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ค าน า 
 
 รายงานผลการด าเนินงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ฉบับนี้ ใช้รูปแบบการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(2011 -2012 Education Criteria for Performance Excellence–EdPEx) โดย เนื้ อหาประกอบด้ วย     
ส่วน  ที่ 1 โครงร่างองค์กร และส่วนที่ 2 มี 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ 
 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ การจัดท ารายงานฉบับนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการท าความเข้าใจ
เกณฑ์ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและช่วยให้หน่วยงานสามารถน าผลของการทบทวนการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาปรับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานให้มีคุณภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด 
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สารบัญ 
                 หน้า 
 
ค าน า             ก 
บทสรุปผู้บริหาร            ค 
 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร           1  
ส่วนที่ 2 รายงานการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์คุณภาพ 
  การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ        
  หมวด 1 การน าองค์กร        11 
  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์       17
  หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า        24 
  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้     31 
  หมวด 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน       39 
  หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ       51 
  หมวด 7  ผลลัพธ์         61 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลัก
ในการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  สถาบัน
ภาษาฯ มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  ตัวแทนบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ มี
บุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น ข้าราชการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 3 คน 
พนักงานราชการจ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญจ้าง 3 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 คน 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ศิลปะและวัมนธรรมได้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือทบทวน   
กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดใน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2560 โดยมีการพิจารณาร่วมกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า สถาบันภาษาฯด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรน าในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2560 
 การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์โดยเน้นในเรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เป็นการใช้สมรรถนะ
หลักของหน่วยงานในเรื่อง ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและงานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เน้นอัตลักษณ์ในด้านอาหาร การบริการ พยาบาลศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนในงานบริการวิชาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการใช้ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ในการ
สร้างงานที่เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 
 ในการก าหนดระบบงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นการ
สร้างความหลากหลาย (diversity) ในงานบริการวิชาการที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 
การบูรณาการ (integration) ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม (innovation) ที่มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับโครงการและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
ตามท่ีก าหนดในปี พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 
  
 
 



ง 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 สถาบันภาษาฯ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาในรูปแบบของการจัด
อบรมและการจัดสอบ ในการจัดอบรมสถาบันภาษาฯ จะเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมี
การทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือดูพัฒนาการของการเรียน นอกจากนี้สถาบันภาษาฯ ยังให้ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดอบรมและการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
 
 นอกจากการอบรมแล้ว สถาบันภาษาฯ ยังมีการพัฒนาแบบทดสอบ SDU–Test เพ่ือใช้ในการ
ประเมินความรู้พ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลคะแนนการ
ทดสอบของนักศึกษา  สถาบันภาษาฯ สามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดกิจกรรมที่จะพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 
 
 ในส่วนของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ สถาบันภาษาฯ มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนการแสดงทางด้านวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับคณะนักแสดงจากประเทศ 
บูลแกเรีย 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
 การด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบันภาษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อยู่ใน
รูปแบบของการจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโครงการที่มีความโดดเด่น คือ โครงการประกวด
ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษา  นอกจากนี้สถาบันภาษาฯ ยังได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือนในการจัด
นิทรรศการอาหารไทย  เพ่ือเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติของสถาบันภาษาฯ ซึ่งมีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจ านวนมาก 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ใน
การบริการวิชาการ 
 สถาบันภาษาฯ มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Moving 
towards an Integration of Language and Culture” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 โดยมีการ
รวบรวมบทความทางวิชาการด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรม จากผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 27 เรื่อง  เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self–Access 
Language Learning Center) ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรม มีทั้งการเรียนรู้ภาษาด้วยบทเรียนมัลติมีดีย 



จ 
 

Tell Me More การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในกิจกรรม  Speaking Club และการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจากภาพยนตร์ ในกิจกรรม ILAC Theater  
 ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาฯ มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ อาหารไทย และการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญา โดยข้อมูลเหล่านี้จะได้มีการ
เผยแพร่ในรูปแบบของฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมใน website ของสถาบันภาษาฯ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมค่านิยมในการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 สถาบันภาษาฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 โดยเน้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะความช านาญใน
การปฏิบัติงานแก่เพ่ือนร่วมงานและมีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ มีระบบในการติดตาม
การพัฒนางานของบุคลากรโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิกส์ (E–Portfolio) ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรด้วย 
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ส่วนที่ 1 
 

โครงร่างองค์การ  (Organizational Profile) สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
 

P.1. ลักษณะองค์การ  
        สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม   วิวัฒนาการมาจาก  2 หน่วยงาน  คือ  ศูนย์ภาษา และส านัก
ศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยเน้นในด้านการจัดอบรมให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ส่วนส านัก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อมา
มหาวิทยาลัยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ  จึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน
หลัก ซึ่งหนึ่งในจ านวนนั้นคือ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากการหลอมรวมหน่วยงานทั้ง 2 ส่วน
เข้าด้วยกันตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2548   
 

P.1. (a) สภาพแวดล้อมขององค์การ                                                                                                                                                           
(1)  การบริการวิชาการ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการในรูปแบบ         
ต่าง ๆ ดังนี้                
                                                                                                                                                                   
การบริการวิชาการภาษาต่างประเทศ 

 การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคลภายนอกในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 

           หลักสูตรการอบรม ลูกค้า วิธีด าเนินการ 

-  การเตรียมความพร้อมใน
การสอบ  TOEIC  

นั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี ห ลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการ
บิน การโรงแรม และภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

