แผนกลยุทธ์ 5 ปี
ศูนย์ภาษา (พ.ศ. 2556 – 2560)
แผนกลยุทธ์การบริหารศูนย์ภาษา พ.ศ. 2556 – 2560 จัดทําขึ ้นบนพื ้นฐานของข้ อมูล
ข้ อเท็จจริงของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแนวโน้ มของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ง
ข้ อมูลเหล่านี ้ได้ มาจากการวิเคราะห์สภาพความเป็ นจริง จุดอ่อน จุดแข็งของศูนย์ภาษา อุปสรรค
ภายนอกและภายใน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค เป้าหมายในระยะยาว
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ศูนย์ภาษาเป็ นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั ้งขึ ้นเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2536 เพื่อให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คม โดยจัดอบรมภาษาต่างประเทศ ได้ แก่
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน อารบิก เกาหลี จีน ญี่ปนุ่ และภาษาอื่นๆ ให้ แก่บคุ คล
ทัว่ ไปที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อประโยชน์
ทางด้ านธุรกิจ งานอาชีพ และการศึกษา จัดอบรมโครงการพิเศษตามความต้ องการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทังของภาครั
้
ฐและเอกชน ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
นอกจากนี ้ยังให้ บริการทางการ
แปล การตรวจแก้ ไขภาษา ล่ามและเป็ นที่ปรึกษาทางด้ านภาษาตามความต้ องการของหน่วยงาน
หรือบุคคลต่างๆ
ตามระเบียบการบริหารศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษาดําเนินงานโดยผู้อํานวยการและคณะกรรมการ
ซึ่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็ นผู้แต่งตั ้ง โดยกรรมการศูนย์ภาษามาจากอาจารย์จากภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
1.2 จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์ภาษา ประจําปี 2555 (รอบปี การศึกษา
2556) และจากการระดมความคิดของคณะกรรมการศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษามีจดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคดังนี ้
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1.2.1 จุดแข็ง
ในด้ านปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษามีปรัชญา ปณิธาน ในการ
จัดตั ้งองค์กรชัดเจน ทําให้ สามารถดําเนินการตอบสนองพันธกิจและเป้ าหมายได้
ในด้ านภารกิจหลัก ศูนย์ภาษาประสบความสําเร็จในการปฏิบตั ิภารกิจในการบริการวิชาการ
ได้ เป็ นอย่างดี และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียนและสังคม ตรงตามแผนการให้ บริการที่
กําหนดไว้ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะทางด้ านคุณภาพของการ
อบรม การประเมินผล และหลักสูต ร
ในด้ านการบริ หารและการจัดการ การบริหารงานและการมอบหมายหน้ าที่ความ
รับผิดชอบงานให้ กบั กรรมการและบุคลากรของศูนย์ภาษามีประสิทธิภาพ การติดต่อประสานงาน
ระหว่างศูนย์ภาษา และหน่วยงานอื่น ๆของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นของ
มหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรประจําของศูนย์ภาษามีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ต่าง ๆที่เปิ ดอบรมเป็ นอย่างดี ทําให้ การให้ บริการด้ านข้ อมูลกับผู้มารับบริการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในด้ านการเงินและงบประมาณ ศูนย์ภาษามีความสามารถในการหารายได้ เลี ้ยงหน่วยงาน
ตัวเอง เป็ นแหล่งหารายได้ ที่สําคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มีความโปร่งใสในเรื่องการเงิน สามารถ
ตรวจสอบได้ มีบคุ ลากรที่เข้ มแข็ง รักหน่วยงาน เสียสละเพื่อหน่วยงาน
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์ภาษามีการดําเนินงานด้ านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประเมินระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในทั ้งศูนย์ภาษา
และจากคณะกรรมการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ในด้ านการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบดําเนินการ ศูนย์ภาษามีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินระดับความสําเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.2.2 จุดอ่ อน
ในด้ านปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ภาษายังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
ในด้ านภารกิจหลัก ขาดหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าศูนย์ภาษาได้ นําข้ อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินการให้ บริการ บุคลากรมีภารกิจมากหลายด้ าน ทําให้
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เต็มที่เจ้ าหน้ าที่มีภาระงานในการรับสมัครต่อ เนื่องทั ้งปี ทําให้ ไม่สามารถ
