แผนกลยุทธ์
ศูนย์ภาษา (พ.ศ. 2552 – 2557)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
แผนกลยุทธ์การบริหารศูนย์ภาษา พ.ศ. 2552 – 2557 จัดทาขึ ้นบนพื ้นฐานของข้ อมูล
ข้ อเท็จจริงของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวโน้ มของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนกระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่
ข้ อมูลเหล่านี ้ได้ มาจากการวิเคราะห์สภาพความเป็ นจริง จุดอ่อน จุดแข็งของศูนย์ภาษา อุปสรรค
ภายนอกและภายใน รวมทังโอกาสที
้
่เกิดขึ ้น จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์
ภาษา ปี การศึกษา 2554 และจากการระดมความคิดของคณะกรรมการศูนย์ภาษา
1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค เป้าหมายในระยะยาว
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ศูนย์ภาษาเป็ นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังขึ
้ ้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
หรื อบุคคลต่างๆ
ตามระเบียบการบริหารศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษาดาเนินงานโดยผู้อานวยการและคณะกรรมการ
ซึง่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นผู้แต่งตัง้ โดยกรรมการศูนย์ภาษามาจากอาจารย์จากภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
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1.2 จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์ภาษา ปี การศึกษา 2554 และจากการ
ระดมความคิดของคณะกรรมการศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษามีจดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคดังนี ้
1.2.1 จุดแข็ง
ในด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษามีปรัชญา ปณิธาน ในการ
จัดตังองค์
้ กรชัดเจน ทาให้ สามารถดาเนินการตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายได้
ในด้ านภารกิจหลัก ศูนย์ภาษาประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ภิ ารกิจในการบริการวิชาการ
และให้ บริการทางการแปล การตรวจแก้ ไขภาษา ล่ามและเป็ นที่ปรึกษาทางด้ านภาษาได้ เป็ นอย่างดี
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม ตรงตามแผนการให้ บริการที่กาหนดไว้
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยูใ่ นระดับสูง โดยเฉพาะทางด้ านคุณภาพของการอบรม การ
ประเมินผล และหลักสูตร
ในด้ านการบริหารและการจัดการ การบริหารงานและการมอบหมายหน้ าที่ความ
รับผิดชอบงานให้ กบั กรรมการและบุคลากรของศูนย์ภาษามีประสิทธิภาพ การติดต่อประสานงาน
ระหว่างศูนย์ภาษา และหน่วยงานอื่น ๆของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นของ
มหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรประจาของศูนย์ภาษามีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ต่างๆ ที่เปิ ดอบรมเป็ นอย่างดี ทาให้ การให้ บริการด้ านข้ อมูลกับผู้มารับบริการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการขยายการบริการทางวิชาการให้ มีรูปแบบที่หลากหลายและสอดความต้ องการ
ของสังคม นอกจากนี ้ศูนย์ภาษายังได้ จดั ทาแผนพัฒนาบุ คลากร 5 ปี เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากร
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ในด้ านการเงินและงบประมาณ ศูนย์ภาษามีความสามารถในการหารายได้ เลี ้ยงหน่วยงาน
ตัวเอง เป็ นแหล่งหารายได้ ที่สาคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มีความโปร่งใสในเรื่ องการเงิน โดยใช้
ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) ตามระบบของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ มีบคุ ลากร
ที่เข้ มแข็ง รักหน่วยงาน เสียสละเพื่อหน่วยงาน นอกจากนี ้ศูนย์ภาษาได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการทางการเงินให้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้นโดยดาเนินการเปิ ดโครงการพัฒนาวิชาการผ่าน
สานักงานบริการวิชาการ
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์ภาษามีการดาเนินงานด้ านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประเมินระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในทังศู
้ นย์ภาษา
และจากคณะกรรมการตรวจประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
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ในด้ านการพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินการ ศูนย์ภาษามีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินระดับความสาเร็จอยูใ่ นระดับ ดี
1.2.2 จุดอ่ อน
ในด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษายังไม่สามารถดาเนินงาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยด้ านภาษาแก่สงั คมได้