จัดการอบรมตามข้อก าหนดของหลักสูตรในการ
ก าหนดให้นักศึกษามีคะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ 
โดยสถาบันภาษาฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของ
ข้อสอบ TOEIC เพื่อน ามาก าหนดเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนการสอน 

- ก า ร จั ด อ บ ร ม ภ า ษ า 
อังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน 
(Remedial Course) 

นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร จัดการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการ
สร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

- ก า ร จั ด อ บ ร ม ภ า ษ า 
อังกฤษส าหรับบุคลากร 

บุคลากรสายสอนและสนับสนุนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จัดหลักสูตรการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- การจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคคลทั่วไป 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป 

จัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 การจัดสอบ สถาบันภาษาฯ ด าเนินการจัดสอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนดังนี้ 
 
การจัดสอบ ลูกค้า วิธีการด าเนินงาน 

- ก า ร บ ริ ก า ร จั ด ส อ บ 
TOEIC 

-  นักศึกษาปริญญาตรีคณะพยาบาล
ศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และโรงเรียนการทอ่งเที่ยว
และการบริการ 

- จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาก่อนและหลังการ
อบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนและประเมินการ
ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ก าหนด 
 

- การจัดสอบ SDU TEST 
of English For 
Placement 

-  นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร สถาบันภาษา ฯ พัฒนาข้อทดสอบโดยพิจารณาจาก
หลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
การจัดสอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยก าหนดให้เป็นวิชาหนึ่งในการ
สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 

- การจัดสอบภาษาจีน HSK - นักศึกษาในมหาวิยาลัยและบุคคล
ทั่วไป 

สถาบันภาษาฯร่วมกับสถาบันขงจื่อด าเนินการจัดสอบ
ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

 
 ศูนย์การแปล  สถาบันภาษาฯ ให้บริการแปลเอกสารเชิงวิชาการและเอกสารทั่วไปให้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ในการ
ด าเนินงาน ผู้รับบริการจะติดต่อโดยตรงที่สถาบันภาษาฯ 

 บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษาฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน 2 รูป แบบ คือ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนภาษา อังกฤษนอกห้องเรียน และ 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเรียน Online ทั้งในส่วน
ที่สถาบันภาษาฯ ผลิต และบทเรียนมัลติมีเดียที่หน่วยงานภายนอกจัดท าเช่น บทเรียน Tell Me More ในการ
ด าเนินงานสถาบันภาษาฯ ประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 
 
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 การจัดอบรม งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกในหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้ 

 

หลักสูตรการอบรม ลูกค้า วิธีด าเนินการ 
-   การจัดอบรมศิลปะ
ประดิษฐ ์

นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวตา่งประเทศ และ
บุคคลทั่วไป 

-  จัดการอบรมตามโครงการบรกิารวิชาการของสถาบัน
ภาษาฯ โดยใช้งบประมาณแผน่ดินในการด าเนินงาน 
-  จัดการอบรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตา่งประเทศ
ตามความต้องการของหลักสูตรหรือหน่วยงานที่ดูแลการจัด
การศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

-  การจัดอบรมนาฏศิลป์
ตะวันตก (บัลเล่ย์) 

เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทสิ 

-  จัดการอบรมโดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการ
อบรม ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง 
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 การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างงานศิ ลปะ
ประดิษฐ์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ รวมทั้งการสัมมนาวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 การบริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษาฯ ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในรูปแบบการจัดท าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
สวนดุสิต  โดยประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้อง  และคณะ/โรงเรียนต่างๆ  เพ่ือให้อาจารย์
น าไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของสื่อมัลติมีเดียในด้านการแต่งกายของนักศึกษาและ
มารยาทไทย ได้มีการถ่ายทอดไปยังนักศึกษาโดยผ่านทางกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมการอบรมปรับ
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
 (2)  วัฒนธรรมองค์การ 

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินงานโดยมีจุดประสงค์ ดังนี้ 
1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลทั่วไป 
2.  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากรและ

บุคคลทั่วไป 
3.  เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4.  เพื่อท านุบ ารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย 
5.  เพ่ือรณรงค์ และปลูกฝังจิตส านึกวัฒนธรรมสวนดุสิตให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
6.  เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 
 วิสัยทัศน์ 
     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรน าในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม  ภายในปี พ.ศ. 2560 
 
 ค่านิยม 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คือ STAR 

ซึ่งเปรียบเสมือนการก้าวไปสู่ดวงดาว ค่านิยมดังกล่าวประกอบด้วย 
S   =  Standard       การบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานในด้านคุณภาพ 
T   =  Teamwork    การท างานร่วมกันของบุคลากรซึ่งช่วยกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้

     ไปสู่เป้าหมาย 
A   =  Ability           ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เป็นสมรรถนะหลัก

     ขององค์กร 
R   =  Responsibility    ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

     ของบริการที่มอบให้กับลูกค้า 
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 พันธกิจ 
1.  พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
2.  ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3.  ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้บริการวิชาการ 

แก่สังคม 
4.  จัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
6.  ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต 
 

 สมรรถนะหลัก ของสถาบันภาษาฯ ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุพันธกิจที่ก าหนด ได้แก่  
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม  ช่วยให้บรรลุ

พันธกิจในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการประยุกต์
องค์ความรู้ด้านภาษาในการให้บริการวิชาการ นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญในงานศิลปวัฒนธรรมยังช่วยให้บรรลุ
พันธกิจในการสร้างความรู้  ความเข้าใจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.  ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  ช่วยให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ  ช่วยให้
บรรลุพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

3) คุณลักษณะของบุคลากร 
สถาบันภาษา ฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน จ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ประเภทของบุคลากร สังกัด ระดับการศึกษา จ านวน 

