญาโททั้ง 2 โครงการ ซึ่งมีผูสมัครรวม 754 คน และรับจริง จํานวน
ประจําปการศึกษา 2549
131 คน (TE 35 คน, CR 96 คน) ตามที่ประกาศไว สําหรับโครงการ
ประกาศนียบัตรทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีผูสมัคร 71 คน และรับนักศึกษาไว
28 คน ซึ่งนอยกวาที่ประกาศไว 35 คน เนื่องจากโครงการตองการรับแตนักศึกษา
ที่มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติและความสามารถเพียงพอเทานั้น เพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของโครงการ
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.10 คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

3.11

-

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3.02 3.01 3.11

ผลการดําเนินงาน
คาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาที่สอบเขาศึกษาตอไดใน
โครงการบัณฑิตศึกษาของสถาบันทั้ง 3 โครงการ ในปการศึกษา 2549 สูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 และ 2548 โดยมีคาเฉลี่ยสะสมในระดับ 3.11 ซึ่งเปน
คาที่สูง อันเปนตัวบงชี้วาสถาบันภาษารับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน

เอกสารอางอิง
- แบบฟอรม ก 5 คาระดับเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.12 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผาน TU-GET (ไมต่ํากวา 550 คะแนน) (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

80

-

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

77.64 80.88 90.84

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 รอยละ 90.84 ของนักศึกษาโครงการปริญญาโททั้ง
- แบบฟอรม ข 9 คะแนน TU-GET
2 โครงการ สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑ ซึ่งดีกวาเปาที่ตั้งไวคือรอยละ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
80 และเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2547 และ 2548 แลวพบวามีคารอยละ
เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาโครงการปริญญาโทของสถาบันภาษารับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน
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มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ชื่อตัวบงชี้ : 1.13 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

-

60

88

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

76.47 61.69 66.04

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 มีผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการบัณฑิตศึกษาทั้ง 3
- แบบฟอรม ข 10 จํานวน
โครงการตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดคิดเปนรอยละ 66.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
2548 และเปนไปตามเปาหมาย แตอยางไรก็ตามพบวารอยละของผูสําเร็จ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ประจําป
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไมสูงนัก สาเหตุหลัก เนื่องจากโครงการ
การศึกษา 2549
บัณฑิตศึกษาของสถาบันภาษาเปนโครงการพิเศษที่เรียนนอกเวลาราชการ และ
นักศึกษาสวนใหญเปนผูที่ทํางานแลว จึงเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนจํานวนวิชา
นอยลงในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหสามารถจัดสรรเวลาในการทํางานและการ
เรียนไดอยางลงตัว อันสงผลใหตองขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีกประมาณ
1-2 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 โครงการเปน
โครงการที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ถึงแมวาโครงการจะคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี แตอยางไรก็ตาม การเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใชทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการในระดับสูง นักศึกษาที่ไมคุนเคยและไมสามารถปรับตัวหรือแกปญหาได
จึงเลือกที่จะพักการศึกษาหรือลาออกจากโครงการ สาเหตุดังกลาวทําใหมีจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไมสูงนัก
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

4.50

3.85

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
1.85
0 3.85 5.77 1-19 20-29 ≥30

คะแนนตามเกณฑ

1

1

1

0

2

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 มีบทความวิจัย 2 เรื่อง ที่ไดนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเรื่องแรกของ รศ.นพพร สโรบล ไดนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง คือ ณ ประเทศเกาหลีและประเทศสิงคโปร
และอีกหนึ่งเรื่องของ อาจารย ดร. มนนิภา สมพงษ ไดนําเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ยังมีบทความวิจัยของ รองศาสตราจาร ดร.
ประทิน พิมสาร อีก 1 เรื่อง ที่ตีพิมพใน Language Institute Journal, Vol.3
จะเห็นไดวารอยละงานวิจัยที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการและ
ตีพิมพในวารสาร ในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 3.85 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 แมวาจะเพิ่มขึ้น
แตยังคงอยูในเกณฑเดิม จึงถือวาไมมีพัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการ
ประเมินขอนี้จึงเทากับ 2 คะแนน

2.1 Conference Handbook:
The Second CLS International
Conference
2.2 Conference Handbook:
Thailand TESOL/ Pan-Asian
Consortium International
Conference: 2007
2.3 Language Institute
Journal, Volume 3, December
2006
- แบบฟอรม ข 11 จํานวนงานวิจัย
และ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนป
การศึกษา 2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)
ผลการดําเนินงาน

คะแนนตามเกณฑ

≥30,000

480.76

1

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
20,000-29,999

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
192.31
555.56
0
3,836.73

4.50

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

1-19,999

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

1

1

0

2

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

2.4 ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ดํารง
ในปการศึกษา 2549 มีงานวิจัยของ ผศ.ดร.ดํารง อัตตปรีชากุล ที่แลวเสร็จ
และไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเสริมหลักสูตรงวดสุดทาย เปนเงิน 25,000 บาท เมื่อ อัตตปรีชากุล
- แบบฟอรม ข 12
หารดวยจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน จะได 480.77 (เอกสารอางอิง 2.4)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 192.31 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 0 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน

0

คะแนนตามเกณฑ

0

0

≥50,000

3,850

8,134.62

4.50

3,846.15

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
35,000-49,999

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

1-34.9991

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

1

1

1

3

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา ไดรับเงินสนับสนุนจาก The
Dutch Organization of Scientific Research เปนจํานวนเงิน 423,000.- บาท เพื่อ
ทํางานวิจัยเรื่อง “The Role and function of classifiers in Chinese, Zhuang and
Thai” เมื่อหารดวยอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน จะไดเทากับ 8,134.62 บาท
ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากกวาปการศึกษา 2548 (เอกสารอางอิง 2.5)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 3,850 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ซึ่งไมมีเลย จึงถือ
วามีพัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 3 คะแนน

2.5 หลักฐานการไดรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย ของ รศ.ดร.พรศิริ
สิงหปรีชา
- แบบฟอรม ข 13 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

4.50

1.92

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
5.56
9.61 0 1.92 1-34 35-49 ≥50

คะแนนตามเกณฑ

1

1

1

0

2

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 ผศ.ดร.ดํารง อัตตปรีชากุล ไดรับทุนทําวิจัยเสริม
หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง Processing Texts at the Inferential
Level of Compresion by EFL Graduate Students (เอกสารอางอิง 2.4) เมื่อ
คิดจากจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน จะไดรอยละ 1.92
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 1.92 จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 0 คะแนน

2.4 ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ดํารง
อัตตปรีชากุล

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

4.50

1.92

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
0
0 5.77 1.92 1-24 25-39 ≥40

คะแนนตามเกณฑ

-

1

1

1

3

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 มีอาจารยประจําของสถาบันภาษาที่ไดรับทุนทํา
- แบบฟอรม ข 13 จํานวนเงิน
วิจัยจากภายนอก จํานวน 1 คน คือ รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา โดยไดรับทุนวิจัยจาก สนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคจาก
The Dutch Organization of Scientific Research (เอกสารอางอิง 2.5)
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2549
ในปการศึกษา 2549 ลดลงจากปการศึกษา 2548 เนื่องจากงานวิจัยที่ไดรับทุนใน
ปการศึกษา 2548 เปนงานวิจัยรวมกันของอาจารย 3 ทาน และงานวิจัยที่ไดรับทุน
ในปการศึกษา 2549 เปนงานวิจัยเดี่ยว อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบคะแนนตาม
เกณฑระหวางปการศึกษา 2549 กับปการศึกษา 2545 จะเห็นไดวาสถาบันภาษา
มีพัฒนาการในตัวบงชี้นี้
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 1.92 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 3 คะแนน

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Referred Journal หรือ ในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

7.50

1.69

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
0
0 0.02 1.69 1-14 15.19 ≥20

คะแนนตามเกณฑ

0

1

1

3

1

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2549 บทความวิจัย เรื่อง “Complex Noun Phrases
and Linkers” ผลงานการเขียนรวมระหวาง รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา และ Marcel
den Dikken ไดรับการอางอิงในวารสาร Linguistic Inquiry, Volume 38,
Number 2, Spring 2007 (เอกสารอางอิง 2.6) จะเห็นวาสถาบันภาษามี
พัฒนาการในตัวบงชี้นี้ เนื่องจากในปการศึกษา 2545 ไมมีงานวิจัยของอาจารย
สถาบันภาษาไดรับการอางอิงเลย
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 1.69 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 3 คะแนน
ประเมินคะแนน :