ในด้ านภารกิจหลัก ศูนย์ภาษามีผลการดาเนินงานด้ านการแปลภาษาที่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวนผู้มาใช้ บริการยังมีไม่มาก
ในด้ านการบริหารและการจัดการ ศูนย์ภาษายังไม่มีห้องเรี ยนของตนเอง การใช้ ห้องเรี ยน
จึงต้ องขึ ้นอยูก่ บั ตารางของคณะและมหาวิทยาลัยด้ วย จึงทาให้ การเรี ยนการสอนไม่ตอ่ เนื่อง
เช่น งดการอบรมในช่วงการสอบกลางภาคของนิสิต มก. จานวนบุคลากรประจาน้ อยเมื่อเทียบกับ
ภาระงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ศนู ย์ภาษามีการอบรมภาษาในโครงการต่างๆในคราวเดียวกัน
ด้ านการบริการการแปลยังขาดระบบการดาเนินงานและการติดตามที่ชดั เจน
ในด้ านการเงินและงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ เพื่อใช้ จา่ ยตามภารกิจ
หลักด้ านต่างๆยังต้ องอิงระบบราชการ จึงทาให้ การบริหารการเงินมีความล่าช้ า
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากในปี การศึกษา 2555 ศูนย์
ภาษามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบ่อยครัง้ จึงทาให้ คณะกรรมการชุดใหม่ต้องใช้ เวลาในการ
เรี ยนรู้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ในด้ านการพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินการ
1.2.3 โอกาส
ในด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษามีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ของ
ภายนอกเป็ นอย่างดี อีกทังความต้
้
องการเรี ยนภาษาของบุคคลภายนอกมีเพิ่มขึ ้นตามกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์และการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนันศู
้ นย์ภาษาจึงมีโอกาสขยายงานบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะในส่วนของภาษาอาเซียน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ในด้ านภารกิจหลัก การเรี ยนภาษาต่างประเทศยังเป็ นที่ต้องการของสังคมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะภาษาของประเทศในกลุม่ อาเซียน ดังนันศู
้ นย์ภาษาจึงมีการเพิ่มการให้ บริการมากขึ ้น
ทังในโครงการอบรมภาษาปกติ
้
และโครงการเฉพาะกิจ
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ในด้ านการบริหารและการจัดการ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานบริการของศูนย์ภาษาเอื ้อต่อโอกาสที่เปิ ดกว้ างให้ บคุ คลภายนอก
สามารถมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะต่าง ๆที่นาไปพัฒนาหน่วยงาน
ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้ านการเงินและงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเงินจากโครงการพัฒนาวิชาการได้ ซึง่
วิธีการดังกล่าวมีความคล่องตัว และเอื ้อต่อการบริหารจัดการ เงินรายได้ ของศูนย์ภาษามาจาก
ภายนอกทังร้้ อยเปอร์ เซ็นต์ ดังนันโครงการหรื
้
อช่องทางการหารายได้ ขึ ้นอยูก่ ั บคุณภาพที่เหนือกว่า
สถาบันภาษาอื่น ๆ ควรประกอบด้ วยจุดเด่น ได้ แก่ ผู้สอนที่มีคณ
ุ ภาพ ความรวดเร็วในกา รให้
ข่าวสารข้ อมูล ความน่าสนใจและความหลากหลายของโครงการอบรม ที่เปิ ดโอกาสให้ กบั
กลุม่ เป้าหมายมีทางเลือกเข้ ารับการอบรมแบบหลากหลายตามแต่ที่สนใจ เช่น นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา นิสิตนักศึกษา ผู้ทางานประจาที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านภาษา ผู้ที่
ต้ องการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในการเรี ยนภาษา ผู้สงู อายุ ฯลฯ ความร่วมมือประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆภายนอกมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ความเป็ นหน่วยงานขนาดเล็ก
จานวนบุคลากรประจาเพียง 4 คน กระบวนการบริหารจัดการจึงไม่ซบั ซ้ อน สามารถติดต่อ
ประสานงานในเรื่ องต่าง ๆได้ รวดเร็ว จึงสามารถวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพทังรู้ ปแบบ และการเก็บรวบรวมแหล่งข้ อมูลอ้ างอิง
ในด้ านการพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินการ กระบวนการดาเนินการที่กาหนดขึ ้นสอด
คล้ องกับความคาดหวังหรื อความต้ องการของผู้รับบริการหลักเป็ นโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยงานให้ ประสบความสาเร็จได้ อย่างดี
1.2.4 อุปสรรค
ในด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ศูนย์ภาษาเป็ นหน่วยงานในระบบ
ราชการ ซึ่งมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานหลายขันตอน
้
ทาให้ ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
ในด้ านภารกิจหลัก แม้ วา่ ที่ตงของส
ั้
านักงานของศูนย์ภาษาอยูใ่ นที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมแต่
สานักงานมีขนาดเล็กเกินไป ทาให้ ผ้ มู ารับบริการไม่ได้ รับความสะดวกเท่าที่ควร นอกจากนันศู
้ นย์
ภาษายังขาดห้ องเรี ยนที่เป็ นของศูนย์ภาษาเอง ทาให้ ไม่สามารถจัดโครงการเฉพาะกิจต่างๆได้
โดยเฉพาะในเวลาราชการ ในขณะเดียวกัน ศูนย์ภาษาไม่สามารถเปิ ดหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้รับบริการได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ และศูนย์ภาษาไม่สามารถคาดการณ์จานวนผู้เข้ าอบรมใน