1. ข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ปริญญาเอก 2 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ   สถาบันภาษาฯ ปริญญาโท 3 

3. พนักงานราชการ (นักวิชาการ) สถาบันภาษาฯ ปริญญาโท 2 

4. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง สถาบันภาษาฯ ปริญญาโท 1 

5. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง สถาบันภาษาฯ ปริญญาตรี 2 
6.อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษา ฯ ปริญญาตรี 1 

 

ภาระงาน สถาบันภาษาฯ ก าหนดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการของส านักงาน งานเลขานุการและ

การประชุม งานในด้านประกันคุณภาพและการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการ 
2. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ  คือ  
1. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญรวมทั้งการสร้างความตระหนักให้บุคคลเห็นความส าคัญของการท างานเพ่ือส่วนรวม 
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับและค่าตอบแทนจากการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัด

อบรม ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
3. สวัสดิการและข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์กร  โดยมีระบบ

สวัสดิการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การจัดห้องพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลประจ าห้องพยาบาล การบริการของศูนย์สุขภาพ  
สระว่ายน้ า การดูแลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
 
(4)  เทคโนโลยีที่ส าคัญ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

 อาคารเยาวภา  เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลจากกรรมมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2537  และจะด าเนินการปรับปรุงเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางถึงปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดท าฐาน ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อาจารย์  บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

 สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  และการจัดสอบ TOEIC  

 เว็บไซต์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองตามอัธยาศัย  และเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดท าเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 
 (5)  กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง      

สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ที่ด าเนินการภายใต้กฎและ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในส่วนของการบริหารบุคลากรและการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสถาบันภาษาฯ ได้มีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้างของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
4. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2553 
6. ประกาศเรื่อง  อัตราค่าตอบแทนกรรมการในโครงการบริการการจัดอบรม การจัดสอบ และ

การแปล 
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P1 (b) ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันภาษาฯ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ บริหารสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าส านักงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ  กลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 

ในการด าเนินงาน รองผู้อ านวยการจะท าหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ  คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จะท าหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษาฯต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

ส านักงานอ านวยการ 
   

 

กลุ่มงานเลขานุการและ
ธุรการ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 - งานสารบรรณ                                       
- งานการประชุม           
- งานเลขานุการ                                           
- งานประชาสัมพันธ์                      
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานติดต่อประสานงาน 
  ภายในและภายนอก 
- งานสวัสดิการ 

- งานบริการฝึกอบรมและทดสอบ       
- งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ด้วยตนเอง 
- งานบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
  ทางภาษา 
- งานศูนย์การแปล 
- งานวางแผนและพัฒนาทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ                                        

- งานเผยแพร่กิจกรรม    
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมและพัฒนา 
  ศิลปะประดิษฐ์ 
- งานสร้างสรรค์และ 
  ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้าน  
  ศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 



7 
 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นักศึกษา  เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการให้บริการวิชาการทั้งในด้านการจัดอบรม  การจัด

สอบและบริการในด้านอื่นๆ ความต้องการโดยส่วนใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 
1. นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา

ตามที่หลักสูตรก าหนดและบางส่วนต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัคร
งานและการศึกษาต่อ 

2. นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการจัดสอบ TOEIC เพ่ือน าผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังใช้
คะแนนสอบ TOEIC ในลักษณะ Placement Test คือ  ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องเรียนตามระดับความสามารถ 

3. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกใช้บริการงานแปล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการท า
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

4. นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ที่เข้ารับการอบรมงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์และ
มารยาทไทยตามข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 บุคลากร  จ าแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  และอาจารย์ โดยสถาบันภาษาฯ จะ
จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การบริการจัดสอบ TOEIC 
การแปลเอกสาร และการสัมมนาวิชาการในด้านศิลปวัฒนธรรม  จากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมา 
พบว่า ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต้องการพัฒนาความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ส าหรับอาจารย์ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

 ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการบริการในด้านการ
ฝึกอบรมทั้งทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม  ในด้านภาษาต่างประเทศจะมีทั้งการเข้ารับการอบรมเป็น
รายบุคคลและการจัดอบรมให้กับหน่วยงาน ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมจะมีการจัดอบรมที่คิดค่าใช้จ่ายและไม่คิด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น การสาธิตการ
แกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย  และการท าพานพุ่มบายศรี จากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า  
ประชาชนมีความต้องการที่จะใช้ความรู้ภาษาอังกฤษและงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์เพ่ือการประกอบอาชีพ
และการสร้างรายได้ รวมทั้งเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน  และส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงาน 
 

 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  
1) ผู้ปกครอง มีความคาดหวังให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่

สามารถ ส าเร็จการศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อหรือมีอาชีพที่ดี มั่นคง 2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความ
ต้องการให้บุคลากรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้  และมีความคาดหวังให้อาจารย์มีความ 
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่บทความทางวิชาการหรืองานวิจัยในวารสาร และการน าเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ  3) ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก  มีความคาดหวังให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน  และสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 
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(2)  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ผู้ส่งมอบ สถาบันภาษาฯ ด าเนินการบริการวิชาการโดยมีผู้ส่งมอบ ดังนี้ 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้ส่งมอบในโครงการจัด 

อบรม TOEIC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันภาษาฯ มีการจัดประชุมตัวแทนจากคณะและโรงเรียน
เพ่ือก าหนดหลักสูตร กระบวนการจัดอบรมและการประเมินผล 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ส่งมอบในโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
ปรับพ้ืนฐาน สถาบันภาษาฯ มีการประชุมกับตัวแทนจากส านักส่งเสริมฯ ในเรื่องของหลักสูตร กระบวนการจัด
อบรมและการประเมินผล 

  คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ 
  1. ศูนย์สอบ TOEIC แห่งประเทศไทย มีการลงนามสัญญาร่วมกัน โดยสถาบันภาษาฯ เป็น

ศูนย์สอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา  บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ารับการอบรมกับสถาบันภาษาฯ 
  2. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีการลงนามสัญญาร่วมกันโดยสถาบัน

ภาษาฯ เป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน  HSK ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
 คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นคู่ความ

ร่วมมือในการจัดหาวิทยากรในการอบรมทั้งทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคู่ความร่วมมือในการด าเนินการจัดสอบ SDU-

TEST of English for Placement รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆ ของสถาบัน
ภาษา 

 3. หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคู่ความร่วมมือในการด าเนินการจัดสอบ HSK  
 4. โรงเรียนการเรือน เป็นคู่ความร่วมมือในการจัดหาวิทยากรในการอบรมงานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคู่ความร่วมมือในการผลิตบทเรียน

ภาษาอังกฤษ Online เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
P. 2 (a)  สภาพด้านการแขง่ขัน 
           (1)  ล าดับการแข่งขัน 
 สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 2 ด้าน คือ การพัฒนาภาษาต่างประเทศและการ 

เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ในการเปรียบเทียบการด าเนินงานจึงเลือกคู่เทียบที่มีการบริหาร
จัดการงานในลักษณะเดียวกัน คือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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(2) การเปลี่ยนแปลงที่สามารถแข่งขันได้ 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเน้นในด้านการพัฒนาบัณฑิตในสาขาที่ เป็น อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  ท าให้สถาบันภาษาฯ มีโอกาสในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาการจัดอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้นักศึกษาสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

 เป้าหมายการด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันภาษาฯ คือการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง คือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความได้เปรียบในเรื่อง สถานที่และงบประมาณจากจังหวัดในการด าเนินงาน 
ซึ่งสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานในด้านศูนย์การ
เรียนรู้ให้มีความทันสมัยและใช้เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
รากฐานของมหาวิทยาลัยกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบัน 

 

(3)  แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันภายในและภายนอก คือ 
 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีลักษณะการด าเนินการคล้ายกัน ทั้งนี้เพ่ือศึกษา 

เปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ในด้าน
หลักสูตร กระบวนการในการจัดและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพ่ือศึกษา
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน การสอบถามข้อมูลจากกุล่มผู้ เรียนและผู้รับบริการในด้าน
อ่ืนๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ 
  

P2 (6)   ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
-  การพัฒนาผู้รับบริการให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ 

1. ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเป็น
สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
2. ความสามารถของบุคลากรในการบูรณาการความรู้
ภาษาอังกฤษกับศาสตรเ์ฉพาะทาง 

ด้านการปฏิบัติการ 

- การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านภาษา
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

1.  ความสามารถของบุคลากรในการบูรณาการ
ความรู้ภาษาอังกฤษกับงานศิลปวัฒนธรรม 
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P2 (c) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ

วิชาการ โดยใช้วงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 P = การวางแผนในการปฏิบัติงาน 
สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  โดยใช้ข้อมูลจากผลการ

ด าเนิน งานที่ผ่านมารวมทั้งผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 

 D =  การด าเนินงาน 
สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ก าหนดใน

แผนปฏิบัติราชการ  ในการด าเนินงานแต่ละโครงการจะมี 3 ขั้นตอน  คือ  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
ด าเนินการตามแผน  และประเมินผล 

 C =  การประเมินผลการด าเนินงาน 
การประเมินผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะมี 2 ระดับ คือ 1.  ระดับโครงการ และ  

2. ระดับภาพรวมของหน่วยงาน ในระดับโครงการจะมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยเน้นที่องค์ความรู้หรือ
ทักษะที่กลุ่มลูกค้าได้รับ รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้บริการ ผลจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

การประเมินผลในระดับภาพรวมของหน่วยงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 A = การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
สถาบันภาษา ฯ น าผลการประเมินทั้งในระดับโครงการและข้อมูลในแผนปรับปรุงคุณภาพมา

ก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการปีต่อไป รวมทั้งน ามาใช้ปรับปรุงขั้นตอน
การด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานการด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 

 
หมวด 1 : การน าองค์การ 

 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิ จหลักในการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายนอก ภารกิจดังกล่าวมีความส าคัญและครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ ผู้บริหารของสถาบันภาษาฯ จึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ 
ค่านิยมและพันธกิจ ตลอดจนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงานและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
 
1.1  การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 (1)  วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 

การด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการจัดประชุมบุคลากรเพ่ื อทบทวนแนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือศึกษา
จุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผู้ส่งมอบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความ
ต้องการของตลาดในด้านการบริการวิชาการ 

 พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาลัยวิทยาลัย และความต้องการของเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ 

 ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยการวางระบบการท างานที่เน้น
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนให้ได้งานบริการ
วิชาการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันภาษาฯ www.ilac.dusit.ac.th เพ่ือให้ผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบนโยบาย ความ   
เชียวชาญและเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 

http://www.ilac.dusit.ac.th/
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 (2)  การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบวินัยและคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรด้วยการประชุมชี้แจง แจกเอกสารคู่มือจรรยาบรรณและก าหนด
ระเบียบปฏิบัติด้วยการให้บุคลากรลงเวลาในการมาปฏิบัติงาน เพ่ือควบคุมในเรื่องวันลาและเวลาในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยังได้ก าหนดให้การประพฤติตามระเบียบวินัย และความมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอีกด้วย 