1

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

3 คะแนน

เอกสารอางอิง
2.6 วารสาร Linguistic Inquiry,
Volume 38, Number 2, Spring
2007 หนา 302-320
- แบบฟอรม ข 14 จํานวน
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใน
referred journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ป
การศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.7 จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
ที่ผานมาในรอบ 5 ป
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

-

-

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
-

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
1

2

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549 ไมมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
สถาบันภาษา ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมกอใหเกิด
สิ่งประดิษฐที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรได

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

0 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

0 คะแนน

≥3

-

-

-

เอกสารอางอิง
-

-
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานการวิจัยและสรางสรรค
ชื่อตัวบงชี้ : 2.8 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

0.15

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
0.17 0.17 0.13

ผลการดําเนินงาน

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 อาจารยสถาบันภาษาทีป่ ฏิบัติงานจริง 52 คน มี
2.7 ผลงานวิจัยของ ผศ.ศรีปทุม
ผลงาน ทางวิชาการรวมทั้ง 7 ชิ้น โดยแบงออกเปนงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว 2 ชิ้น นุมอุรา และคณะ
(เอกสารอางอิง 2.4, 2.7) และบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทาง
2.8 rEFLections KMUTT
วิชาการอีก 5 ชิ้น (เอกสารอางอิง 2.3, 2.8, 2.9) จะเห็นไดวาในปการศึกษานี้
Journal of Language Education
จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยสถาบันภาษาลดลงจากปการศึกษา 2547 และ Vol.10, January 2007, pp.10-21
2548
2.9 ABAC Journal, Vol.27,
Number 1(January-April, 2007),
pp.57-66
- แบบฟอรม ข 17 จํานวนงานวิจัย
ปการศึกษา 2549
- แบบฟอรม ข 18 บทความ
วิชาการที่ตีพิมพ หรือ นําเสนอในที่
ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ป
การศึกษา 2549
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.1 รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาแลวเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

6.25

153.84

คะแนนตามเกณฑ

118.52

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

117.31 148.08 188.46 1-19 20-29 ≥ 30

3

3

1

1

5

3

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยไดจัดทดสอบภาษาอังกฤษ และ
อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นหลักสูตรตางๆ แบบจัดเก็บคาธรรมเนียม จํานวน 92
โครงการตามความตองการของผูเรียนและหนวยงานภาครัฐและเอกชนและไดจัด
โครงการแบบไมเก็บคาธรรมเนียมอีก 6 โครงการ ดังนี้

- แบบฟอรม ข19 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม ปการศึกษา 2549

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
สนับสนุนโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
สนับสนุนโดย บริษัทไทยประกันชีวิตและสโมสรโรตารี
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
สนับสนุนโดยสถาบันภาษา
4. โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TU-GET
5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับลูกหลานบุคลากรสถาบันภาษา (English
Day Camp)
6. โครงการอบรมการสอบภาษาอังกฤษ O-NET แกลูกหลานบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่อคิดจากจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน จะไดรอยละ
188.46
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.1 รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาแลวเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 153.84 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวามี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน

39

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการและ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

6.25

22

3.7

คะแนนตามเกณฑ

เกณฑการให
คะแนน
1
2
3

7.14 23.21 18.64 1-14 15-24 ≥ 25

1

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

0

1

3

2

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

3.1 หนังสือเชิญอาจารยสถาบัน
สถาบันภาษามีจํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาและกรรมการตางๆ
ระดับชาติ รวม 11 คนจากอาจารยทั้งหมด 59 คน โดยแบงเปนกรรมการวิชาการ ภาษาไปเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
- แบบฟอรม ข 21 จํานวนการเปน
9 คน กรรมาการวิชาชีพ 1 คน และกรรมการวิทยานิพนธภายนอก 1 คน
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอก
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 22 จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 3 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

6.25

1

คะแนนตามเกณฑ

-

-

2

2

2

2

ผลการดําเนินงาน

เกณฑการให
คะแนน
1
2
3

1

2

≥3

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

0

3

เอกสารอางอิง

ระดับคุณภาพ
1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางนอย 1 โครงการ
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
3.2 แผนการนําความรูและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
ประสบการณจากการบริการวิชาการ
สถาบันภาษามีแผนการนําความรูแ ละประสบการณจากการบริการ
และวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อจะนําผลการวิจัยมา และการวิจัย
เปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ (เอกสารอางอิง 3.2)
3.3 แผนพับโครงการฝกอบรม
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา ภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไปของ
ใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ
สถาบันภาษา
มีการนําเนื้อหาจากโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป
3.4 course outline วิชา CR 767
วิชา English for Legal purpose Mini Program: ELM มาพัฒนาเปนเนื้อหาการ
English for Legal Purposes
บรรยายวิชา CR 767 English for Legal Purposes ของโครงการปริญญาโท
- แบบฟอรม ข 23 การนําความรู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (เอกสารอางอิง 3.3, 3.4)
และประสบการณจากการบริการ
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวที่ระดับ 1 จะได 1 คะแนน
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ปการศึกษา 2549
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

คะแนน

2

เทียบแผน

คะแนน

1

เทียบพัฒนาการ

คะแนน

0

รวม

คะแนน

3
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานบริการวิชาการ
ชื่อตัวบงชี้ : 3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2547

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

6.25

13,461.54

-

2548

2549

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3,884.62 13,461.54 12,036.06 1-4,999 5,000- ≥7,500
7,479

คะแนนตามเกณฑ

3

3

0

1

4

3

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีคาใชจายและมูลคาในการบริการ
- แบบฟอรม ข 19 จํานวน
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม แบบไมจัดเก็บคาธรรมเนียม 6 โครงการ เปนจํานวน กิจกรรม/ โครงการที่ใหบริการวิชาการ
เงินทั้งสิ้น 625,875.- บาท ตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน คิดเปน
แกชุมชนและสังคม ปการศึกษา 2549
12,036.06 บาท โดยคาใชจายสวนใหญใชในโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษทั่ว
- แฟมโครงการบริการวิชาการแก
ประเทศ และคาใชจายบางสวนใชในโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแกบุตรหลาน สังคม
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 13,461.54 บาท จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 4 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อตัวบงชี้ : 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

5.00

0.51

0.25

คะแนนตามเกณฑ

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

0.33 0.55 0.20 1-1.4

0

1.5≥2
1.9

0

0

0

0

0

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

แมวาสถาบันภาษาจะไมมีนักศึกษาปริญญาตรีของตนเอง แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมไทย สถาบันภาษาจึงไดมอบหมายใหศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง (SALC) บรรจุกิจกรรมที่สัมพันธกับนโยบายดังกลาวไวเปน
กิจกรรมทางเลือกนอกเวลาเรียนของนักศึกษาวิชาพื้นฐาน โดยนักศึกษาเปนผู
เลือกเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
ในปการศึกษา 2549 SALC จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย จํานวน 2
กิจกรรม ดังนี้ ภาคเรียนที่ 2/2549 กิจกรรม Buddhist Preaching ไดนิมนต
พระสงฆมาเทศนาธรรมเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เหมาะสมกับนักศึกษา มี
นักศึกษาเขารวมฟงการเทศนาธรรมจํานวน 380 คน ในภาคเรียน ฤดูรอน/ 2549
จัดใหมีการประกวดการจัดบอรดในหัวขอ Sonkran Fastival ชิงรางวัล มีนักศึกษา
เขารวมโครงการ จํานวน 480 คน (เอกสารอางอิง 4.1)
เมื่อคิดจากจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา
จํานวน 982.33 คน จะไดรอยละ 0.20
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 0.51 จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 0 คะแนน

4.1 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2549
- แบบฟอรม ข27 กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

0 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

0 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อตัวบงชี้ : 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
5.00