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สรุปประเมินผลการสํารวจความต้ องการของผู้รับบริการได้ ครบถ้ วนทุกโครงการ การประชาสัมพันธ์
ทําได้ ไม่เต็มที่
ในด้ านการบริ หารและการจัดการ การบริหารและจัดการโครงการอบรมต่าง ๆส่วนหนึ่ง
เกิดจากข้ อจํากัดเรื่องห้ องเรียน ที่ต้องรอตารางเรียน หรือตารางการใช้ ห้องเรียนของคณะ
มนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในภาคปลายแต่ละปี การศึกษา ที่มีวนั หยุดมากและทํา
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะทําให้ การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง เช่น งดการอบรม
ในช่วงการสอบกลางภาคของนิสิต มก. ผู้เข้ ารับการอบรมแนะนําให้ มีการเรียนการสอนในช่วง
ดังกล่าว ซึ่งทางศูนย์ภาษาไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่องห้ องเรียน เป็ นต้ น จํานวน
บุคลากรประจําน้ อย มีภาระงานด้ านการจัดเตรียมและรับสมัครโครงการอบรม ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทังปี
้ การศึกษา ส่งผลให้ ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ หรือเพิ่มทักษะในวิชาชีพ
ในด้ านการเงินและงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ยงั อิงระบบราชการ ทํา
ให้ ไม่สามารถพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารการเงินอย่างรวดเร็วได้ ศูนย์ภาษายัง
ขาดแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ขาดการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน และขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ ความรู้และเป็ น
ที่ปรึกษา
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ควรจัดทํานวัตกรรมด้ านประกัน
คุณภาพของศูนย์ภาษาให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม เพื่อใช้ เป็ นแหล่งอ้ าอิงสําหรับหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อใช้ ใน
งานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ภาษา
ในด้ านการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบดําเนินการ
ยังขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนิน งาน และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์วาง แผนเพื่อ
พัฒนาเป็ นระยะ ๆอย่างสมํ่าเสมอ
1.2.3 โอกาส
ในด้ านปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษามีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ของ
ภายนอกเป็ นอย่างดี อีกทังความต้
้
องการเรียนภาษาของบุคคล ภายนอกมีเพิ่มขึ ้นตามกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ น่าจะเป็ นโอกาสในการขยายงานหรือสร้ างโครงการใหม่ ๆ
ในด้ านภารกิจหลัก การเรียนภาษาต่างประเทศยังเป็ นที่ต้องการของสังคมเป็ นอย่างมาก
และศูนย์ภาษามีช่องทางที่จะเพิ่มการให้ บริการมากขึ ้น นอกเหนือจากโครงการที่ทําอยู่ในปั จจุบนั
โอกาสในการเปิ ดอบรมภาษาของแต่ละภาคการศึกษา ขึ ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลทั ้งในแง่
บวกและลบ เช่น กรณีที่ผ้ รู ับบริการเพิ่ง สําเร็จการศึกษา ยังไม่มีงานทํา หรือรอเวลาเพื่อไปศึกษาต่อ
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ในต่างประเทศ ที่เป็ นผลจากสภาพเศรษฐกิจ จะทําให้ มีการสมัครเข้ ารับการอบรมที่ศนู ย์ภาษามาก
ขึ ้น เพื่อฝึ กฝนตนเอง และรอเวลาไปเรียนต่อ
ในด้ านการบริ หารและการจัดการ ลักษณะงานบริการของศูนย์ภาษาเอื ้อต่อโอกาสทีเ่ ปิ ด
กว้ างให้ บคุ คลภายนอกสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะต่าง ๆที่นําไป
พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการและ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้ านการเงินและงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเงินจากโครงการพัฒนาวิชาการได้ ซึง่
วิธีการดังกล่าวมีความคล่องตัว และเอื ้อต่อการบริหารจัดการ เงินรายได้ ของศูนย์ภาษามาจาก
ภายนอกทังร้้ อยเปอร์เซ็นต์ ดังนันโครงการหรื
้
อช่องทางการหารายได้ ขึ ้นอยู่กบั คุณภาพที่เหนือกว่า
สถาบันภาษา อื่น ๆ ควรประกอบด้ วยจุดเด่น ได้ แก่ ผู้สอนที่มีคณ
ุ ภาพ ความรวดเร็วในการให้
ข่าวสารข้ อมูล ความน่าสนใจและความหลากหลายของโครงการอบรม ที่เปิ ดโอกาสให้ กบั
กลุ่มเป้ าหมายมีทาง เลือกเข้ ารับการอบรมแบบหลากหลายตามแต่ที่สนใจ เช่น นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา นิสิตนักศึกษา ผู้ทํางานประจําที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านภาษา ผู้ที่
ต้ องการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในการเรียนภาษา ผู้สงู อายุ ฯลฯ ความร่วมมือประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆภายนอกมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ความเป็ นหน่วยงานขนาดเล็ก
