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คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา
2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2563 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานของ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา 2562
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทนา แผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมิ นผล
คาอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริม และยกระดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จันทรเกษม มีโครงการรองรับ 4 โครงการ วงเงิน 1,213,800 บาท
2) เพื่อเตรียมความพร้อ มให้ กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบการวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา มีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 1,392,000 บาท
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563) มี
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการดาเนิน
โครงการได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ จานวน 2 ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการดาเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จานวน 2 ตัวชี้วัด มี
โครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงินรวม 2,605,800 บาท จาแนกโครงการตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริม และยกระดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จันทรเกษม มีโครงการรองรับ 4 โครงการ วงเงิน 1,213,800 บาท
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบการวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา มีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 1,392,000 บาท
โครงการที่ระบุในแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดแผนงานต่อไป มหาวิทยาลัยได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ จานวน 2
ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ระดับ A2 ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือระดับมาตรฐาน อื่ น ที่ ส ามารถน ามาเที ย บเคี ย งได้ ต่ อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา
2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561
ถึง 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในการจัดทาแผนดังกล่ าว
ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับ
นี้จัดทาขึ้นเพื่อตอบยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตรชาติออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาคนในทุก
ด้านและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 ดังนี้
 ปรับระบบการเรียนรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 เปลี่ยนโฉมเป็นครูยุคใหม่
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก
 วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการนาประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
และเป็นประเด็นหลักที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมกาลังคน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
มีพลวัตและการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากาลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไป
ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนที่ ยังคงมุ่งเรียนสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีพ และให้ความสาคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการทางานหลัง
สาเร็จการศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ซึ่งดาเนินการได้ง่ายกว่า
ด้านอื่น และมุ่งเน้นปริมาณมากว่าคุณภาพ ผู้เรียนและผู้ สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะสาคัญที่จาเป็น
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาดสมรรถนะในการทางานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันกาหนดกรอบทิศทางและเป้าหมาย
การผลิตและพัฒนากาลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่างๆ เพื่อผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่าง
ครบวงจรในสถานการณ์จริง เช่น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและ
มาตรฐาน เพื่อสร้างคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน เป็นต้น
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นผลที่
เกิดจากการจั ดการศึก ษาตั้ง แต๋ร ะดับ การศึก ษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีว ศึกษา จนถึงการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกาหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้
เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดย
มุ่ ง เน้ น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ (accountability) มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ด้ า นผู้ บ ริ ห าร ครู
คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่
เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่
ต่อเนื่องกัน
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0
จะต้อง ธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็น
ฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่าดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนรู้
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก
ในอนาคต และมีส มรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุ นทรียะรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม
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3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เป็นผู้มีความรั กชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิตอาสา
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา แสดงไว้ในตารางด้านล่าง
คุณลักษณะ
1. ผู้เรียนรู้

อุดมศึกษำ
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น
สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้ มีความเป็น
ผู้นา มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถร่ว มแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ ามศาสตร์ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาส และมูลค่าแก่ตนเอง สังคม และประเทศ
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืน
ขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก
ค่ำนิยมร่วม : ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายเพื่อให้มีความเป็นเลิศในการ
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเบื้องต้นจะขับเคลื่อนไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางานและเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิ ตบั ณฑิตได้ ตามความต้ องการของผู้ ใช้บั ณฑิ ต ทั้งด้านสมรรถนะวิ ชาชี พ ทักษะบั ณฑิ ต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ
มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการที่มั่นคงเข้ม แข็ง
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
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มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
(1.1) เป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ
(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒาหรือแก้ไขปัญหาสังคม
(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่ า
และรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาดิ
(2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
สร้างนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม
โดยมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยหรือนวั ตกรรม
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยนชน์ในการพัฒนาตนเองได้
(3) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ด้วยความโปรงใส ชัดเจนและตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ขุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
(4) มาตรฐานที่ ๔ ด้านการทานุศิลปวัฒนธรมและความเป็นไทย
มหาวิทยาลั ย มีการดาเนิ น งานด้านศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็น ไทย โดยมีการบูรณาการกั บ
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปะและวัฒธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(5) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
(5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและความ
ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
บริหารจัดการบุคลกรและทรัพยกรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) มหาวิทยาลั ย จั ดให้ มีระบบประกันคุณ ภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกากับ
ให้การจัดการศึกษาและดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกาหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิ ตบั ณฑิตได้ต ามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิช าชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้ม แข็ง มีอาชีพ
มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน
เกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
1. มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์เป้าหมายระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยต้องมีผลการทดสอบไม่ต่ากว่าระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ระดับ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเคียง
2. นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้
(2.1) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล CEFR หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเคียง ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ
นักศึกษาที่มีผลการทดสอบต่ากว่าระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล CEFR หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเคียง ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบให้มหาวิทยาลัย คณะ
หรือหลักสูตรสาขาวิชา ดาเนินการจัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเริ่มศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร
(2.2) นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ตามที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือ หลักสูตรสาขาวิชา
(2.3) ก่อนการสาเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ
ทั้งนี้นักศึกษาที่เคยได้รับผลการทดสอบตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป หรือ มีผลคะแนนการทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่น ซึ่งเทีย บเคียงผลคะแนนระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล CEFR ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ยื่นต่อมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบวัด
ระดับมาตรฐานสมรถนะด้านภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนการ
สาเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบจะได้รับวุ ฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานของผล
การทดสอบ
กรณีนักศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับมาตฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
การศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยากาหนด จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผังควำมเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดกำรเขียนแผนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
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แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน้า | 8

แนวทำงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ
ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้
โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไป
โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) และจัดทาแผนเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน
เพื่อตอบสนองนโยบายดัง กล่ าวข้ า งต้น มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษมจึง ได้ จัด ทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และ ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้นากรอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นแนวในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
และเกณฑ์เป้าหมายด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษา
ให้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดผลด้วย CEFR
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายการปฏิรู ป การเรี ยนการสอนภาษาอั ง กฤษ
กระทรวงศึกษาธิการไดกาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การดาเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลสาเร็จ ไว้ดังนี้
1. ใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ไดแก The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) เปนกรอบความคิ ด หลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล
การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเปาหมายการเรียนรู
2. ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเน้นการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจากการเนนไวยกรณ์มา
เป็นเนนการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลาดับ
3. สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักดวยหลักสูตร
แบบเรียนสื่อการเรียนการสอน แต่ดวยวิธีการที่แตกตางกันได ทั้งนี้ตามความพรอมของแตละสถานศึกษาและ
แสดงถึงความถนัดและความสนใจของผูเรียน
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4. สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ไดแก
4.1) ขยายโครงการพิเศษดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก English Program
(EP), (2) Mini English Program (MEP) และ (3) International Program (IP) สาหรับผูเรียนที่มีความสามารถ
ทางวิชาการสูง (4) English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และศิลปศึกษาแบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ (5) English for Integrated Studies (EIS) ด้วย
การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
4.2) พัฒนาหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื่อใหผู เรียนที่มีศักยภาพ
ทางภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และดานวิชาการ (Academic
Literacy) และพัฒนาหองเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ที่เนนทักษะการฟงและการพู ด
อย่างนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพื่อใหผูเรียนมี
ความพรอมในการใชภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับผูเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และในโรงเรียนขยายโอกาส
4.3) จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่ส งเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ เชน (1)
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเขม ระยะ 2 - 4 สัปดาห - 170 ชั่วโมง) ในชวงปดภาคเรียน สาหรับนักเรียน
ทั่วไป และคายนานาชาติสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูง (2) การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรียนอยางต่อเนื่อง
ครึ่งวัน/ทั้งวัน/หรือมากกวานั้น รวมทั้ง (3) การจัดสภาพแวดลอม/บรรยากาศที่สงเสริม/กระตุ้นการฝึกทักษะ
การสื่อสาร เชน English Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแข่งขันตาง ๆ ป้ายสารนิเทศ
และการเพิ่มกิจกรรมการอานในและนอกหองเรียน ดวยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เปนตน
4.4) ใหมีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเปนการทั่วไป และมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเขมขน รวมถึงจัดใหเปนสาระเพิ่มเติมในลักษณะวิชาเลือกไดดวย เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ที่เน้น
การสื่อสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR โดยจัดใหมีการประเมินความรู พื้นฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับครู (ผูสอน) เพื่อใหมีการฝกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแกปญหาและชวยเหลือครู และใหมี
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนอยางเปนระบบและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความแตกตางของระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ใหสามารถยกระดั บ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไดจริง นอกจากนี้ควรมีระบบการฝกฝน และการสอบวัดระดับความสามารถออนไลนเพื่อการ
พัฒนาตอเนื่องดวย
6. สงเสริมใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือสาคัญในการชวย
พัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน ทั้งการสงเสริมใหมีการผลิต การสรรหา e-content, Learning
applications รวมถึงแบบฝกและแบบทดสอบที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสาหรับการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมให
มีการใชชองทางการเรียนรูผานโลกดิจิทัล ยกตัวอยางเชน การเรียนรูการฟง การออกเสียงที่ถูกตองตาม Phonics
จากสื่อดิจิทัล
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มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสำกล Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR)
เป็นเกณฑ์ที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับ
ของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
และ การเขียน โดยได้แบ่งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไว้ 6 ระดับ ดังนี้
1. C2 (Very Advanced)
(1.1) เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย
(1.2) สามารถสรุปคาพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่ าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการ
นาเสนอที่สอดคล้องกัน
(1.3) สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยามาก รวมถึง
สามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
2. C1 (Advanced)
(2.1) เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย
(2.2) สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก
(2.3) สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสาหรับการสื่อสารในระดับสังคม
วิชาการและด้านอาชีพ
(2.4) สามารถสร้างถ้อยคาที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้
แบบแผนการสื่อสาร คาเชื่อม และการเชื่อมโยงความ
3. B2 (Upper Intermediate)
(3.1) เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการ
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ
(3.2) สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษา
ได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด
(3.3) สามารถสร้างถ้อยคาที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ
4. B1 (Lower Intermediate) ระดับคะแนน 40 - 59 : มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็น
อย่างดีแต่ยังสื่อสารไม่คล่องตัวเท่าที่ควร พูดคุยในประเด็นที่มีความคุ้นเคยได้ดีพอสมควร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนได้
(4.1) สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทางาน โรงเรียน การ
เดินทางพักผ่อน เป็นต้น
(4.2) สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่
ต่าง ๆ
(4.3) สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล
(4.4) อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการ
ให้เหตุผลเบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการ
5. A2 (Elementary)
(5.1) เข้าใจประโยคและสานวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล
ของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน)
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(5.2) สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา
(5.3) สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้อ ง
โต้ตอบทันที
6. A1 (Beginner)
(6.1) สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจาวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้น
ฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม
(6.2) สามารถแนะนาตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี
(6.3) สามารถโต้ ต อบกั บ ผู้ อื่ น ได้ ในกรณี ที่ ผู้ อื่ น พู ด อย่ า งช้ า ๆ ชั ด เจน และพร้ อ มที่ จ ะ
ช่วยเหลือ
เกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้
ดังนี้
CEFR
C1 - C2
B2
B1
A2 - B1
A2
A1