หลักสูตรประจาได้ ต้ องรอจนกว่านิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิ ดภาคเรี ยน หรื อผู้ที่ได้ รับการ
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อนุมตั สิ นับสนุนจากองค์กรให้ มาอบรม จึงต้ องขยายวันรับสมัครเพิ่มไปจนถึงวันเปิ ดการอบรม ซึง่
ส่งผลต่อการจัดเตรี ยมห้ องเรี ยน เอกสารประกอบการอบรม ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่และสถานที่
ในด้ านการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการศูนย์ภาษามีภาระหน้ าที่ด้านอื่นๆนอกจาก
การเป็ นกรรมการศูนย์ภาษา จึงไม่สามารถบริหารงานของศูนย์ภาษาได้ เต็มศักยภาพ
ในด้ านการเงินและงบประมาณ การเบิกจ่ายหรื อการดาเนินงานที่ผกู ติดกับระบบราชการ
ทาให้ ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เช่น การเบิกจ่ายต้ องตรงตามรายการหรื อหมวดที่ตงไว้
ั ้ ในงบประมาณ
เงินรายได้
ในด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี ้ในการประกันคุณภาพแต่ละปี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ เกิดอุปสรรคในการจัดเตรี ยมหลักฐาน และเอกสารที่สอดคล้ อง
กับตัวบ่งชี ้ในปี นันๆ
้
ในด้ านการพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินการ มีพื ้นที่จอดรถไม่เพียงพอสาหรับ
ผู้รับบริการ รวมถึงขาดการการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ ในเรื่ องห้ องเรี ยนของศูนย์ภาษา
และพื ้นที่ของสานักงานศูนย์ภาษาที่มีขนาดเล็กเกินไป
1.3 เป้าหมายในระยะยาว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพความเป็ นจริง จุดอ่อน จุดแข็งของศูนย์ภาษา อุปสรรค
ภายนอกและภายใน รวมทังโอกาสที
้
่เกิดขึ ้น ชี ้ให้ เห็นว่าศูนย์ภาษาถือว่าได้ รับการยอมรับให้ เป็ น
หน่วยงานชันน
้ าที่มีชื่อเสียงทางด้ านการให้ บริการภาษาต่างประเทศ นับได้ วา่ เป็ นหน่วยงานที่มี
ความพร้ อมมาก อย่างไรก็ตามในภาวะของโลกาภิวตั น์ ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และการเกิดของหน่วยงานลักษณะเดียวกันทังของภาครั
้
ฐและเอกชน ทาให้ ศนู ย์ภาษาต้ องตกอยูใ่ น
ภาวการณ์แข่งขันเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ศูนย์ภาษาจึงต้ องพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
รักษามาตรฐานและมีทิศทางในการพัฒนาต่อไป เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ ภาษาในระยะ
ยาว คือ การก้ าวไปสู่การเป็ นศูนย์ กลางการอบรมภาษาต่ างประเทศระดับดีเลิศ เป็ นศูนย์
ประสานงานบริการด้ านภาษาต่ างประเทศในรู ปแบบต่ างๆ เป็ นหน่ วยงานที่มีมาตรฐานใน
การให้ บริการที่ดีเลิศ มีความสะดวก และทันสมัยในการให้ บริการ
การที่จะทาให้ ศนู ย์ภาษาบรรลุเป้าหมายข้ างต้ น จาเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหาปั จจุบนั ที่เป็ นจุดอ่อน
และต้ องเสริ มจุดแข็งในบางเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. ศูนย์ภาษาต้ องกาหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานและผลักดันหน่วยงานให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง
กว้ างขวาง ต้ องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน และการกากับติดตามงานเป็ นระยะ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2.ศูนย์ภาษาต้ องปรับปรุงระบบการให้ บริการให้ มีความสะดวก คล่องตัว สนองความต้ องการ
ให้ ผ้ รู ับบริการสูงสุด
3.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ให้ เข้ าถึงสังคมได้ มากที่สดุ
4.ศูนย์ภาษาต้ องพัฒนาบุคลากรประจาให้ มีความรู้ความเข้ าใจมากพอที่จะนามาพัฒนาปรับ
ใช้ กบั หน่วยงาน
2. อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ในการบริหารศูนย์ ภาษา พ.ศ. 2552-2557
2.1 อัตลักษณ์
ศูนย์แห่งการบริการด้ านภาษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 1
2.2 ปรัชญา
พัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาสังคม
2.3 ปณิธาน
มุง่ มัน่ ให้ บริการวิชาการแก่สงั คม โดยจะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสามารถ
ในการใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพในด้ านการศึกษาและงานอาชีพ 2
2.4 วิสัยทัศน์
ศูนย์ภาษามีความเป็ นเลิศในการให้ บริการวิชาการทางด้ านภาษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ สามารถแข่งขันได้ ทงในระดั
ั้
บชาติและนานาชาติ 3
2.5 นโยบาย
2.5.1 มุง่ พัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลากรทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.2 สนับสนุนและการพัฒนาการเรี ยนการสอนและกิจกรรมด้ านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
2.5.3 สร้ างรายได้ และชื่อเสียงให้ แก่คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1