จํานวนบุคลากรประจําเพียง 4 คน กระบวนการบริหารจัดการจึงไม่ซบั ซ้ อน สามารถติดต่อ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆได้ รวดเร็ว จึงสามารถวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพทังรู้ ปแบบ และการเก็บรวบรวมแหล่งข้ อมูลอ้ างอิง
ในด้ านการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบดําเนินการ กระบวนการดําเนินการที่กําหนดขึ ้นสอด
คล้ องกับความคาดหวังหรือความต้ องการของผู้รับบริการหลักเป็ นโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยงานให้ ประสบความ สําเร็จได้ อย่างดี
1.2.4 อุปสรรค
ในด้ านปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษาเป็ นหน่วยงานในระบบ
ราชการ ซึ่งมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานยุ่งยาก ทําให้ ไม่สะดวกเท่าที่ควร
ในด้ านภารกิจหลัก มีข้อจํากัดในเรื่องอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เช่น ขาดห้ องเรียน ใน
ห้ องเรียนมีอปุ กรณ์ไม่เพียงพอและบางครั ้งชํารุด ขาดการซ่อมบํารุง อีกทั ้งสํานักงานของศูนย์ภาษา
มีการโยกย้ ายบ่อยครัง้ สภาพของห้ องเรียนที่มีข้อจํากัดด้ านสภาพแวดล้ อมและอุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน ส่งผลต่อระดับความ พึงพอใจของผู้มารับบริการด้ วยในระดับหนึ่ง
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ศูนย์ภาษาไม่สามารถพัฒนาหรือบริหารหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการได้
ร้ อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผลการประเมินระดับความพึงพอใจและระดับการให้ บริการ ไม่สามารถ
บ่งชี ้ถึงความสําเร็จที่แท้ จริงของศูนย์ภาษา นอกไปจากนั ้นปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก ณ ปั จจุบนั
ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้เข้ ารับการอบรม และเงินรายได้ ของศูนย์ภาษา ตลอดจนหลักสูตรที่เปิ ด
อบรม เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์จํานวนผู้เข้ าอบรมว่าจะมากน้ อยแค่ไหน ต้ องรอจนกว่านิสิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เปิ ดภาคเรียน หรือผู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิสนับสนุนจากองค์กรให้ มาอบรม
จึงต้ องขยายวันรับสมัครเพิ่มไปจนถึงวันเปิ ดการอบรม ซึ่งส่งผลต่อการจัดเตรียมห้ องเรียน เอกสาร
ประกอบการอบรม ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่และสถานที่
ในด้ านการบริ หารและการจัดการ ระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงานมักไม่ตรง
ตามภาระงาน มักเป็ นไปตามความสะดวกและความพึงพอใจของผู้บริหารโครงการ เนื่องจากเป็ น
หน่วยงานขนาดเล็ก รูปแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลในเชิงรูปธรรมเห็นได้ ไม่ชดั เจน
แม้ ว่าผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง
ในด้ านการเงินและงบประมาณ การเบิกจ่ายหรือการดําเนินงานที่ผกู ติดกับระบบราชการ
ทําให้ ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เช่น การเบิกจ่ายต้ องตรงตามรายการหรือหมวดที่ต ั ้งไว้ ในงบประมาณ
เงินรายได้ สภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าและการขาดสถานที่ที่เหมาะสมของหน่วยงานส่งผลต่อเงิน
รายได้ ของศูนย์ภาษา ขาดผู้รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์- เว็บไซด์ของศูนย์ภาษา ซึ่ง
เป็ นแหล่งให้ ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของโครงการอบรมต่าง ๆ แก่ผ้ สู นใจ ซึ่งต้ องทันสมัย
ทันเหตุการณ์ สืบค้ นโดยใช้ คําค้ นที่เกี่ยวข้ องกับภาษา และสามารถประชาสัมพันธ์โฆษณาเชิญ
ชวนผู้สนใจเรียนภาษาได้ ขาดฝ่ ายการตลาดที่จะช่วยเปิ ดตลาดภาษา และ แข่งขันกับผู้อื่นได้
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน กรรมการบริหารและบุคลากรประจํา
ไม่ค่อยให้ ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากเวลาในการทํางานส่วนใหญ่ม่งุ
ไปที่งานด้ านบริการ และการบริหารจัดการโครงการอบรมภาษาต่าง ๆ
ในด้ านการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบดําเนินการ ขาดการทบทวน และหรือปรับปรุง
กระบวน การปฏิบตั ิงาน การกํากับติดตาม เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมค่าใช้ จ่าย
การลดระยะเวลาการดําเนินงานด้ านเอกสารและกําลังคน และรูปแบบการประชาสัมพันธ์
1.3 เป้าหมายในระยะยาว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพความเป็ นจริง จุดอ่อน จุดแข็งของศูนย์ภาษา อุปสรรค
ภายนอกและภายใน รวมทังโอกาสที
้
่เกิดขึ ้น ชี ้ให้ เห็นว่าศูนย์ภาษาถือว่าได้ รับการยอมรับให้ เป็ น
หน่วยงานชันนํ
้ าที่มีชื่อเสียงทางด้ านการให้ บริการภาษาต่างประเทศ นับได้ ว่าเป็ นหน่วยงานที่มี
ความพร้ อมมาก อย่างไรก็ตามในภาวะของโลกาภิวตั น์ ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
5