0.11

คะแนนตามเกณฑ

-

0.03 0.10 0.12
1

1

2

0.01- 0.50.49% 0.9%

3

≥ 1%

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณ แผน พัฒนาการ คะแนน
ฑ
1

1

0

2

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของศูนยการเรียนรูดวยตนเองเปนการดําเนินการภายใต
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอยางเหมาะสม
โดยใหความสําคัญกับเนื้อหาที่สัมพันธกับการใชภาษาอังกฤษมากกวาหวัง
ผลตอบแทนเปนรางวัล (เอกสารอางอิง 4.1)
สําหรับกิจกรรมในปงบประมาณ 2549 มีรายละเอียดการใชงบประมาณดังนี้
กิจกรรม Buddhist Preaching เปนการนิมนตพระสงฆมาเทศนาธรรมเปน
ภาษาอังกฤษในหัวขอที่เหมาะสมกับนักศึกษา โดยมีคาใชจาย จํานวน 2,600 บาท
(สองพันหกรอยบาทถวน) ถวายพระสงฆผูเปนองคเทศนา
กิจกรรมจัดบอรดประกวดในหัวขอ “Songkran Festival” ไดรับความสนใจ
จากนักศึกษาจํานวนมาก (480 คน) และไดจัดงบประมาณเปนรางวัลสําหรับบอรดที่
ชนะการประกวด จํานวน 3,600 บาท (สามพันหกรอยบาทถวน)
กิจกรรมทั้งสองไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑดี และสมควรไดรับ
การสนับสนุนใหจัดอยางตอเนื่อง โดยมีแนวคิดในการเพิ่มการสนับสนุนดาน
งบประมาณ เชนเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันในปงบประมาณตอ ๆ ไป
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 0.11 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวาไมมีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 2 คะแนน

4.1 โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปการ
ศึกษา 2549
- แบบฟอรม ข27 กิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อตัวบงชี้ : 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการทีด่ ี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

1.81

5

คะแนนตามเกณฑ

-

-

5

5

3

3

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
1-3

4

≥5

3

1

1

5

เกณฑการพิจารณา (ขอ)
1. กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
2. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ
2 ครั้ง
4. มีการประชุมสภาสถาบัน / กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 30 ของแผน
5. มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุมสาขาเขาประชุม โดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6. มีการสงเอกสารใหสภาสถาบัน/ กลุมสาขากอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/ กลุมสาขาโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาสามารถดําเนินการตามตัวบงชี้นี้ ได 5 ขอ
คือ ขอ 1 3 4 5 และ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
สถาบันภาษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการประจําสถาบันภาษาตรวจสอบ
การดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการฯ และการเวียนหนังสือ
(เอกสารอางอิง 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5)
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทุกฝายมีการประชุมเพื่อใหผูอํานวยการ
ไดตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (เอกสารอางอิง 5.6)
โครงการปริญญาโททั้ง 2 โครงการ และโครงการประกาศนียบัตร มีการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อใหผูอํานวยการโครงการฯ รายงานความ
คืบหนาของโครงการตอคณะกรรมการ และมอบหมายงานใหกรรมการไป
ดําเนินงาน (เอกสารอางอิง 5.7 5.8 5.9)

5.1 หนังสือเชิญประชุมคณะ
กรรมการประจําสถาบันภาษาที่ ศธ
0516.40/ว.6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
5.2 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ
0516.40 /ว 8 ลว.21 พ.ค.49 เรื่อง ขอ
ความเห็นชอบการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณของสถาบันภาษา ประจําป
งบประมาณ 2551
5.3 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ
0516.40 /920 ลว.6 ต.ค.49 เรื่อง
พิจารณารางระเบียบการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดของ
สถาบันภาษา
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการทีด่ ี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
3. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ
5.4 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ
หลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง
0516.40 /ว.1034 ลว.8 พ.ย.49 เรื่อง
สถาบันภาษาไดจัดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 1 ครั้ง เมื่อ
พิจารณารางประกาศหลักเกณฑและ
วันที่ 23 มีนาคม 2550 เพื่อรายงานงบประมาณ รายรับรายจายจากงบรายได
แนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย
หนวยงานในปงบประมาณ 2549 (เอกสารอางอิง 5.5) และเวียนหนังสือเพื่อขอ
กลุมวิจัยฯ
ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญอีก 3 ครั้ง (เอกสารอางอิง 5.2 – 5.4)
5.5 รายงานการประชุมคณะ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทุกฝายมีการประชุมเพื่อติดตามปญหา กรรมการประจําสถาบันภาษา ครั้งที่
และผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ในปการศึกษา 2549 มีการประชุมอยาง
1/2550 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550
เปนทางการ 7 ครั้ง (เอกสารอางอิง 5.6) และยังมีการปรึกษาพูดคุยกันอยางไม
5.6 รายงานการประชุม
เปนทางการอีกหลายครั้ง
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
โครงการปริญญาโททั้ง 2 โครงการ และโครงการประกาศนียบัตร มีการ
สถาบันภาษา จํานวน 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อติดตามความคืบหนาในการดําเนินงาน และ
5.7 รายงานการประชุม
มอบหมายงานใหกรรมการ (เอกสารอางอิง 5.7 5.8 5.9)
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท
4. มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สถาบันภาษากําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา
5.8 รายงานการประชุม
ในแผนประชุมฯ เพียง 1 ครั้ง ซึ่งไดดําเนินการตามแผนแลว (เอกสารอางอิง 5.5
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท
5.10)
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปน
5. มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาเขาประชุม โดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 ภาษาตางประเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา มีกรรมการเขารวมการ
5.9 รายงานการประชุม
ประชุม 11 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 13 คน คิดเปนรอยละ 86.41
คณะกรรมการโครงการ
(เอกสารอางอิง 5.5)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาทาง
ในการประชุมผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทั้ง 7 ครั้ง คณะกรรมการ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
เขารวมประชุมครบทุกครั้ง ( เอกสารแนบ 5.6 )
5.10 แผนการประชุมคณะกรรมการ
6. มีการสงเอกสารใหสภาสถาบัน/ กลุมสาขากอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
ประจําสถาบันภาษา ปการศึกษา 2549
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 สถาบันภาษา
ไดสงเอกสารใหกรรมการการประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2550 ซึ่งถือวาสง
เอกสารกอนการประชุม 1 สัปดาห (เอกสารอางอิง 5.1)
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการทีด่ ี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 5 ขอ จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 5 คะแนน

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.81

1

คะแนนตามเกณฑ

-

-

0

3

0

2

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

1-2

3

≥4

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

1

4

เกณฑการพิจารณา (ระดับคุณภาพ)
1. มีการทบทวน และจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน
2. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนจัดการความรู
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. มีการทบทวน และจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณที่
ขอรับการประเมิน
ในป 2549 สถาบันภาษาไดมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (เอกสารอางอิง 5.11 หนา 1-2)
2. มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 50
สถาบันภาษาไดดําเนินการตามแผนดังตอไปนี้
2.1 มีการจัดการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูของอาจารย ที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากสถาบันภาษาใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ณ ตางประเทศ ในป
การศึกษา 2549 จํานวน 5 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 โดยเชิญอาจารยผูสนใจ
เขารวมฟงการบรรยาย ทั้งนี้ มีอาจารยเขารวมฟงการบรรยาย จํานวนทั้งสิ้น 13 คน
(เอกสารอางอิง 5.11 หนา 3-5) โดยอาจารยสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของตนเอง
2.2 ไดสงอาจารยเขารับการอบรมผลิตสื่อ e-learining จํานวน 6 คน
ในระหวางวันที่ 23-26 ม.ค.50 หรือ ระหวางวันที่ 20-23 ก.พ.50 (เอกสารอางอิง
5.12 ) จากนั้น ไดมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารยที่เขา
อบรมดังกลาวกับเจาหนาที่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 (เอกสารอางอิง 5.11
หนา 6) ที่ประชุมมีมติกําหนดใหผูที่เขารับการอบรมทั้งหมดดําเนินการจัดทํา

5.11 การดําเนินงาน เรื่อง การ
จัดการความรู
5.12 บันทึก ศธ 0516.40 ลว. 11
ม.ค.50 เรื่อง ขออนุมัติใหบุคลากรเขา
รับการอบรมการผลิตสื่อ e-learning
ดวยโปรแกรม MS Producer
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
web-based Instruction เพื่อ upload ขึ้น website ของสถาบันภาษาซึ่งขณะนีอ้ ยู
ระหวางดําเนินการ
สําหรับการติดตามประเมินผลความสําเร็จในการจัดการความรู และ
การนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา คาดวาจะกระทําไดในปการศึกษา
2550
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวในระดับ 1 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ที่ไมสามารถทําได
เลย จึงถือวามีพัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 4
คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