พ.ศ.2553 ประชุมคณะกรรมการและกาหนดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนปณิธานและปรับเป็ น “มุ่งมัน่ ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศกั ยภาพในการใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพในด้ าน
การศึกษาและการอาชีพ”
3
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนวิสยั ทัศน์และปรับเป็ น “ศูนย์ภาษามีความเป็ นผู้นาในการให้ บริ การวิชาการทางด้ านภาษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สามารถแข่งขันได้ ทั ้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ”
2
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2.5.4 สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือด้ านภาษากับสถาบันต่างๆ ทังในระดั
้
บชาติ และนานาชาติ
2.5.5 สนับสนุนการดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2.6 วัตถุประสงค์
2.6.1 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้ านการใช้ ภาษา
2.6.2 เพื่อให้ บริการทางวิชาการด้ านภาษาแก่บคุ คลทัว่ ไป
2.6.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยด้ านภาษาแก่สงั คม
2.6.4 เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทังในและต่
้
างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และบุคลากร4
2.6.5 เพื่อให้ สงั คมไทยมีความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2.7 พันธกิจ
มุง่ พัฒนานิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอกให้ มีความสามารถใน
การใช้ ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ 5

4
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พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนนโยบายและปรับเป็ น
1.มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลาการทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.สนับสนุนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาด้ านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
3.สร้ างรายได้ และชื่อเสียงให้ แก่คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือด้ านภาษากับสถาบันต่างๆ ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ
พ.ศ.2553 ประขุมทบทวนพันธกิจและปรับเป็ น “มุ่งพัฒนาบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกให้ มีความสามารถในการใช้ ภาษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ ”
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2.8 แผนกลยุทธ์ การบริหารศูนย์ ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2552-2557
เป้าหมายและกลยุทธ์
เป้าหมายด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
พัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาให้ แก่บคุ ลากรทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย และขยาย
งานบริการด้ านภาษาให้ มีความหลากหลายและครบวงจร
กลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการแก่ สังคม
1.พัฒนารูปแบบและเนื ้อหาในการให้ บริการวิชาการให้ มีความหลากหลาย ทังในด้
้ านของ
การอบรม การให้ บริการทางวิชาการด้ านภาษาในลักษณะอื่น เช่น การเป็ นที่ปรึกษาด้ านภาษา การ
แปล การล่าม หรื อการตรวจสอบภาษา
2.สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา
งานบริการวิชาการตามความต้ องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. มีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางภาษา ทังในรู
้ ปแบบของความร่วมมือใน
การให้ บริการวิชาการที่มีรูปแบบประโยชน์สาธารณะ และในด้ านการสร้ างแรงจูงใจต่างๆ เป็ นการ
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาภาษาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และศิษย์เก่า เพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมปั จจุบนั
เป้าหมายด้ านระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงบประมาณ
เสริมสร้ างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหาร
งบประมาณ ให้ มีความทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพบนพื ้นฐานการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ ด้านระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงบประมาณ
1.นาระบบการใช้ ทรัพยากรร่วมกันมาใช้ ในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้ ได้ รับการอบรม หรื อเข้ าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
3. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ ทังในด้
้ านการประชาสัมพันธ์
และการให้ บริการ
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4. พัฒนาระบบการเงินให้ มีความสมบูรณ์ มีการรายงานการเงินอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
เบิกจ่ายชัดเจน โปร่งใส มีการวิเคราะห์ต้นทุน มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนงบประมาณให้ เหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน
5.มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทังการประชุ
้
มกรรมการ และการประชุมเจ้ าหน้ าที่
6.มีการตรวจสอบจานวนและสภาพวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อป้องกันการสูญหายและเสื่อมสภาพ
เป้าหมายด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สร้ างความเข้ าใจและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแก่บคุ ลากรและบุคคลทัว่ ไป
กลยุทธ์ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สร้ างกิจกรรม หรื อ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดจิตสานึก
ความรัก ความภาคภูมิใจและตระหนักในความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
2. สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทังในและนอกประเทศ
้
เป้าหมายด้ านการประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ดีเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพ
1.มีการจัดทาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.มีการรายงานผลการประเมินต่างๆ และนามาพัฒนาแก้ ไขตามระบบประกันคุณภาพ