Professional
Advanced - Very
Advanced
Upper Intermediate
Lower Intermediate
Elementary - Lower
Intermediate
Elementary
Beginner

Approximate
IELTS

Approximate
TOEFL (iBT)

Approximate
TOEFL

6.5 - 7.0

94 - 101

945+

5.0 - 6.0+
4.0 - 5.0

61 - 80
35 - 53

785 - 945
550 - 785

3.0 - 4.5

35 - 53

550 - 785

2.0 - 3.0

30 - 31
12 - 27

225 - 550

1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อ มูล
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจั ดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
กาหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทาแผนและการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565
และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบในการ
จัดทาแผน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนพัฒ นานัก ศึก ษาด้านภาษาอัง กฤษ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จันทรเกษม
2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยโครงการและกิจกรรม จะต้อง
สอดคล้องและตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จันทรเกษม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กาหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
4. เสนอแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) (ร่ าง 1) ต่อคณะกรรมการพิจ ารณากลั่ นกรองนโยบายและแผนมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ จัน ทรเกษม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
5. คณะท างานปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เสนอและจัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษประจาปีการศึกษา
2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ร่าง 2)
6. เสนอแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) (ร่าง 2) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
7. คณะทางานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเสนอ
และจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ฉบับ
สมบูรณ์)
8. จั ด ท าและเผยแพร่ แ ผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นภาษาอั ง กฤษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนภำพกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมจัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมจัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง 1) เสนอคณะกรรมการฯ

ไม่เห็นชอบ
มติคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เห็นชอบ
จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง 2) เสนอคณะกรรมการฯ

ไม่เห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เห็นชอบ
เผยแพร่แผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.3 ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย และวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
การจั ดท าแผนพั ฒนานั กศึ กษาด้ านภาษาอั งกฤษของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ประจ าปี
การศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และวัตถุป ระสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ มจษ.

