
 
 
 
 
 
 

1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ศูนย์ภาษา 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
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ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จ ำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ 

 
 
 
 
 

15  
หลักสตูร 

 
 
2  

หลักสตูร 

 
 
 
 
 

..... 
หลักสตูร 

 
 

..... 
หลักสตูร 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้.............หลักสูตร ได้แก่ 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.............หลักสูตร ได้แก่ 
1.1.2.1 จ ำนวนหลักสูตรระดับปรญิญำตรี.............หลักสตูร 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 
1.1.2.2 จ ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ.............หลักสตูร 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย).............................................................................................................. 

1.7 ร้อยละของนักศึกษำ
ช้ันปีสุดท้ำยท่ีมผีลกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่ำ 
1.7.1 ระดับปริญญำตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
85 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
4.90 

 
 

1.7.1 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำตรีช้ันปสีุดท้ำย รหัส59 (ไม่รวมคณะครุศำสตร์ รหัส59) จ ำนวน 1,020 คน + คณะครุศำสตร ์รหัส
58 จ ำนวน 332 คน  
- นศ.รหัส59 (ไม่รวมคณะครศุำสตร์ รหสั59) เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน 954 คน มีจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
- เป็นคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 332 คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน 331 คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38  
รวมท้ังสิ้น 1,285 ระดับ B1 จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 
หมายเหตุ : นักศึกษำระดับปริญญำตรี รหัส 59 ที่ยังไม่มผีลสอบภำษำอังกฤษจ ำนวนท้ังสิ้น 156 คน (คณะครุศำสตร์ = 74 คน,คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี = 9 คน,คณะวิทยำกำรจดักำร = 42 คน,คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ = 11 คน, คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม = 2 คน, คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร = 7 คน, คณะสำธำรณสุขศำสตร์ = 1 คน,และวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจดักำร = 10 คน 
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1.7.2 ระดับบัณฑติศึกษำ
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
 

ร้อยละ  
85 

 
 
ร้อยละ 
42.86 

โดยศูนยภ์ำษำจะด ำเนินกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล แบบออนไลน์ (ฉบับท่ี 4) 
1.7.2 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำบัณฑติ ช้ันปีสุดท้ำยจ ำนวน 16 คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน 7 คน มีจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำม
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่ำระดับปริญญำบณัฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
หมายเหตุ : นักศึกษำช้ันปีสุดท้ำยปีกำรศึกษำ 2562 ระดับบัณฑิตศกึษำ รหัสนักศึกษำ 59 ท้ังนี้ระหวำ่ง ตุลำคม 2562 – 11 มีนำคม 2563 
ได้ด ำเนินกำรจดัสอบนักศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑิต จ ำนวน 7 คน มีผูส้อบผ่ำนตำมเกณฑ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ 
27 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 11  คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จ ำนวน  3 คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
เท่ำกับร้อยละ 27 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จ กำรศึกษำ
ในระดับปรญิญำเอกท่ี
ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิ
จำก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
9 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 11 คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จ ำนวน  3  คน  มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 คน เมื่อค ำนวณตำม
สูตร พบว่ำค่ำร้อยละของ  อำจำรย์ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. ต่อจ ำนวนอำจำรย์ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเท่ำกับ ร้อยละ 9 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
สถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
36 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอ
ต ำแหน่งวิชำกำร  ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน 11 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน 4 คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตร
พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับร้อยละ 36 

5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนบัสนุนที่เข้ำสู่ 
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์ กำร
ประเมิน 
 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
…… 
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5.9 ค่ำคะแนนกำรกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

…… 
คะแนน 

 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมิน คณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในปีงบประมำณ 2563  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .......... 
เปรียบเทียบกับปี งบประมำณ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ............... 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.14 ค่ำเฉลีย่ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร  

มำกกว่ำ 
4.51 

…… ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เท่ำกับ ...............  โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
2. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
3. ด้ำนท่ี................................อยู่ท่ี.............................. 
4. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
5. ด้ำนที่................................อยู่ท่ี.............................. 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

5.15 ค่ำเฉลีย่ควำมพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหำวิทยำลัยใน
ทุกมิติ  

มำกกว่ำ 
4.00 

…… ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ เท่ำกับ ...............  โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
2. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
3. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
4. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
5. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 

 