1.82

2

คะแนนตามเกณฑ

-

-

2

5

1

3

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ
1-2

3

≥4

ผลการดําเนินงาน
1 = มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบันภาษา
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบันภาษา
สถาบันภาษาไดตระหนักถึงความสําคัญของแผนมาโดยตลอด ดังจะเห็น
ไดจากมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป และวางแผนจัดโครงการตาง ๆ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ทั้งนี้ ไดมีการนําแผนปฏิบัติงานประจําป รวมทั้ง
งบประมาณที่รองรับการดําเนินโครงการเขาที่ประชุม ผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการสถาบันภาษา และที่ประชุมกรรมการประจําสถาบันภาษาเสมอมา
อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2549 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผน
กลยุทธของสถาบันภาษาเพื่อใหการกําหนดแผนกลยุทธของสถาบันภาษาดําเนิน
ไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (เอกสารอางอิง 5.13 )
2. มีแผนกลยุทธของสถาบัน
คณะกรรมการดังกลาวไดมีการประชุม เพื่อกําหนดแผนกลยุทธของ
สถาบันภาษา โดยใชแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนแนวทาง
(เอกสารอางอิง 5.14 )
3. มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ
ยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหทิศทางในการดําเนินงานของสถาบันภาษามีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ สถาบันภาษาไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ (เอกสารอางอิง 5.15)

3

1

1

5

เอกสารอางอิง

5.13 คําสั่งสถาบันภาษาที่ 10/2550
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผน
กลยุทธของสถาบันภาษา
5.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแผนกลยุทธสถาบันภาษา
5.15 คําสั่งเลขที่ 11/2550 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนกลยุทธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ
5.16 ตารางเชื่อมโยงระหวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) แผนบริหารราชการแผนดิน
(พ.ศ.2548-2551) แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ (พ.ศ.2549)
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (พ.ศ.2550) และ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันภาษา
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มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80
ของแผน
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
แผนกลยุทธสถาบันภาษามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแต
รอยละ 80 ของแผน เนื่องจากการกําหนดแผนกลยุทธของสถาบันภาษาใชแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนแนวทาง (เอกสารอางอิง 5.16)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 5 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวในระดับ 2 จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.82

3

คะแนนตามเกณฑ

-

-

0

3

0

2

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

1-2

3

≥4

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

1

4

เกณฑการพิจารณา (ระดับคุณภาพ)
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
สถาบันภาษาไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของหนวยงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสถาบันภาษาและวางแผนในการประหยัดพลังงานและวัสดุ
สํานักงาน (เอกสารอางอิง 5.17)
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
จากการวิเคระหความตองการในการใชทรัพยากร พบวา สถาบันภาษามี
การใชหองน้ําในตึกศูนยภาษาอังกฤษรวมกับคณะศิลปศาสตร (ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ) (เอกสารอางอิง 5.18)
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
สถาบันภาษาจึงไดกําหนดแผนการใชทรัพยากรรวมกับคณะศิลปศาสตร
มธ. (เอกสารอางอิง 5.19)
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
ไมมีการดําเนินการในขอนี้
5. มีผลการประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น
สถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตรสามารถประหยัดเงินในการจาง
พนักงานทําความสะอาดหองน้ําในตึกศูนยภาษาอังกฤษ ไดหนวยงานละ

5.17 คําสั่งเลขที่ 27/2550 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการในการใชทรัพยากรของ
สถาบันภาษา
5.18 บันทึกการประชุมการ
วิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสถาบันภาษา วันที่ 14
พ.ค.50
5.19 แผนการดําเนินงาน เรื่อง
การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
5.20 เอกสารแสดงงบประมาณ
คาจางพนักงานทําความสะอาด
หองน้ํา ตึกศูนยภาษาอังกฤษ
5.21 หนังสือเชิญอาจารยสถาบัน
ภาษาเพื่อไปสอนหรือเปนคณะกรรมการ
ของหนวยงานอื่น
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
150,984 บาท (เอกสารอางอิง 5.20)
การประหยัดงบประมาณที่แมไมมีแผนหรือผลลัพธที่เปนตัวเลขอีกประการ
หนึ่ง เกิดจากการที่คณะ/โครงการใชทรัพยากรมนุษยรวมกัน เชน การเชิญ
อาจารยชาวตางประเทศจากสถาบันภาษาไปสอนเมื่อมีความตองการ คณะ/
โครงการสามารถประหยัดงบการจางอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารยประจํา
และงบประมาณในการดูแลได เชน คาโฆษณาการรับสมัครอาจารยใน
หนังสือพิมพ คาจางเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการตออายุหนังสือตรวจลง
ตรา (Visa) และใบอนุญาตทํางาน เปนตน (เอกสารอางอิง 5.21 )
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน เพราะ
สถาบันภาษาไมมีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอก (ระดับ 4)
แมวาจะมีผลจากการประหยัดงบประมาณ (ระดับ 5)
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 3 ขอ จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ที่ไมสามารถทําได
เลย จึงถือวามีพัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 4
คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545
1.82

2

-

-

คะแนนตามเกณฑ

-

1

-

1

1

2

3

1

2

≥3

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

1

0

0

1

เกณฑการพิจารณา (ระดับคุณภาพ)
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
5.22 รายงานความกาวหนาในการ
สถาบันภาษาไดมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อรวบรวมขอมูล จัดทําระบบฐานขอมูลสถาบันภาษา
ทั้งหมดของสถาบันภาษาและบุคลากร โดยไดมอบหมายใหนักวิชาการ
คอมพิวเตอรของสถาบันภาษา เปนผูจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันภาษา
(เอกสารอางอิง 5.22)
นักวิชาการคอมพิวเตอรของสถาบันภาษากําลังพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของหนวยงาน เมื่อสิ้นปการศึกษา 2549 ระบบจัดทําแลวเสร็จประมาณรอยละ 40
สถาบันภาษาคาดวาจะเริ่มทดลองใชระบบเพื่อปรับปรุงและแกไขระบบฐานขอมูล
ในป พ.ศ. 2550 นี้
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวที่ระดับ 2 จะได 0 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

1 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.6 สินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนตามเกณฑ

3

3

≥100,000

3

2

65,00099,999

-

1

1-64,999

-

160,108.52

1.82 155,925.16

192,089.83

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3

1

1

5

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ รวม
- แบบฟอรม ข 33 สินทรัพยถาวร
253,448,583.84 บาท (ขอมูลจากสวนกลาง) และมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา สุทธิ ประจําปงบประมาณ 2549
(FTES) 1,582.98 คน ดังนั้น สินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจึง
- แบบฟอรม ข 45 จํานวน
เทากับ 160,108.52 บาท
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
ประจําปการศึกษา 2549
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 155,925.16 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 ถือวามีพัฒนาการ
ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ผลการดําเนินงาน
เกณฑการใหคะแนน

คะแนนตามเกณฑ

1

ผลการดําเนินงาน

2

3

43,188.70-47,725.30

1

1

≤40,911.30 หรือ≥50,002.70

34,046.31

-

31,417.83

1.82 22,176.02

18,241.05

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

≥47,729.85-49,998.15

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

40,915.85-43,184.15 และ

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

1

1

0

2

เอกสารอางอิง

- แบบฟอรม ข 34 คาใชจายทั้งหมด
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีคาใชจายทั้งหมด 53,894,622.80
บาทและมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1,582.98 คน ดังนั้น คาใชจายทั้งหมดตอ ปงบประมาณ 2549
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจึงเทากับ 34,040.31 บาท
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 22,176.02 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 แมวาจะมี
คาใชจายเพิ่ม แตยังถือวาอยูในเกณฑเดิม จึงถือวาไมมีพัฒนาการ ดังนั้น คะแนน
รวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 2 คะแนน

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.82

10.71

คะแนนตามเกณฑ

38.49

เกณฑการใหคะแนน
1

27.59 18.92 7.08 1-4%

2

2

3

10-15%

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

5-9 หรือ
>15%

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

0

0

2

2

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

- แบบฟอรม ข 35 เงินเหลือจาย
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีงบดําเนินการ เทากับ 31,124,172 บาท
สุทธิตองบดําเนินการ ประจําป
และเมื่อหักรายจายจริง จํานวน 28,919,191.88 บาท แลวมีเงินเหลือสุทธิ
งบประมาณ 2549
2,752,210.02 บาท คิดเปนรอยละ 7.08 ของงบดําเนินการ
- แฟม/เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
ป 2549
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 10.71 ได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 แลวถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 2 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/ หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.82

36.54

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

25 36.54 40.38 1-39 40-59 ≥60

-

คะแนนตามเกณฑ

1

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

1

4

2

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 59 คน
ลาศึกษาตอ 5 คน ลาปลอดการสอน 1 คน และลาติดตามคูสมรส 1 คน จึงมีอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 52 คน
ในปที่ผานมามีจํานวนอาจารยที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 6 คน
(เอกสารอางอิง 2.1, 2.2, 5.20) และเขารวมประชุมวิชาการ ทั้งในและ
ตางประเทศ 15 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40.38
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 36.54 ได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 แลวถือวามี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 4 คะแนน