@@@@@@@@@@
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ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่ งชีใ้ นการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
(พ.ศ. 2553 – 2557)6
(หมายเหตุ ระบุเฉพาะตัวบ่ งชีห้ ลักที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของศูนย์ ภาษา โดย
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ตัวบ่ งชีข้ องกิจกรรมหรือโครงการในแต่ ละด้ านจะปรากฏ
รายละเอียดในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ของแต่ ละปี )
ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ปี 2553
1.,มีโครงการอบรมภาษา/
18
บริการภาษา/อบรม
ภาษาต่างประเทศฤดูร้อน
(นับจานวนโครงการทุก
ประเภทรวมกันต่อปี )
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ า
3.5
อบรม (เต็มที่ระดับ 5)

เป้าหมาย
ปี 2554
19

เป้าหมาย
ปี 2555
20

เป้าหมาย
ปี 2556
21

เป้าหมาย
ปี 2557
22

3.57

3.75

4.00

4.00

ด้ านระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงบประมาณ
ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
1.มีการประชุมกรรมการ
100
100
100
100
100
ประชุมเจ้ าหน้ าที่ครบตาม
จานวนครัง้ ที่กาหนดในแผน
(นับเป็ นร้ อยละจากจานวนที่
กาหนดในแผน)
2.มีการพัฒนาบุคลากร
2
4
4
6
6
(นับเป็ นจานวนครัง้ ต่อคน
ต่อปี )
6
7

กาหนดขึ ้นเพิ่มเติม พ.ศ.2553
มติที่ประขุมคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์ภาษาครัง้ ที่ 2/2554 ให้ ปรับเป็ น 3.75
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ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ปี 2553
มีกิจกรรมด้ าน
2
ศิลปวัฒนธรรม
(นับจานวนกิจกรรมต่อปี )

ด้ านการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี ้
1.มีการประชุมกรรมการ
ประกันคุณภาพครบตาม
จานวนครัง้ ที่กาหนดในแผน
(นับเป็ นร้ อยละจากจานวนที่
กาหนดในแผน)
2.มีการพัฒนาแก้ ไขตาม
ระบบประกันคุณภาพ

เป้าหมาย
ปี 2554
2

เป้าหมาย
ปี 2555
3

เป้าหมาย
ปี 2556
3

เป้าหมาย
ปี 2557
4

เป้าหมาย
ปี 2553
100

เป้าหมาย
ปี 2554
100

เป้าหมาย
ปี 2555
100

เป้าหมาย
ปี 2556
100

เป้าหมาย
ปี 2557
100

มี

มี

มี

มี

มี
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