และการเกิดของหน่วยงานลักษณะเดียวกันทั ้งของภาครัฐและเอกชน ทําให้ ศนู ย์ภาษาต้ องตกอยู่ใน
ภาวการณ์แข่งขันเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ศูนย์ภาษาจึงต้ องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
รักษามาตรฐานและมีทิศทางในการพัฒนาต่อไป เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ ภาษาในระยะ
ยาว คือ การก้ าวไปสู่การเป็ นศูนย์ กลางการอบรมภาษาต่ างประเทศระดับดีเลิศ เป็ นศูนย์
ประสานงานบริ การด้ านภาษาต่ างประเทศในรู ปแบบต่ างๆ เป็ นหน่ วยงานที่มีมาตรฐานใน
การให้บริ การที่ดีเลิศ มีความสะดวก และทันสมัยในการให้บริ การ
การที่จะทําให้ ศนู ย์ภาษาบรรลุเป้ าหมายข้ างต้ น จําเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหาปั จจุบนั ที่เป็ นจุดอ่อน
และต้ องเสริมจุดแข็งในบางเรื่องดังต่อไปนี ้
1. ศูนย์ภาษาต้ องกําหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหน่วยงานและผลักดันหน่วยงานให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง
กว้ างขวาง ต้ องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน และการกํากับติดตามงานเป็ นระยะ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ ได้ คณ
ุ ภาพตลอดเวลา มีระบบการ
ตรวจสอบประเมินผลที่ชดั เจนและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
3.ศูนย์ภาษาต้ องปรับปรุงระบบการให้ บริการให้ มีความสะดวก คล่องตัว สนองความต้ องการ
ให้ ผ้ รู ับบริการสูงสุด
4.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้ เข้ าถึงสังคมได้ มากที่สดุ
5.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาระบบการเงินให้ สมบูรณ์ ต้ องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการ
วิเคราะห์จดุ คุ้มทุนก่อนการเปิ ดโครงการ
6.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนารูปแบบการให้ บริการให้ มีความหลากหลาย
7.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาบุคลากรประจําให้ มีความรู้ความเข้ าใจมากพอที่จะนํามาพัฒนาปรับ
ใช้ กบั หน่วยงาน
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2. อัตลักษณ์ ปรั ชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ในการบริ หารศูนย์ ภาษา พ.ศ. 2556-2560
2.1 อัตลักษณ์
ศูนย์แห่งการบริการด้ านภาษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม1
2.2 ปรั ชญา
พัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาสังคม
2.3 ปณิธาน
มุ่งมัน่ ให้ บริการวิชาการแก่สงั คม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสามารถ
ในการใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพในด้ านการศึกษาและงานอาชีพ2
2.4 วิสัยทัศน์
ศูนย์ภาษามีความเป็ นเลิศในการให้ บริการวิชาการทางด้ านภาษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ สามารถแข่งขันได้ ทงในระดั
ั้
บชาติและนานาชาติ 3
2.5 นโยบาย
2.5.1 มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลากรทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั ้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.2 สนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมด้ านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
2.5.3 สร้ างรายได้ และชื่อเสียงให้ แก่คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.5.4 สร้ างเครือข่ายความร่วมมือด้ านภาษากับสถาบันต่างๆ ทั ้งในระดับชาติ และนานาชาติ
2.5.5 สนับสนุนการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
2.6 วัตถุประสงค์
2.6.1 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้ านการใช้ ภาษา
1