- แบบฟอรม ข 36 จํานวน
อาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2549
5.20 ผลงานวิชาการของอาจารยที่
ไปนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ประจําปการศึกษา 2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ และตางประเทศตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนตามเกณฑ

2

2

1

2

1-9,999
10,00014,999

12,276.46

-

14,980.18

1.82 13,987.05

10,609.21

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

ผลการดําเนินงาน

3

≥15,000

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

0

0

2

เอกสารอางอิง

- แบบฟอรม ข 37 งบประมาณ
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 59
สําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
คน และมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาความรูสําหรับการพัฒนาอาจารยรวม
723,780 บาท แบงเปนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยในประเทศ 94,380 บาท ประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา ประจําปการศึกษา 2549
และงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยในตางประเทศ 629,400 บาท
ดังนั้น งบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา ในปการศึกษา 2549 เทากับ 12,267.46 บาท
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 13,987.05 ได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 แลวถือวาไมมี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 2 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.82

51.52

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

26.47 33.33 69.7 1-54 55-79 ≥80

-

คะแนนตามเกณฑ

1

เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

1

4

2

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2549 บุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันภาษา
(สาย ข ค) ทั้งที่เปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ซึ่งมี
ทั้งหมด 33 คน ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ดานการฝกอบรม ดูงาน ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศทั้งหมด 23 คน คิดเปนรอยละ 69.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษา 2548 กวาเทาตัว
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวรอยละ 51.52 ได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 แลวถือวามี
พัฒนาการ ดังนั้น คะแนนรวมในการประเมินขอนี้จึงเทากับ 4 คะแนน
ประเมินคะแนน :

ผลการประเมิน

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน

เอกสารอางอิง
- แบบฟอรม ข 38 จํานวนบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ประจําป
การศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.12 สัดสวนเงินเดือนบุคลากรตอเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

5.19

-

1

2

3

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3.82 4.48 4.30
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปงบประมาณ 2549 เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาจาง และ
- แบบฟอรม ข 41 เงินเดือน
คาตอบแทน ของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) เทากับ 21,136,705 บาท และ
บุคลากรทุกประเภท ประจําป
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ของบุคลากรสายสนับสนุน (สาย ข, ค) เทากับ
งบประมาณ 2549
4,915,168.07 บาท ดังนั้น คิดเปนอัตราสวนได เทากับ 4.30 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณ 2548 พบวาลดลงเล็กนอย

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 : ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ชื่อตัวบงชี้ : 5.13 สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

1.79

1.70

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

1.65 1.69 1.79

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)
ทั้งหมด 59 คน และบุคลากรสายสนับสนุน (สาย ข, ค ) เทากับ 33 คน คิดเปน
อัตราสวน เทากับ 1.79 ตอ 1

- แบบฟอรม ข 42 จํานวนบุคลากร
ทุกประเภทจําแนกตามสายงาน
ประจําปการศึกษา 2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน

64

มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

2.50

100

คะแนนตามเกณฑ

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545
100 100 100 1-79 80-99 100
3

ผลการดําเนินงาน

3

1

1

5

3

เอกสารอางอิง

สถาบันภาษามีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 ระดับ รวม 3 หลักสูตร ดังนี้
- แบบฟอรม ข 43 รอยละของ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับการ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
อนุมัติใหเปดสอน ในป พ.ศ. 2537
ทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2549
2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ไดรับการอนุมัติใหเปด
สอน ในป พ.ศ. 2541
3. หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไดรับ
การอนุมัติใหเปดสอน ในป พ.ศ. 2541
ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ณ ปที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ในปการศึกษา 2549 โครงการปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ ไดทําการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจนายจางมาประกอบการประเมิน ทั้งนี้ จะไดนํา
ผลมาปรับปรุงหลักสูตรตอไป
โครงการปริญญาโททั้ง 2 โครงการ ไดดําเนินการเพื่อใหหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยไดเพิ่มขอกําหนดที่ขาดไป ไดแก
การตีพิมพวิทยานิพนธ และเสริมขอที่ดอย เชน เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่เลือกทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) จึงไดจัดอบรมดานการทําวิจัย และการสืบคนขอมูล โดยหวัง
วาจะมีผูทําวิทยานิพนธไดสําเร็จมากขึ้น
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวใน จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2548 ถือวามีพัมนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้เทากับ 5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน

ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

2.50

27.75

21.02

คะแนนตามเกณฑ

35.19 22.78 30.44

1

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

23.503-26.498

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

<22.5 หรือ > 27.5
22.503-23.50
26.5-27.498

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

1

0

0

1

1

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริงของสถาบันภาษา เทากับ 30.4 ซึ่งคิดจาก FTES
1,582.98 หารดวยจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน
คา FTES ของสถาบันภาษาขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ และจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาโดยไมผานเกณฑคะแนนสอบเขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดังนั้น หากคณะตางๆ รับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งโครงการปกติและภาคพิเศษ ใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทําใหสถาบันภาษามีภาระงานสอนที่มากขึ้น
สงผลใหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริงสูงกวาระดับที่ สมศ.กําหนดไวในระดับ 3 คะแนน คือ 23.5 - 26.5 คน
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวใน จะได 0 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2545 ถือวาไมมีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้จึงเทากับ 1 คะแนน

- แบบฟอรม ข 44 จํานวน
อาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนง
วิชาการ และระดับการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2549
- แบบฟอรม ข 45 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ประจําปการศึกษา 2549

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

1 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
น้ําหนัก (แผน)
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ
ปที่ประเมินครั้ง 2547 2548 2549 1
ที่แลวป
เกณฑ แผน พัฒนาการ
การศึกษา 2545
2.50 16.95
17.54
17.86 16.07 16.95 1-39 40-59 ≥60 1
1
0
คะแนนตามเกณฑ

1

2

1

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีอาจารยทั้งหมด 59 คน
แบงเปนวุฒิปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 39 คน และปริญญาตรี
(อาจารยชาวตางประเทศ) 10 คน อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก จึงคิดเปน
รอยละ 16.95
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวใน จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2545 ถือวาไมมีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้จึงเทากับ 2 คะแนน
ประเมินคะแนน :

รวมคะแนน

เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน

เอกสารอางอิง
- แบบฟอรม ข 44 จํานวนอาจารย
ประจํา จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และ
ระดับการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย ผลการดําเนินงานปการศึกษา
น้ําหนัก (แผน)
ปที่ประเมินครั้ง 2547 2548 2549
ที่แลวป
การศึกษา 2545
2.50

42.37

คะแนนตามเกณฑ

40.78

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ
เกณฑ แผน พัฒนาการ

46.43 44.64 42.37 1-44 45-69 ≥70

1

1

1

0

รวมคะแนน

2

1
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีอาจารยทั้งสิ้น 59 คน ดํารง
- แบบฟอรม ข 44 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงอาจารย 34 คน ผูชวยศาสตราจารย 20 คน รองศาสตราจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และระดับ
5 คน เทากับมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 42.37
การศึกษา ประจําปการศึกษา 254
ทั้งนี้ สถาบันภาษามีอาจารยชาวตางชาติถึง 15 คน หรือเทากับ 1 ใน
4 ของอาจารยทั้งหมดที่ไมสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได ทําใหสถาบัน
ภาษามีอาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการเปนจํานวนมาก
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวใน จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2545 ถือวาไมมีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้จึงเทากับ 2 คะแนน

ประเมินคะแนน : เทียบเกณฑ

1 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0 คะแนน

รวม

2 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

2.5

1

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545
-

-

-

คะแนนตามเกณฑ

3

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

1-2

3

≥4

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

2

1

0.67

3.67

2

เกณฑการพิจารณา (ระดับคุณภาพ)
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. มีการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
สถาบันภาษาไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยในหนวยงานไว
เปนลายลักษณอักษร และสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
(เอกสารอางอิง 6.1)
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่ วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สถาบันภาษาไดประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยดวยการติด
ประกาศใหคณาจารยในหนวยงานทราบ รวมทั้งไดแจกเอกสารดังกลาวเปนแผน
พับใหกับอาจารยทุกทานเพื่อปฏิบัติตาม (เอกสารอางอิง 6.2)
3. มีการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สถาบันภาษาไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ติดตามและดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารยประจําสถาบันภาษา (เอกสารอางอิง 6.3)
และไดรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ แกมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นป
การศึกษา 2549 (เอกสารอางอิง 6.4)
ในปการศึกษา 2550 สถาบันภาษากําลังดําเนินการวางแผนปองกันและ
หาแนวทางในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 2 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวใน จะได 1 คะแนน
เนื่องจากตัวบงชี้นี้เริ่มใชประเมินเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2549