เป้ำประสงค์ มจษ.

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
มจษ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
2. ยกระดับคุณภาพ
การยกระดับ
บัณฑิตให้เป็นที่
คุณภาพการศึกษา ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์
ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ 4
ประการพร้อมรองรับ
บริบทที่เปลีย่ นแปลง

3.4 ระดับ
ความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR
หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอืน่ ๆ

กลยุทธ์ มจษ.

วัตถุประสงค์ของแผน

5. ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทัง้ ด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ
4 ประการ คือ มี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงาน
ทา และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย

1. เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนเข้ารับการทดสอบ
การวัดระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
การศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของแผน (ตรงกับตารางความสอดคล้อง ข้อ 1.3)
1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบการวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
1.6 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สามารถกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายได้
จานวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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วัตถุประสงค์ของแผน
(ตรงกับข้อ 1.4)
1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. เพื่อส่งเสริม และยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

หน่วยนับ

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ระดับ A2 ต่อ
นักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าทดสอบ
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล (CEFR) หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถ
นามาเทียบเคียงได้
3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ไม่ต่ากว่าระดับ B1
หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถนามาเทียบเคียง
ได้ต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

40

ร้อยละ

20

ร้อยละ

50

ร้อยละ

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ส่วนที่ 2
รำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรม
การจัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี
การศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผน เพื่อให้ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ของ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
โดยโครงการและกิจกรรมที่กาหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์
ของแผนกลยุ ทธ์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจาแนกวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริม และยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 4 โครงการ วงเงิน 1,213,800 บาท
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบการวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 1,392,000 บาท
นอกจากนี้ ยั งจ าแนกรายละเอี ยดตัวชี้วั ดความส าเร็ จของวั ต ถุ ประสงค์ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
งบประมาณของโครงการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ระดับ A2 ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 40
ตัวชี้วดั
ของโครงกำร
โครงกำรที่ 5 อบรมปรับพื้นฐำน ควำมรู้ภำษำอังกฤษ (งบเฉพำะกิจ)
- อบรมปรับพื้นฐานความรู้
เชิงปริมำณ
ภาษาอังกฤษ ประจาปี
- จานวนนักศึกษาที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษ
การศึกษา 2563
เชิงคุณภำพ
- ร้อยละนักศึกษามีคะแนนสอบหลังอบรมเพิ่มขึ้น
โครงกำรที่ 6 สอบมำตรฐำนวัดควำมรูว้ ิชำภำษำไทยและวิชำภำษำอังกฤษ
- สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชา เชิงปริมำณ
ภาษาไทยและวิชา
- จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
ภาษาอังกฤษ (งบกลาง)
เชิงคุณภำพ
- ร้อยละนักศึกษาสอบผ่าน 40 คะแนนขึ้นไป จากจานวนนักศึกษาที่เข้า
สอบ
โครงกำรที่ 7 พัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
- พัฒนาสมรรถนะด้าน
เชิงปริมำณ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
- จานวนผู้เข้าสอบ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปี
- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
การศึกษา 2563
ด้านภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภำพ
- ร้อยละนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านระดับภาษาอังกฤษเฉลี่ยในระดับ A2
ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษา อังกฤษ CEFR (Pre Test)
- ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านระดับภาษาอังกฤษเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา อังกฤษ CEFR เมื่อเทียบกับผลสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษก่อน-หลัง (Post Test - Pre Test)
รวม 3 โครงกำร
โครงกำร/กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดั โครงกำร
640 คน
ร้อยละ 80
1,500 คน

2,000 คน
ร้อยละ 80

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

เพื่อปรับพื้นฐานความรู้
กรกฎาคม 2563
ภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษาแรกเข้าที่
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด (ผ่านระดับ B1)

192,000

สานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

- เพื่อวัดพื้นฐานความรู้วิชา
ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาแรกเข้า
- เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอนาคต

กรกฎาคม 2563
ถึง
สิงหาคม 2563

200,000

สานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา
- เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอนาคต

กรกฎาคม 2563
ถึง
สิงหาคม 2563

1,000,000

สานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

ร้อยละ 60
ร้อยละ 50
1,392,000
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แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริม และยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถนามา
เทียบเคียงได้
ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 20
ตัวชี้วัดที่ 3
ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือระดับมาตรฐาน
อื่นที่สามารถนามาเทียบเคียงได้ต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
ร้อยละ 50
ตัวชี้วดั
ของโครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดั โครงกำร