 
 (3)  การสร้างองค์กรให้มีความย่ังยืน  

ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการก าหนดระบบในการปฏิบัติงานที่ช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจโดย
เน้นการด าเนินงามตามวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกระดับของการด าเนินงานดังนี้ 

 

การวางแผนงาน (Plan) 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายของการ

ด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว 

 

การปฏิบัติการ (Do) 
ในการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มอบหมายให้รองผู้อ านวยการ

ประชุมบุคลากรเพ่ือวางแผนและมอบหมายการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเผน 

 

การตรวจสอบ (Check) 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนของการบรรลุ

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงศ์ของโครงการและการบรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งการ
บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 

 

การปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Act) 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม 

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
โดยผู้บรหิารสถาบันภาษาฯ ก าหนดใหบุคลากรน าข้อเสนอแนะที่สรุปจากการประชุมมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไปโดยให้ระบุในส่วนของหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ 

 

นอกจากการก าหนดระบบในการปฏิบัติงานที่เน้นวงจรคุณภาพ PDCA แล้ว ผู้บริหารสถาบัน
ภาษาฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้งานขององค์กรมี
การพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ในการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยังให้ความส าคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานที่เน้นในเรื่องความรับผิดชอบของบุคลากร การให้ความร่วมมือกันในการด าเนินงานและ
การค านึงถึงคุณภาพของงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างความผูกพันและความ
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ประทับใจ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการและสามารถน าไปสร้าง
ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการท างานได้ 

 

ในการส่งมอบงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพนั้น ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
เป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ
และทักษะการปฎิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านดนตรีไทยและมีการ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้น าในอนาคตของหน่วยงานโดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนาในงานด้าน
บริหารแล้ว ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยังมีการพัฒนาในด้านทักษะและประสบการณ์ในการบริหารด้วยการมอบ
อ านาจในการตัดสินใจควบคุมดูแลการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่รองผู้อ านวยการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 

 
 ข    การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
 (1)  การสื่อสาร 

ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการสื่อสารกับบุคลากรในลักษณะสองทิศทางทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ในรูปแบบที่เป็นทางการ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการจัดประชุมบุคลากรเป็น
ประจ าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งในการประชุมผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและ
เรื่องอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเรื่องบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน นอกจากการสื่อสารในรูปแบบที่เป็น
ทางการแล้ว ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การใช้ e-mail และ 
line ซึ่งเป็น application ที่ท าให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากร
ติดต่อทางโทรศัพท์และเข้าพบพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
เรื่องต่างๆ 
 

ในส่วนของการสื่อสารกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืน ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมการ
สื่อสารในลักษณะสองทิศทาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าท่ีสามารถน ามาปรับปรุงการบริการได้ วิธีการ
สื่อสารมีทั้งการพูดคุยด้วยตนเอง การใช้โทรศัพท์และการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสาร เช่น การใช้ e-mail 
Website และ facebook วิธีการดังกล่าวช่วยให้การสื่อสารสะดวก รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
วัตถุประสงค์ส าคัญของการสื่อสารนอกจากจะให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงงานแล้ว ยังเป็นการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันภาษาฯ และใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอีกด้วย 
 
  



14 
 

(2)  การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานโดย

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  รวมทั้งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดับนโยบายจะช่วย
ให้บุคลากรมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถประเมินได้ว่างานที่ท านั้นจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างไร 

 

นอกจากการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายแล้ว ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยังใช้ วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานบริการมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของการประเมินคุณภาพของการด าเนินงาน ผู้บริหารสถบันภาษาฯ ก าหนดให้
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เพ่ือเป็นการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     ก. ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
     (1) ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้บริหาร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการรายงานการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ต่อรองอธิการบดีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้สถาบันภาษาฯ ยังได้มีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEX) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ โดย
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 
     ความรับผิดชอบด้านการเงิน  สถาบันภาษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก

มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละไตรมาส โดยมีการติดตามการจัดโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณไปยังกองนโยบายและแผน 

     สถาบันภาษาฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่การเงินประจ าสถาบันภาษาฯ ได้มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละโครงการและน ารายได้
ส่งไปยังกองคลัง โดยจัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการน าส่งเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
     ความโปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริหาร การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 4 
(12)/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีวาะการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 ถึงวันที่  
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25 เมษายน 2560 ในส่วนของรองผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิการบดีสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ในงานบริหารและงานวิชาการ
ที่เก่ียวข้อง 

 
     การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ เป็นประธานและมีรองผู้อ านวยการทั้ง 2 
ฝ่ายและบุคลากรของหน่วยงานเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทในการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแล้วจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
3 ด้าน ได้แก่ 

     1. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
     2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
     3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
     จากนั้นจึงได้ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย แนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน รวมถึงติดต่อและประเมินการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 
     (2) การประเมินผลการด าเนินงานของผู้น า สถาบันภาษาฯ มีการจัดท าคู่มือในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโดยให้ความส าคัญ
กับผลการปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับการมอบหมาย รวมทั้งการประเมินศักยภาพ
ตามสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และสมรรถนะตามหน้าที่ 
(functional competency) โดยมีระดับของการประเมินที่ต่างกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมิน  โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเป็นผู้ประเมินผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ และผู้อ านวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง
ผู้อ านวยการทั้ง 2 ฝ่ายตามล าดับ 

 
     ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
     (1) การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม การด าเนินงานหลักของสถาบันภาษาฯ คือ การให้บริการ

วิชาการในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทักษะและความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในด้านต่างๆ สถาบัน
ภาษาฯ ค านึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งในส่วนของความพึงพอใจและ
ผลสัมฤทธิ์ในด้านองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับ สถาบันภาษาฯ น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 

 
     (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม สถาบันภาษาฯ มีกระบวนการและตัวบ่งชี้ในการ

ส่งเสริมและก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อนักศึกษา ผู้ส่งมอบ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน การมีช่องทางให้
ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นทั้งทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ใน
ส่วนของการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ มีระบบในการติดตามและประเมินผลผู้ปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมและ
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ก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแบบประเมินจรรยาบรรณ และมีผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นคอยก ากับดูแล 

  ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินงานที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้

ความส าคัญกับผลกระทบ สิ่งที่สังคมจะได้รับจากการด าเนินการหรือบริการของสถาบัน อาทิเช่น การพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับชุมชนโดยการสร้างบทเรียน Online การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนการลดใช้กระดาษ การใช้กระดาษที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน ากระดาษมาใช้ซ้ า เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ  ยังให้
ความส าคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของบริการที่ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุก
คนจะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานประจ าวัน 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดย
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือปรับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 
 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
  การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการปรับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 
 ก.  กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
 (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมรองผู้อ านวยการทั้งฝ่ายภาษาและฝ่ายวัฒนธรรมเพ่ือ

ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้มีการทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยพิจารณาว่า 
การด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ มีประเด็นใดที่ได้ด าเนินการแล้ว
และยังไม่ได้ด าเนินการ ภาพรวมของการด าเนินน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวมีประโบชน์
ต่อการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงระยะเวลาต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ และรองผู้อ านวยการทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมกันศึกษานโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560  และแผนงานสร้างเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้มีการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือศึกษาจุดแข็ง 
จุดอ่อน ความพร้อมในการด าเนินงานและสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะ
คุกคาม เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์พร้อมกับทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้
คณะท างานยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพ่ือปรับทิศทางและ
เป้าหมายการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 

ขั้นตอนที่ 3 : การปรับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงาน 
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 รวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ผลการวิเคราะห์ SWOT และทิศทางการ
ด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกัน
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ปรับกลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน รวมทั้งการทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 (2) นวัตกรรม 
      ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้วิธีการ 4 ข้อดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนา
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับแก่เพ่ือนร่วมงาน หรือเป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและสรุป
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การท างานสะดวก รวดเร็วและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรให้น าเทคโนโลยีมาใช้
ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การจัดท าแบบสอบถาม online และการพัฒนาบทเรียน 
online 

4. ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้จากการจัดโครงการ/กิจกรรม  ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ 
ส่งเสริมให้บุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมมาต่อยอดเพ่ือให้เกิดเป็นชิ้นงาน
หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้  
 

นอกจากการใช้วิธีการดังกล่าวในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้ว ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยัง
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเรื่องการด าเนินงานของสถาบันภาษา และจากการ
ระดมสมองเพ่ือปรับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงาน ท าให้สถาบันภาษาฯ ได้มองเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่
ควรมีการเสี่ยงเพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ประกอบด้วย 

1. พันธกิจของสถาบันภาษาฯ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม ท าให้สถาบัน
ภาษาฯ สามารถสร้างงานที่เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านในงานบริการวิชาการรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ช่วยให้สถาบันภาษาฯ สามารถขยายงานเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในการพัฒนาองค์
ความรู้ทั้ง 2 ด้านได้มากข้ึน 

2. การบูรณาการทักษะด้านภาษากับองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ช่วยให้สถาบัน
ภาษาฯ พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมหรือสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific 
Purposes) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมจากโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น
องค์กรน าในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
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(3)  การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับใช้ใน

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 
และ 2556 ด้วยข้อสอบ SDU TEE (Suan Dusit Test of English for Excellence) ที่สถาบันภาษาฯ สร้าง
ขึ้น ท าให้ทราบถึงพัฒนาการในด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกหลักสูตรว่ายังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดในการผ่านการทดสอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้น 
 

ในส่วนของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านอาหาร งานศิลปะประดิษฐ์ และการสร้างนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาที่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้จัดท าในรูปของรายงาน การจัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเป็น
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สถาบันภาษาฯ สามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ณ อาคารเยาวภา ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้สถาบันภาษาฯ บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

  ความเสี่ยงที่มีต่อความยั่งยืนของสถาบัน 
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม คะแนนการทดสอบก่อน-
หลังการอบรม ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อกระบวนการจัดและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม
ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสถาบันภาษาฯ ใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่  การปรับกระบวนการเรียนการสอนและการจัดท าสื่อ
ประกอบการสอนซึ่งการด าเนินงานต่าง ๆ นี้มีผลต่อความยั่งยืนของสถาบันในอนาคต 
 

  ความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
  ข้อมูลที่สถาบันภาษาฯ ใช้ในการประเมินความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล
ความพร้อมและศักยภาพของคู่ความร่วมมือ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้สถาบันภาษาฯ สามารถประเมินความ
พร้อมของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การบรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดและการปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 
 (4)  ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน 
       สถาบันภาษาฯ ก าหนดระบบงาน (work system) ด้วยการให้ความส าคัญกับความหลากหลาย 
(diversity) การบูรณาการ (integration) และการสร้างนวัตกรรม (innovation) รวมทั้งการน าวงจรคุณภาพ 
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PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน การก าหนดระบบงานดังกล่าวเนื่องจาก สถาบันภาษาฯ ด าเนินงานบริการ
วิชาการทั้งในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม โดยใช้สมรรถนะหลัก คือ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้าน
ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ รูปแบบของการจัดโครงการ/
กิจกรรม จึงเน้นความหลากหลายของงานบริการวิชาการเพ่ือให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของการบูรณาการ สถาบันภาษาฯ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ งด้านภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมในงานบริการวิชาการ 

นอกจากการบูรณาการในด้านองค์ความรู้แล้ว สถาบันภาษาฯ ยังบูรณาการความร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับคู่ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้งานมีคุณภาพสามารถพัฒนา
ผู้รับบริการวิชาการให้มีความรู้และทักษะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากการประสานความร่วมมือใน
การด าเนินงานแล้ว สมรรถนะหลัก  อีกประการหนึ่งของสถาบันภาษาฯ คือ ความสามารถในการน าเทคโนโลยี
ทีท่ันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ยังช่วยให้สถาบันภาษาฯ บรรลุพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
  
 ข.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

     ข. วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
         เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการมีความชัดเจน สถาบันภาษาฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานตามพันธกิจขอ งหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดัง
แสดงในตาราง 2.1 ข 

 

ตาราง 2.1 ข วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.  จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ   

1.  พัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

1.  สถาบันภาษา ฯ มีข้อสอบมาตรฐานประจ า
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต (SDU-Test) จ านวน 3 ชุด 
2.  มีการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย   
3.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อสอบ 

2.  จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างประเทศ   

2.  ด าเนินการจัดโครงการตาม
แนวทางที่ก าหนด 

1.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานส าหรับ
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Course ส าหรับ
นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
4.  โครงการดุสิตาวิชาการ คร้ังที่ 10 
The 2015 International Conference on “Moving 
towards an Integration of Language and 
Culture” 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.  จัดท าระบบและกลไกใน
การเผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

3.  ด าเนินกิจกรรมตามระบบและ
กลไกที่ก าหนดในแผนงานสร้าง
เสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ไทย 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน
สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย  
เพื่อ    
   1.1  ก าหนดแผนงานการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 
   1.2  จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ที่ก าหนดในแผนงาน 
   1.3  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

4.  ก าหนดแนวทางในการ 
บู ร ณ า ก า รอ งค์ ค ว าม รู้
ท า ง ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1.  มีองค์ความรู้ในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษา
และศิลปวัฒนธรรม  ที่ได้จากการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หัวข้อ  ภาษาและวัฒนธรรม การก้าวสู่
การบูรณางานด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม “Moving 
towards an Integration of Language and Culture” 
2.  มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับคณะนักแสดง
จากประเทศบูลแกเรีย 

5.   ก าหนดแนวทางในการ
สร้างองค์ความรู้ด้านภาษา
หรือศิลปวัฒนธรรม   

5.  จัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทางดา้นภาษาและรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้ในด้านศลิปวฒันธรรม   

มี สื่ อการเรียน รู้ ด้ วยตน เอ งด้ านภ าษ า และด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่   
1.  สื่ อการเรียนรู้ด้ านภาษาที่ เผยแพร่ใน เว็บ ไซต์  
www.ilac.dusit.ac.th และสื่ อที่ ใช้ ป ระกอบการจัด
กิจกรรม 
  -  สื่อการเรียนรู้  English is Fun 
  -  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ILAC Theater 
  -  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม Speaking club  
  - กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ภ าษา  อังกฤษด้ วย
โปรแกรม Tell Me More 
2.  ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย จ านวน 10 เร่ือง   
   - สื่ อวีดิทั ศน์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสู่สายตา
อาเซียน 
   - สื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ 
   - ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 4 
   - สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารของประเทศกลุ่ม ASEAN 
   -  สื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   - วัดโสมนัสวิหารกับการรื้อฟื้นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา 
   -  สมุนไพรกับอาหารไทยในวัง 

http://www.ilac.dusit.ac.th/
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

   -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เร่ือง ย่านาง 
   -  เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือก 
   - การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อ
เป็ น  application การใช้ ป ระ โยชน์ ใน รูป แบบพื ช
สมุนไพรและอาหาร 

6.   มีศูนย์กลางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ภาษา และศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย   

6. จั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ด้ วย
ตนเอง อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อ 1 
ภาคเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self–Access Language 
Learning Center)  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเอง   

- กิจกรรม ILAC Theater 
- กิจกรรม Speaking Club 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย  
  โปรแกรม Tell Me More 

7.   ก าหนดแนวทางในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมสวน
ดุสิต 

7. จัดท าและพัฒนาสื่ อ ในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมสวนดุสิต 

ฐานข้อมูลและเอกสารเผยแพร่  ได้แก่ 
1.  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2.  หนังสือเผยแพร่  วัฒนธรรมสวนดุสิต 
3.  วีดิทัศน์  มารยาทสังคมสวนดุสิตและการแต่งกาย 
     ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
      ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
 (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

                สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้พิจารณา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือช่วยในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆที่ส าคัญ ได้แก่ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร อัตราก าลังของบุคลากร 
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน ความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและคู่ความร่วมมือในการส่งมอบบริการต่อลูกค้า 
 