พ.ศ.2553 ประชุมคณะกรรมการและกําหนดขึ น้ เป็ นครัง้ แรก
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนปณิธานและปรับเป็ น“มุ่งมัน่ ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศักยภาพในการใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพในด้ าน
การศึ กษาและการอาชีพ”
3
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนวิสยั ทัศน์และปรับเป็ น“ศูนย์ภาษามีความเป็ นผู้นําในการให้ บริ การวิชาการทางด้ านภาษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สามารถแข่ งขันได้ ทงใน
ั้
ระดับชาติ และนานาชาติ”
2
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2.6.2 เพื่อให้ บริการทางวิชาการด้ านภาษาแก่บคุ คลทัว่ ไป
2.6.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยด้ านภาษาแก่สงั คม
2.6.4 เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั ้งในและต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และบุคลากร 4
2.6.5 เพื่อให้ สงั คมไทยมีความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
2.7 พันธกิจ
มุ่งพัฒนานิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลภายนอกให้ มีความสามารถใน
การใช้ ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ5

4

5

พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนนโยบายและปรับเป็ น
1.มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลาการทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยทังในระดั
้
บชาติ และ
นานาชาติ
2.สนับสนุนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาด้ านต่ างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
3.สร้ างรายได้ และชื่อเสียงให้ แก่คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือด้ านภาษากับสถาบันต่ างๆ ทังในระดั
้
บชาติ และนานาชาติ
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนพันธกิจและปรับเป็ น “มุ่งพัฒนาบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกให้ มีความสามารถในการใช้ ภาษาเพื่ อพัฒนาการศึ กษาและงานอาชี”พ
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2.8 แผนกลยุทธ์ การบริ หารศูนย์ ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2556-2560
เป้าหมายและกลยุทธ์
เป้าหมายด้ านการบริ การวิชาการแก่ สังคม
พัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลากรทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขยาย
งานบริการด้ านภาษาให้ มีความหลากหลายและครบวงจร
กลยุทธ์ ด้านการบริ การวิชาการแก่ สังคม
1.พัฒนารูปแบบและเนื ้อหาในการให้ บริการวิชาการให้ มีความหลากหลาย ทังในด้
้ านของ
การอบรม การให้ บริการทางวิชาการด้ านภาษาในลักษณะอื่น เช่น การเป็ นที่ปรึกษาด้ านภาษา การ
แปล การล่าม หรือการตรวจสอบภาษา
2.สร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั ้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา
งานบริการวิชาการตามความต้ องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. มีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางภาษา ทั ้งในรูปแบบของความร่วมมือใน
การให้ บริการวิชาการที่มีรูปแบบประโยชน์สาธารณะ และในด้ านการสร้ างแรงจูงใจต่างๆ เป็ นการ
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาภาษาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และศิษย์เก่า เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมปั จจุบนั โดยเน้ น
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็ นสําคัญ
เป้าหมายด้ านระบบการบริ หารจัดการ ระบบบริ หารงานบุคคล ระบบบริ หารงบประมาณ
เสริมสร้ างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหาร
งบประมาณ ให้ มีความทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพบนพื ้นฐานการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ ด้านระบบการบริ หารจัดการ ระบบบริ หารงานบุคคล ระบบบริ หารงบประมาณ
1.นําระบบการใช้ ทรัพยากรร่วมกันมาใช้ ในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้ ได้ รับการอบรม หรือเข้ าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
3. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ ทั ้งในด้ านการประชาสัมพันธ์
และการให้ บริการ
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4. พัฒนาระบบการเงินให้ มีความสมบูรณ์ มีการรายงานการเงินอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
เบิกจ่ายชัดเจน โปร่งใส มีการวิเคราะห์ต้นทุน มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนงบประมาณให้ เหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน
5.มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั ้งการประชุมกรรมการ และการประชุมเจ้ าหน้ าที่
6.มีการตรวจสอบจํานวนและสภาพวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อป้ องกันการสูญหายและเสื่อมสภาพ
เป้าหมายด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
สร้ างความเข้ าใจและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแก่บคุ ลากรและบุคคลทัว่ ไป
กลยุทธ์ ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
1. สร้ างกิจกรรม หรือ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดจิตสํานึก
ความรัก ความภาคภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
2. สร้ างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทังในและนอกประเทศ
้
เป้าหมายด้ านการประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ดีเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพ
1.มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.มีการรายงานผลการประเมินต่างๆ และนํามาพัฒนาแก้ ไขตามระบบประกันคุณภาพ