เพื่ออบรมและทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ตุลาคม 2562
ถึง
มีนาคม 2563

341,900

ตุลาคม 2562
ถึง
พฤษภาคม 2563

301,000

เพื่ออบรมภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา

ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน 2563

124,000

- เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่อง
ภาษาต่างประเทศ

พฤษภาคม 2563
ถึง
มิถุนายน 2563

189,500

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สานักวิทยบริการ
และงานเทคโนโลยีฯ
(ศูนย์ภาษา)

คณะศึกษาศาสตร์
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จันทรเกษม
ทยาลัยงราชภั
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
านภาษาอั
กฤษฏมหาวิ
านภาษาอั
ฒนานังกกฤษ
ศึกษาด้
แผนพัฒนานักศึกษาด้
แผนพั

โครงกำรที่ 1 พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ตำมมำตรฐำน TOEIC
- อบรมเชิงปฎิบัติการ
เชิงปริมำณ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน - 430 คน
ร้อยละ 80
TOEIC
เชิงคุณภำพ
- ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนความรู้ (Post - Test) เพิ่มขึ้นกว่าผลการทดสอบ
ร้อยละ 70
ก่อนอบรม (Pre - Test) 20% หลังจากเข้าอบรม
- การทดสอบภาษาอังกฤษ
เชิงปริมำณ
ตามมาตรฐาน TOEIC
- 430 คน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ
- ผู้เข้าสอบมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC 450
ร้อยละ 50
คะแนน
โครงกำรที่ 2 อบรมภำษำต่ำงประเทศสำหรับนักศึกษำ
- อบรมภาษาต่างประเทศ
เชิงคุณภำพ
สาหรับนักศึกษา
- นักศึกษาผ่านการวัดระดับความรูภ้ าษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากนักศึกษา
ร้อยละ 60
ที่เข้าอบรม
โครงกำรที่ 3 เตรียมควำมพร้อมกำรวัดระดับภำษำอังกฤษ
- เตรียมความพร้อมการวัด
เชิงปริมำณ
ระดับภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม
- การติดตามและประเมินผล
การเตรียมความพร้อมการ
วัดระดับภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วดั
ของโครงกำร
เชิงคุณภำพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้

โครงกำรที่ 4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
- อบรมทักษะการออกเสียง
เชิงปริมำณ
เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ - จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การทางานของนักศึกษา
เชิงคุณภำพ
คณะวิทยาการจัดการ
- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้น 5 คะแนน
- ประชุมติดตามพัฒนาการ
เชิงปริมำณ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษของ - จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา คณะวิทยาการ
เชิงคุณภำพ
จัดการ
- รายงานผลการติดตามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
รวม 4 โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วดั โครงกำร

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

- เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่อง
ภาษาต่างประเทศ

กรกฎาคม 2563
ถึง
กันยายน 2563

5,000

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจในทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพตนเอง

พฤศจิกายน
2562 ถึง
กรกฎาคม 2563

243,760

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
สิงหาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
คณะศึกษาศาสตร์

8,640

คณะวิทยาการ
จัดการ

9 รายงาน
รวม
1,213,800
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ส่วนที่ 3
กำรติดตำม และประเมินผล
การกากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
ทราบและพิจารณาเป็นระยะ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อให้สามารถนาผล
ประเมินมาใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในปีต่อไป
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ
และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
3. เพื่ อ ต้ อ งการทราบผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยรวมของการปฏิ บั ติ ง านตามแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า น
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่างๆ
3.2 เป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล (CEFR) ระดับ A2 ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
ทั้งหมด

40

ร้อยละ

       

ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีเ่ ข้าทดสอบ
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล (CEFR) หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถ
นามาเทียบเคียงได้

20

ร้อยละ

      

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำนักวิทยบริกำรฯ

GE

บัณฑิตวิทยำลัย

วิทยำลัยกำรแพทย์ฯ

คณะศึกษำศำสตร์

คณะวิทยำกำรจัฯ

คณะมนุษยศำสตร์ฯ

เป้ำ
หน่วยนับ
หมำย

คณะวิทยำศำสตร์

ตัวชี้วัด
(ตำมวัตถุประสงค์ของแผน)