6.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6.2 แผนพับประชาสัมพันธ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยสถาบัน
ภาษา
6.3 คําสั่งสถาบันภาษา เลขที่
34/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาจารยประจํา
สถาบันภาษา
6.4 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0516.40
/654 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 50 เรื่อง
รายงานผลการใชบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย ประจําปการศึกษา
2549
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
คะแนนพัฒนาการจึงคิดจากสูตร y =
mx + c
=
4x3 – 1
3
3
= 3.67
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้จึงเทากับ 3.67 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

2 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

0.67 คะแนน

รวม

3.67 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
น้ําหนัก (แผน)
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ
รวมคะแนน
ปที่ประเมินครั้ง 2547 2548 2549 1
ที่แลวป
เกณฑ แผน พัฒนาการ
การศึกษา 2545
2.50
7
6
6 1-2 3-4 ≥5
3
0
1
4
คะแนนตามเกณฑ

3

3

เกณฑการพิจารณา (ขอ)
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา
6.5 รายงานการประชุมอาจารยกอนเปด
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2549 และ 2/2549
สถาบันภาษามีการสรางความรูความเขาใจและทบทวนเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในการประชุมอาจารยกอนเปด
6.6 ผลการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนทุกภาค (เอกสารอางอิง 6.5)
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
6.7 web page ของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
สถาบันภาษามีการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา http://www.tu.ac.th/org/litu/salc/salc.htm
ปริญญาตรี โดยใชคะแนน O-NET หรือ คะแนนสอบ placement test
ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนภาษาอังกฤษรับตรง เพื่อจัดนักศึกษาเขาศึกษา
6.8 โครงการจัดอบรม เรื่อง การใช
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของ
คลังขอมูลภาษา (Corpus) ในการเรียนการ
นักศึกษา (เอกสารอางอิง 6.6)
สอนภาษาอังกฤษ
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถาบันภาษาจัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (SALC: SelfAccess Learning Center) และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาทักษะการ
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
เรียนรูแบบพึ่งตนเองของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสไดฝกฝนเรียนรูใน 6.9 โครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูล
สิ่งที่ตนเองสนใจ ฝกฝน และรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง นอกจากนี้ สําหรับการวิจัย
สถาบันภาษายังสงเสริมใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
6.10 บันทึกการขออนุมัติใหบุคลากรไป
สําคัญ โดยสงเสริมใหจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ อบรม e-learning
หลากหลาย สอดคลองวัตถุประสงคเนื้อหาและความตองการ
ของผูเรียน (เอกสารอางอิง 6.7)
6.11 แฟมสะสมผลงาน (port folio) วิชา
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ EL 201
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
สถาบันภาษาไดจัดการอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 2 เรื่อง ดังนี้
6.12 บันทึกขอความวิธีการตัดเกรด วิชา
1. การใชคลังขอมูลภาษา (Corpus) ในการเรียนการสอน
EL 321
ภาษาอังกฤษ (เอกสารอางอิง 6.8)
2. การอบรมการใชฐานขอมูลสําหรับการวิจัย (เอกสารอางอิง 6.9)
6.13 course outline วิชา EL 321
นอกจากนี้ยังมีการสงคณาจารยเขารับการอบรม e-learning อีกดวย
(เอกสารอางอิง 6.10)
6.14 เอกสารประกอบการสอน วิชา EL
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
171 Unit 1 ของ อ.มณฑล กนกเพิ่มพูน
การเรียนรูท ี่จดั ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
สถาบันภาษาไดเปดสอนวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคคลภายนอก และหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งวิชาในโครงการ
บัณฑิตศึกษาทั้ง 3 โครงการ แตละวิชามีจุดประสงค เนื้อหา และผูเรียนที่
ตางกัน คณาจารยไดใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน ขอสอบ
ปรนัย และ อัตนัย แบบทดสอบยอย การทําโครงงาน การสัมภาษณ และ
แสดงบทบาทสมมติ การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การเก็บคะแนนเปน
ระยะ ๆ การทําแฟมสะสมผลงาน นอกจากนี้ยังใชเกณฑการประเมินผลที่
หลากหลาย เชน อิงเกณฑ อิงกลุม อิงทั้งเกณฑและ กลุม โดยการเลือก
วิธีการและเกณฑตาง ๆ นั้น ขึ้นอยูกับลักษณะวิชาและผูเรียนเปนสําคัญ
(เอกสารอางอิง 6.11, 6.12, 6.13)
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
สถาบันภาษามีการประเมินผลการเรียนระหวางภาคและปลายภาค
โดยใชขอสอบปรนัยและอัตนัย นอกจากนี้ ยังมีการใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบยอยเพื่อดูพัฒนาการในการเรียน แลวนําผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอน เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู แบบฝกหัด
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
และเอกสารประกอบการสอน (เอกสารอางอิง 6.14)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2548 ซึ่งได 3 คะแนน ถือวามี
พัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้เทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

0 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

4 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการให
ผลการประเมิน
น้ําหนัก (แผน)
คะแนน
ปที่ประเมินครั้ง 2547 2548 2549 1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ
ที่แลวป
เกณฑ แผน พัฒนาการ
การศึกษา 2545
2.50 4.22
4.27 4.27 4.30 1 - 2.5 - ≥3.5 3
1
1
2.49 3.49
คะแนนตามเกณฑ

3

รวมคะแนน

5

3

ผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
สถาบันภาษามีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
- แบบฟอรม ข 48 ระดับความพึงพอใจ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย ของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
ใชแบบประเมินซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปดและ Likert Scale
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจําป
โครงการบัณฑิตศึกษาไดทําการประเมินความพึงพอใจของ
การศึกษา 2549
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้ง
ระหวางภาคและปลายภาค ในปการศึกษา 2549 พบวานักศึกษามีความพึง
พอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับสูง
มีคาเฉลี่ย 4.30 จากมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 3 จะได 1 คะแนน
เนื่องจากไมมีการรายงานผลในปการศึกษา 2545 จึงเทียบกับป
การศึกษา 2548 พบวามีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้ เทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

คะแนนตามเกณฑ

2

3

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

≥7,000

-

8,554.55

4,851

5,559.33

2.5

429.41

ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545

เกณฑการใหคะแนน

4,5006,999

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

1-4,499

คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3

1

1

5

เอกสารอางอิง

- แบบฟอรม ข 51 คาใชจายจริงใน
สถาบันภาษาไดจัดบริการหองคอมพิวเตอรและหองสมุดสําหรับอาจารย
ระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สถาบันภาษาที่ศูนยรังสิต ตลอดจนจัดหองสมุดสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 2
โครงการ ที่ทาพระจันทร โดยดําเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ หนังสือ และคอมพิวเตอร สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
2549
ในปงบประมาณ 2549 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศของสถาบันภาษา เทากับ 3,697,283.87 บาท
เมื่อรวมกับคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศจากสวนกลาง อีก 9,844,393.9 บาท จะเปน 13,541,677.77 บาท
เมื่อหารดวยจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1,582.98 คน จะมีคาเทากับ
8,554.55 บาท
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว 4,851 บาท จะได 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2548 พบวามีพัฒนาการ
คะแนนรวมในการประเมินในตัวบงชี้นี้ จึงเทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อตัวบงชี้ : 6.10 จํานวน Section ตอ อาจารยประจํา (ตัวบงชี้ มธ.)
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

8.85

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมิน 2547 2548 2549
ครั้งที่แลวป
การศึกษา
2545
8.62 8.86 10.33

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไดเปดสอนทุกระดับ รวม 537 กลุม
ไดแก
- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
450 กลุม
- ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (TU 005,TU006)
23 กลุม
- ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (CR, TE)
58 กลุม
- ระดับประกาศนียบัตร (EL 5XX)
6 กลุม
เมื่อหารดวยจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 52 คน คิดเปน 10.33 กลุม
ตออาจารย 1 คน ซึ่งเพิ่มจากปการศึกษา 2547 และ 2548 ตามลําดับ
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

- คะแนน

เทียบแผน

- คะแนน

เทียบพัฒนาการ

- คะแนน

รวม

- คะแนน

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

เอกสารอางอิง
- แบบฟอรม ข 56 จํานวนวิชา
จํานวนกลุมที่เปดสอน ประจําป
การศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการให
ผลการประเมิน
น้ําหนัก (แผน)
คะแนน
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