@@@@@@@@@@
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ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่ งชีใ้ นการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
(พ.ศ. 2556 – 2560) 6
(หมายเหตุ ระบุเฉพาะตัวบ่งชีห้ ลักที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของศูนย์ ภาษา โดย
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชีข้ องกิจกรรมหรื อโครงการในแต่ ละด้ านจะปรากฏ
รายละเอียดในแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของแต่ ละปี )
ด้ านการบริ การวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่งชี ้
เป้ าหมาย
ปี 2556
1.,มีโครงการอบรมภาษา/
18
บริการภาษา/อบรม
ภาษาต่างประเทศฤดูร้อน
(นับจํานวนโครงการทุก
ประเภทรวมกันต่อปี )
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ า
3.5
อบรม (เต็มที่ระดับ 5)

เป้ าหมาย
ปี 2557
19

เป้ าหมาย
ปี 2558
20

เป้ าหมาย
ปี 2559
21

เป้ าหมาย
ปี 2560
21

3.5 7

3.75

4.00

4.00

ด้ านระบบการบริ หารจัดการ ระบบบริ หารงานบุคคล ระบบบริ หารงบประมาณ
ตัวบ่งชี ้
เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1.มีการประชุมกรรมการ
100
100
100
100
100
ประชุมเจ้ าหน้ าที่ครบตาม
จํานวนครัง้ ที่กําหนดในแผน
(นับเป็ นร้ อยละจากจํานวนที่
กําหนดในแผน)
2.มีการพัฒนาบุคลากร
2
4
4
4
4
(นับเป็ นจํานวนครัง้ ต่อคน
ต่อปี )
6
7

กําหนดขึ น้ เพิ่ มเติ ม พ.ศ.2553
มติ ที่ประขุมคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์ภาษาครัง้ ที2/2554
่
ให้ ปรับเป็ น 3.75
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3. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้ อมูลเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจและการ
ประชาสัมพันธ์

2

2

2

2

2

เป้ าหมาย
ปี 2557
2

เป้ าหมาย
ปี 2558
3

เป้ าหมาย
ปี 2559
3

เป้ าหมาย
ปี 2560
4

เป้ าหมาย
ปี 2556
100

เป้ าหมาย
ปี 2557
100

เป้ าหมาย
ปี 2558
100

เป้ าหมาย
ปี 2559
100

เป้ าหมาย
ปี 2560
100

มี

มี

มี

มี

มี

ด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี ้
เป้ าหมาย
ปี 2556
มีกิจกรรมด้ าน
2
ศิลปวัฒนธรรม
(นับจํานวนกิจกรรมต่อปี )

ด้ านการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี ้
1.มีการประชุมกรรมการ
ประกันคุณภาพครบตาม
จํานวนครัง้ ที่กําหนดในแผน
(นับเป็ นร้ อยละจากจํานวนที่
กําหนดในแผน)
2.มีการพัฒนาแก้ ไขตาม
ระบบประกันคุณภาพ
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