คณะเกษตรฯ

เป้ำหมำยจำแนกตำมหน่วยงำน
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ตัวชี้วัดที่ 3
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบมาตรฐาน
ความสามารถมาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ไม่ต่ากว่าระดับ B1
หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถนามา
เทียบเคียงได้

50

ร้อยละ

      

สำนักวิทยบริกำรฯ

GE

บัณฑิตวิทยำลัย

วิทยำลัยกำรแพทย์ฯ

คณะศึกษำศำสตร์

คณะวิทยำกำรจัฯ

คณะมนุษยศำสตร์ฯ

เป้ำ
หน่วยนับ
หมำย

คณะวิทยำศำสตร์

ตัวชี้วัด
(ตำมวัตถุประสงค์ของแผน)

คณะเกษตรฯ

เป้ำหมำยจำแนกตำมหน่วยงำน



3.3 ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผล
1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 1 ครั้ง ต่อปี
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณา
6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มรภ.จันทรเกษม
3.4 กำรติดตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ตำมช่วงเวลำ
โครงกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

โครงการที่ 1
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษา
อังกฤษสาหรับนักศึกษา คณะมนุษย
ศาสตร์ฯ ตามมาตรฐาน TOEIC
- กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฎิบัติการ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
- กิจกรรมที่ 2 การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
โครงการที่ 2
อบรมภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา
โครงการที่ 3
เตรียมความพร้อมการวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการ
วัดระดับภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมที่ 2 การติดตามและ
ประเมินผลการเตรียมความพร้อม
การวัดระดับภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ก.ย.
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โครงกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

โครงการที่ 4
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
- กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะการออก
เสียงเพื่อการเตรียมความพร้อมสูก่ าร
ทางานของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตาม
พัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการที่ 5
อบรมปรับพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ (งบเฉพาะกิจ)
โครงการที่ 6
สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชา
ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการที่ 7
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ก.ย.

ส่วนที่ 4
คำอธิบำยตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตำม กำรประเมิน/คำนวณ และเกณฑ์ในกำรประเมิน
แผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล (CEFR) ระดับ A2 ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
คำอธิบำย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (The Common European Framework
of Reference for Languages : CEFR) คือ กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู
รวมถึงการกาหนดเปาหมายการเรียนรู จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะ
การพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน โดยได้แบ่งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไว้ 6 ระดับ คือ
1. C2 (Very Advanced) คือ ระดับชานาญ
2. C1 (Advanced) คือ ระดับสูง
3. B2 (Upper Intermediate) คือ ระดับกลางสูง
4. B1 (Lower Intermediate) คือ ระดับกลาง
5. A2 (Elementary) คือ ระดับต้น
6. A1 (Beginner) คือ ระดับเริ่มต้น
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีที่ 2

=

จำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 𝟐 ที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบันที่มีผลกำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสำกล (𝐂𝐄𝐅𝐑) ระดับ 𝐀𝟐
จำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 𝟐 ที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบันที่เข้ำรับกำรทดสอบทั้งหมด

× 𝟏𝟎𝟎

ที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน CEFR ฯ

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานหมวดการศึกษาทั่วไป
2. ศูนย์ภาษา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

นายสงกรานต์ สุขเกษม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์ 029425800 ต่อ 7008
เบอร์โทรศัพท์ 029425800 กด 1

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าทดสอบมาตรฐานความสามารถมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถนามาเทียบเคียงได้
คำอธิบำย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (The Common European Framework
of Reference for Languages : CEFR) คือ กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู
รวมถึงการกาหนดเปาหมายการเรียนรู จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะ
การพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน โดยได้แบ่งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไว้ 6 ระดับ คือ
1. C2 (Very Advanced) คือ ระดับชานาญ
2. C1 (Advanced) คือ ระดับสูง
3. B2 (Upper Intermediate) คือ ระดับกลางสูง
4. B1 (Lower Intermediate) คือ ระดับกลาง
5. A2 (Elementary) คือ ระดับต้น
6. A1 (Beginner) คือ ระดับเริ่มต้น
ตารางเทียบเคียงระดับมาตรฐานอื่น ๆ
CEFR
C1 - C2
B2
B1
A2 - B1
A2
A1

Approximate Approximate
IELTS
TOEFL (iBT)
Advanced - Very Advanced
6.5 - 7.0
94 - 101
Upper Intermediate
5.0 - 6.0+
61 - 80
Lower Intermediate
4.0 - 5.0
35 - 53
Elementary - Lower Intermediate
3.0 - 4.5
35 - 53
Elementary
2.0 - 3.0
30 - 31
Beginner
12 - 27
Professional