10.0

5

คะแนนตามเกณฑ

-

-

3

5

2

3

1

2

3

1-2

3

≥4

เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

3

1

1

5

ระดับคุณภาพ
1 = มีวิธีและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา
และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking)
3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
จากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน
5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. มีกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันภาษามีการแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ (เอกสารอางอิง 7.1, 7.2 )
2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
สถาบันภาษาประเมินตนเองโดยใชมาตรฐานและตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) (เอกสารอางอิง 7.3)
3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไดจัดสัมมนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหคณาจารยในหนวยงานรับทราบความสําคัญของการประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 (เอกสารอางอิง 7.4 ) นอกจากนี้ ยังไดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ และประชุม

7.1 คําสั่งสถาบันภาษา ที่
114/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
7.2 คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพประจําปการศึกษา
2549 – 2551
7.3 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัว
บงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ปการศึกษา 2549
7.4 รายงานการสัมมนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
ภาษา ประจําปการศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทําคูมือดังกลาวให
7.5 คูมือประกันคุณภาพ
แลวเสร็จ (เอกสารอางอิง 7.3, 7.5)
การศึกษาประจําปการศึกษา 2549
สถาบันภาษารายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน แกมหาวิทยาลัยและ
7.6 บันทึกงานการเงิน กองคลัง ที่
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) เพื่อรับ ศธ 0516.05 ลว. 23 ธ.ค.48 เรื่อง โอน
การตรวจสอบประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรทุกป นับตั้งแตป
เงินงบประมาณสําหรับการประกัน
การศึกษา 2544 เปนตนมา (เอกสารอางอิง 7.5)
คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 2549
บริหารการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
7.7 เอกสารการประเมินหลักสูตร
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดและมีสวนรวมในการประกัน
โครงการปริญญาโทการสอน
คุณภาพจากทุกภาคี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
การมีสวนรวมของชุมชน
- แบบฟอรม ข 19 ปการศึกษา
สถาบันภาษาไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2549
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่เหมาะสมเสมอมา ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไดรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเงิน 22,000.- บาท เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอางอิง 7.6)
บุคลากรทุกระดับของสถาบันภาษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
รองผูอํานวยการสถาบันภาษาฝายตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบดูแลตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวของและเจาหนาที่หลายคนเปนผูรับผิดชอบเก็บขอมูลตามที่กําหนด
ในปการศึกษา 2549 โครงการปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ไดจัดการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โครงการ โดยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และนายจางของบัณฑิต
นับวาภาคีภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันภาษา (เอกสารอางอิง 7.7)
5. มีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
สถาบันภาษาไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การดําเนินงานที่เห็นไดชัดคือ การเพิ่มโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบไมคิด
คาบริการ ตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยเพิ่มจาก 3 โครงการในปการศึกษา 2548 เปน 6 โครงการในป
การศึกษา 2549
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวที่ระดับ 5 ถือวาได 1 คะแนน
เนื่องจากตัวบงชี้นี้ไมมีการประเมินในป 2545 จึงใชขอมูลในป 2548
มาเปรียบเทียบ ถือวามีพัฒนาการ
ผลการประเมินในขอนี้ไดเทากับ 5 คะแนน
ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
คา เปาหมาย
น้ําหนัก (แผน)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ปที่ประเมินครั้งที่ 2547 2548 2549
แลวปการศึกษา
2545

10.0

3

คะแนนตามเกณฑ

-

-

-

-

4

เกณฑการให
ผลการประเมิน
คะแนน
1
2
3 เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ แผน พัฒนาการ

1-2

3

≥4

3

1

1

5

3

ระดับคุณภาพ
1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของ กลุม
สาขาอื่นๆ
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอางอิง

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
สถาบันภาษาไมมีสาขา/ภาควิชา แตมีโครงการปริญญาโท 2 โครงการ
และ โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 โครงการ ซึ่งทําหนาที่รวบรวมและ
ประมวลขอมูลการประกันคุณภาพในสวนที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทําขอมูล
พื้นฐานสําหรับการประเมินภายนอกทุกปการศึกษา และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 6 (เอกสารอางอิง 7.8. 7.9 7.10)
สถาบันภาษาไดแตงตั้งผูอํานวยการโครงการปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศเปนกรรมการประกันคุณภาพ (ดูเอกสาร
อางอิง 7.1) และเปนอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (ดูเอกสาร
อางอิง 7.2) เพื่อดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจ
ของกลุมสาขาวิชา
มีการจัดประชุม สัมมนาการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้นจากปการ 2548 ซึ่ง
ไมมีกิจกรรมเลย ในปการศึกษา 2549 ไดจัดการประชุม/สัมมนาประกันคุณภาพ
จํานวน 5 ครั้ง ไดแก

7.8 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปริญญาโท สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
7.9 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
7.10 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
(1) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือประกันคุณภาพและ SAR ป
2548 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 49 (เอกสารอางอิง 7.11)
(2) ประชุมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในรอบ 6 เดือน ของปการศึกษา 2549
เมื่อวันที่ 12 ก.พ.50 (เอกสารอางอิง 7.12)
(3) สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา ป 2549 เมื่อวันที่ 6
มี.ค.50 (เอกสารอางอิง 7.13)
(4) ประชุมประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดทําคูมือประกันคุณภาพสถาบัน
ภาษา ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 50 (เอกสารอางอิง 7.14)
(5) ประชุมประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 (เอกสารอางอิง 7.15)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน
สถาบันภาษารายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรอยางตอเนื่องนับแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา และไดนํารายงานนี้
ขึ้นเวบไซตของสถาบันภาษาเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนดวยที่
http://www.tu.ac.th/org/litu/qa.html
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
สถาบันภาษาไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
เรื่อยมา เชน จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสถาบันภาษาประจําป
การศึกษา 2548 โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ฝาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ตั้งขอสังเกตวา สถาบันภาษามีการใช
ทรัพยากรรวมกับคณะศิลปศาสตรในลักษณะที่ไมเปนทางการอยูแลว จึงควรมี
การจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน
และจัดทําแผนการใชทรัพยากรกับคณะศิลปศาสตรอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสถาบัน
ภาษาไดจัดทําแลวในปการศึกษา 2549 นี้ (ดูเอกสารแนบ 5.17 ถึง 5.21)
ผลการประเมินในตัวบงชี้นี้ เมื่อเทียบเกณฑแลวได 3 คะแนน
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไวที่ระดับ 3 ถือวาได 1 คะแนน
เนื่องจากตัวบงชี้นี้เริ่มใชประเมินเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2549
y=
mx + c
คะแนนพัฒนาการจึงคิดจากสูตร
=
4x4 – 1
3
3
=
5.33 – 0.33 = 5
คะแนนรวมจากการประเมินในขอนี้จึงเทากับ 5

7.11 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพและ SAR ป 2548 เมื่อวันที่
14 ก.ค. 49
7.12 รายงานการประชุมสัมมนา
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้คุณภาพการศึกษาในรอบ 6 เดือน
ของปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 12
ก.พ.50
7.13 รายงานการสัมมนาประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา เมื่อ
วันที่ 6 มี.ค.50
7.14 รายงานการประชุมประกัน
คุณภาพ เรื่อง การจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพสถาบันภาษา ประจําป
การศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 50
7.15 รายงานการประชุม เรื่อง การ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 50
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มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ประเมินคะแนน :