Approximate
TOEFL
945+
785 - 945
550 - 785
550 - 785
225 - 550

สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย =
ทีเ่ ข้ำสอบเกณฑ์มำตรฐำน CEFRฯ

จำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบันที่เข้ำทดสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสำกล (𝐂𝐄𝐅𝐑)
หรือระดับมำตรฐำนอื่นที่สำมำรถนำมำเทียบเคียงได้ เช่น 𝐓𝐎𝐄𝐅𝐋 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒
นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน ทัง้ หมด

𝐱 𝟏𝟎𝟎

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานหมวดการศึกษาทั่วไป
2. ศูนย์ภาษา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

นายสงกรานต์ สุขเกษม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์ 029425800 ต่อ 7008
เบอร์โทรศัพท์ 029425800 กด 1

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สากล (CEFR) ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือระดับมาตรฐานอื่นที่สามารถนามาเทียบเคียงได้ต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ
คำอธิบำย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (The Common European Framework
of Reference for Languages : CEFR) คือ กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวั ดผล การพัฒนาครู
รวมถึงการกาหนดเปาหมายการเรียนรู จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะ
การพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน โดยได้แบ่งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไว้ 6 ระดับ คือ
1. C2 (Very Advanced) คือ ระดับชานาญ
2. C1 (Advanced) คือ ระดับสูง
3. B2 (Upper Intermediate) คือ ระดับกลางสูง
4. B1 (Lower Intermediate) คือ ระดับกลาง
5. A2 (Elementary) คือ ระดับต้น
6. A1 (Beginner) คือ ระดับเริ่มต้น
ตารางเทียบเคียงระดับมาตรฐานอื่น ๆ
CEFR
C1 - C2
B2
B1
A2 - B1
A2
A1

Approximate Approximate
IELTS
TOEFL (iBT)
Advanced - Very Advanced
6.5 - 7.0
94 - 101
Upper Intermediate
5.0 - 6.0+
61 - 80
Lower Intermediate
4.0 - 5.0
35 - 53
Elementary - Lower Intermediate
3.0 - 4.5
35 - 53
Elementary
2.0 - 3.0
30 - 31
Beginner
12 - 27
Professional

Approximate
TOEFL
945+
785 - 945
550 - 785
550 - 785
225 - 550

สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีที่ 2 =
ที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน CEFRฯ

จำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบันทีม่ ีผลกำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสำกล (𝐂𝐄𝐅𝐑)
ระดับ 𝐁𝟏 หรือระดับมำตรฐำนอื่นที่สำมำรถนำมำเทียบเคียงได้ เช่น 𝐓𝐎𝐄𝐅𝐋 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒
𝐱
นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่กำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำปัจจุบันทีเ่ ข้ำรับกำรทดสอบทั้งหมด

𝟏𝟎𝟎

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานหมวดการศึกษาทั่วไป
2. ศูนย์ภาษา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

นายสงกรานต์ สุขเกษม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์ 029425800 ต่อ 7008
เบอร์โทรศัพท์ 029425800 กด 1

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน้า | 26

บรรณำนุกรม
สถาบัน FMCP ENGLISH ONLINE. (2563). CEFR คือ อะไร : แนวข้อสอบ และกำรสมัครสอบ. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563, จาก/ https://www.fmcpenglish.com/cefr
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ. สืบค้นเมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2563, จาก/ http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=2456956165
1071773219718420214022421089204114
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (2562). ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์
ค่ำ
ผลกำร
เป้ำหมำย ดำเนินงำน
วัตถุประสงค์ที่ 1....................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 1 ................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 2 ................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 3 ................................................................................................
วัตถุประสงค์ที่ 2......................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 4 .................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 5 .....................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 6 ................................................................................................
วัตถุประสงค์ที่ 3 .....................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 7 ................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 8 ....................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 9 ................................................................................................
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตำรำงที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร จำแนกตำมวัตถุประสงค์ของแผน
วัตถุประสงค์ที่ 1........................................................................................................  บรรลุ  ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 1.....................................................................เป้าหมาย.............ผล...........  บรรลุ  ไม่บรรลุ
โครงกำร
1.
2.
3.

ดำเนินกำร วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร
 ไม่ดำเนินกำร


ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมำยเหตุ
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ)

1.
2.
3.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอร์โทรศัพท์.............................................
ผู้จัดเก็บข้อมูล......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.............................................
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