เทียบเกณฑ

3 คะแนน

เทียบแผน

1 คะแนน

เทียบพัฒนาการ

1 คะแนน

รวม

5 คะแนน
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บทที่ 4
แนวทางการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพดานตางๆ ในการดําเนินงาน สถาบันภาษามีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษาไดดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตดังนี้
มีการปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา โดยนักศึกษาตองกรอกใบรายงานความกาวหนาในการเรียน
(Progress Report) และพบอาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา
มีการจัดอบรมในหัวขอตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษา โดยมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาวตางประเทศมาเปน
วิทยากร
มีการจัดแนะนําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและมีการประชาสัมพันธหลักสูตรและโครงการมากขึ้น เพื่อให
ไดนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึน้
มีการบรรจุขอ กําหนดเรื่องการตีพิมพวิทยานิพนธระดับปริญญาโทลงในหลักสูตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ในปการศึกษา 2550 และจัดใหมีการประชุมสัมมนาขึ้นปละ 1 ครั้ง ใหนักศึกษาไดฝกฝนและเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา คือ
1. ควรสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการในประชุมสัมมนาและการตีพิมพในวารสารวิชาการตาง ๆ
ใหมากขึ้น
2. ควรมีระบบการติดตามขอมูลของศิษยเกาที่มีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อใหมีผูสมัครมากขึ้น อันจะสงผลใหได
นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
1. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพือ่ ใหเพิ่มความรูแ ละทักษะทางการวิจัยใหแกอาจารยสถาบันภาษา
อยางตอเนื่อง
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยสถาบันภาษาไดนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในลักษณะการตีพิมพในวารสาร
และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
3. ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อใหอาจารยสถาบันภาษาไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนสนับสนุน
การวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
1. ควรมีหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากขึ้น
2. ควรสงเสริมใหอาจารยรุนใหมของสถาบันภาษาเปนกรรมการวิชาการและวิชาชีพใหมากขึน้
3. ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการแกสังคม
4. ควรจัดสรรงบประมารและจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบไมจัดเก็บคาธรรมเนียมใหมากขึน้ และ
หลากหลายขึ้น
มาตรฐานที่ 4 แนวทางในการพัฒนาดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. ควรจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมากขึน้ โดยอาจจัดเปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน
2. ควรจัดงบประมาณเพื่อการนี้ใหเหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
1. ในปการศึกษาที่ผานมา สถาบันภาษาไดจัดใหมีการประชุมกรรมการประจําสถาบัน เพียงจํานวน
1 ครั้ง เทานั้น เนื่องจากสถาบันภาษาจะใชวธิ ีการเวียนหนังสือ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปน
สวนใหญ ดังนั้น ในปการศึกษาตอไป สถาบันภาษา ควรจัดใหมีการประชุมบอยขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการ
ประจําสถาบันไดตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และใหขอสังเกตทางการบริหารที่มีนัยสําคัญ
2. ควรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอก
3. ควรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู และมีการนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู
4. ควรเรงรัดการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเสร็จ สามารถนํามาใช และประเมินประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของระบบ และความพึงพอใจของผูใช
มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. ควรดําเนินการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุก 5 ป และนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหได
มาตรฐานตามเกณฑ
2. ควรมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ มีการดําเนินการวางแผน
ปองกัน การกระทําผิดจรรรยาบรรณ
3. ควรสงเสริมและพัฒนาคณาจารยใหมีความรูความเขาใจและความสามารถในการจัดกิจกรรม
และประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น โดยการสงเสริมการเขาอบรมสัมมนา รวมทั้งการ
จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันภาษามีผลการปฏิบัติงานที่ดีในมาตรฐานนี้ แตยังคงตองปรับปรุงในเรื่องนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ การปฏิบัติที่เปนเลิศ และการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ
ในปการศึกษา 2549 สถาบันภาษามีการปฏิบัติที่ไดรับการอางอิงในกลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง (ตัวบงชี้ 6.6)
เพื่อใหประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาสูงถึงระดับ 5 สถาบันภาษาควรเพิ่มการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศในตัวบงชี้อื่น ซึ่งอาจนําไปสูการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ ได
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เอกสารอางอิง
(นําเสนอในแฟมเอกสารอางอิง)
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มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

1.1
1.2
1.3
1.4

หลักฐานการไดรับรางวัลทางวิชาชีพของ นางฉัตรฤดี สุขะจาติ โคพิทซ
หลักฐานการไดรับทุน Fulbright ระดับปริญญาโทของ Ms. Kullawee Pongpattnajit
หลักฐานการไดรับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ระดับปริญญาเอกของ Mrs. Porntita Promwinai
ผลงานวิทยานิพนธของ นางสาวนันทิยา ปทีปสุทธิ์

มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Conference Handbook: The Second CLS International Conference
Conference Handbook: Thailand TESOL/ Pan-Asian Consortium International Conference: 2007
Language Institute Journal, Volume 3, December 2006
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ดํารง อัตตปรีชากุล
หลักฐานการไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ของ รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา
วารสาร Linguistic Inquiry, Volume 38, Number 2, Spring 2007 หนา 302-320
ผลงานวิจัยของ ผศ.ศรีปทุม นุมอุรา และคณะ
rEFLections KMUTT Journal of Language Education Vol.10, January 2007, pp.10-21
ABAC Journal, Vol.27, Number 1(January-April, 2007), pp.57-66

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
27H

3.1
3.2
3.3
3.4

หนังสือเชิญอาจารยสถาบันภาษาไปเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
แผนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
แผนพับโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไปของสถาบันภาษา
course outline วิชา CR 767 English for Legal Purposes

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
28H

4.1 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปการ ศึกษา 2549

มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
5.1 หนังสือเชิญประชุมคณะ กรรมการประจําสถาบันภาษาที่ ศธ 0516.40/ว.6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
5.2 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ 0516.40 /ว 8 ลว.21 พ.ค.49 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของ
สถาบันภาษา ประจําปงบประมาณ 2551
5.3 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ 0516.40 /920 ลว.6 ต.ค.49 เรื่อง พิจารณารางระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายจากรายไดของสถาบันภาษา
5.4 บันทึกสถาบันภาษาที่ ศธ 0516.40 /ว.1034 ลว.8 พ.ย.49 เรื่อง พิจารณารางประกาศหลักเกณฑและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของอาจารยกลุมวิจัยฯ
5.5 แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา ปการศึกษา 2549
5.6 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจําสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550
5.7 แผนการจัดการความรู
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5.8 หนังสือเชิญประชุมการแลกเปลี่ยนความรูของอาจารยและเจาหนาที่ที่เขารับการอบรม e-learning ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2550
5.9 รายงานการประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนองคความรู เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
5.10 คําสั่งสถาบันภาษาที่ 10/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธของสถาบันภาษา
5.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธสถาบันภาษา
5.12 คําสั่งเลขที่ 11/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรชาติ
5.13 ตารางเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.25482551) แผนปฏิบัติราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (พ.ศ.2549) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(พ.ศ.2550) และแผนปฏิบัติราชการสถาบันภาษา
5.14 คําสั่งเลขที่ 27/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบันภาษา
5.15 รายงานผลความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบันภาษา ปการศึกษา 2549
5.16 แผนการดําเนินงาน เรื่อง การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
5.17 เอกสารแสดงงบประมาณคาจางพนักงานทําความสะอาดหองน้ํา ตึกศูนยภาษาอังกฤษ
5.18 หนังสือเชิญอาจารยสถาบันภาษาเพื่อไปสอนหรือเปนคณะกรรมการของหนวยงานอื่น
5.19 รายงานความกาวหนาในการจัดทําระบบฐานขอมูล

มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
29H

6.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6.2 แผนพับประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยสถาบันภาษา
6.3 คําสั่งสถาบันภาษา เลขที่ 34/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาจารยประจําสถาบันภาษา
6.4 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0516.40 /654 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 50 เรื่อง รายงานผลการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย ประจําปการศึกษา 2549
6.5 รายงานการประชุมอาจารยกอนเปดภาคการศึกษาที่ 1/2549 และ 2/2549
6.6 ผลการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
6.7 web page ของศูนยการเรียนรูดวยตนเองhttp://www.tu.ac.th/org/litu/salc/salc.htm
6.8 โครงการจัดอบรม เรื่อง การใชคลังขอมูลภาษา (Corpus) ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
6.9 โครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูลสําหรับการวิจัย
6.10 บันทึกการขออนุมัติใหบุคลากรไปอบรม e-learning
6.11 แฟมสะสมผลงาน (port folio) วิชา EL 201
6.12 บันทึกขอความวิธีการตัดเกรด วิชา EL 321
6.13 course outline วิชา EL 321
6.14 เอกสารประกอบการสอน วิชา EL 171 Unit 1 ของ อ.มณฑล กนกเพิ่มพูน

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ
7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
7.2 คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 – 2551
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7.3
7.4
7.5
7.6

คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ เพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2549
รายงานการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันภาษา ประจําปการศึกษา 2549
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
บันทึกงานการเงิน กองคลัง ที่ ศธ 0516.05 ลว. 23 ธ.ค.48 เรื่อง โอนเงินงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปงบประมาณ 2549
7.7 เอกสารการประเมินหลักสูตร โครงการปริญญาโทการสอน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
7.8 คําสั่งที่ 360/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 1/2550
7.10 คําสั่งสถาบันภาษาที่ / 2550 เรื่อง แตงตั้งกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบันภาษา
7.11 แผนการดําเนินงาน เรื่อง การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ปการศึกษา 2549