 (2) การท าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
                ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ  สถาบันภาษาฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเขียน
รายละเอียดโครงการ เพ่ือด าเนินการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ในส่วนขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ เน้นการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA คือ (1) มีการประชุมวาง
แผนการท างานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน (2) ด าเนินการตามแผนโดยเน้นความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม (3) ประเมินผลการด าเนินงานจากแบบสอบถามความพึงพอใจในกระบวนการ
ด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในด้านองค์ความรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า รวมทั้งผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน (4) น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆ มา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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(3)  การจัดสรรทรัพยากร 
       สถาบันภาษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากงบประมาณนี้แล้ว สถาบันภาษาฯ ยังสามารถจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงบกลางที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
       ในส่วนของการด าเนินงานด้านภาษา สถาบันภาษาฯ ใช้งบประมาณจากการจัดโครงการ
อบรมซึ่งเป็นโครงการที่มีการจัดเก็บรายได้และน าเข้ามหาวิทยาลัยในชื่องบประมาณ “โครงการศูนย์ภาษา” 
โดยเป็นงบประมาณที่สถาบันภาษาฯ สามารถขออนุมัติเพ่ือน ามาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
         ในการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรม ของสถาบันภาษาฯ จะพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดโครงการ เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการติดตามการใช้งบประมาณในแต่ละ  
ไตรมาสให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 

(4)  แผนด้านบุคลากร 
       สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท าแผนพัฒนาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เพ่ือเป็นกลไกในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร และน าไปสู่การปฏิบัติ
โดยการก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ก าหนดอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
โดยในแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีการก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนรองรับในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราก าลัง โดยการประสานความร่วมมือไปยังหลักสูตรและการใช้บุคลากรจากภายนอก
เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย 
 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
  สถาบันภาษาฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้ติดตามผลส าเร็จของการจัดโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินในระดับโครงการและน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 
      ข.  การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
          สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการในระยะยาว คือ การ
เป็นองค์กรน าในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทางและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา
และศิลปวัฒนธรรม โดยการพิจารณาการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รวมทั้งการวิเคราะห์บทบาทของสถาบัน แนวโน้มความต้องการของตลาดในด้าน
หลักสูตร บริการและทิศทางในอนาคต รวมทั้งคู่แข่งของสถาบันและการน าศักยภาพที่เป็นสมรรถนะหลักของ
องค์การมาสร้างนวัตกรรมที่เป็นหลักสูตรและการบริการวิชาการเฉพาะทาง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
สถาบันภาษาฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกคา้ 
 
3.1 เสียงของลูกค้า 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญต่อการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและการให้บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
สถาบันภาษาฯ ยังมีการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้าให้
กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 
 
 3.1 ก.  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

  3.1 ก. (1) (2) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีวิธีการด าเนินงานในการให้บริการวิชาการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยการก าหนดกรอบแนวทางในการให้บริการวิชาการตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ  โดยมี
การน าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูลต่างๆ มาใช้
ประกอบการด าเนินการในโครงการที่สถาบันภาษาฯ จัดขึ้น ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558, โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (SDU–
TEC), โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, โครงการบริการจัดสอบ TOEIC, โครงการจัดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (SDU-TEE) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Course, โครงการศูนย์การแปล, 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดุสิตาวิชาการครั้งที่ 10, โครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) รวมถึง
กิจกรรมท าบุญวันสงกรานต์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self–Access Language Learning Center)  
 

ประมวลภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 

 

                   
 

โครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันภาษาฯ ให้ความส าคัญต่อการรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ  โดยช่องทางในการรับฟังเสียงที่ส าคัญคือ การใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดอบรม ในกรณีที่ มีผู้เรียน
จ านวนมาก สถาบันภาษาฯ ใช้แบบสอบถาม Online เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน นอกจาก
การใช้แบบสอบถามแล้วสถาบันภาษาฯ ยังใช้ช่องทางอ่ืนๆ ในการรับฟังเสียงของลูกค้า ซึ่งวิธีการรับฟังและ
ข้อมูลที่ได้รับจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้ง
เป็นการสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ในปัจจุบันเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถสรุป
รายละเอียดวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าที่สถาบันภาษาฯ ด าเนินการได้ในตารางที่ 3.1 ก (1) (2)  

 
ตารางท่ี 3.1 ก. (1) (2)  วิธีการรับฟังข้อมูลจากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด ในการ 
ให้บริการวิชาการ 
 
 
 

ประเภทผู้รับบริการ ข้อมูลที่รับฟัง วิธีการรับฟัง ช่วงเวลาที่รับฟัง 
1. ผู้เรียน 
    - ปริญญาตร ี
     
 

 
1. ข้อมูลการฝึกอบรม 
2. การส ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจ 

 
1. การสอบถามทั้งอย่างเปน็
ทางการและไม่เปน็ทางการ 
2. การประเมินผลความ 
พึงพอใจหลังการฝึกอบรม 

 
ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม 

2. กลุ่มลูกค้าอื่น 
   - อาจารย ์
   - เจ้าหน้าที ่
   - บุคคลภายนอก 

 
1. ความสนใจเข้าอบรมใน
โครงการต่างๆ ของสถาบัน
ภาษาฯ 

 
1. สอบถามความสนใจเข้า
รับการอบรม 

 
ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม 

3. ส่วนตลาด 
    - นักศึกษา อาจารย์   
เจ้าหน้าที่ บุคคล ภายนอก
ในอนาคต 

 
1. ความต้องการเข้ารับการ
อบรมในโครงการต่างๆ 
ของสถาบันภาษาฯ 

 
1. สอบถาม ประสานงาน
โดยตรง 

 
ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม 
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 3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

  3.1 ข. (1) (2) (3) สถาบันภาษาฯ มีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ในการด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและ
กลุ่มลูกค้าอ่ืน ซึ่งโครงการในด้านการให้บริการวิชาการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ มีการติดตาม ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงผลการให้บริการวิชาการเป็นประจ าทุกๆ ปี 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ความร่วมมือในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า และท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ และใช้แบบสอบถาม ในกรณีที่เป็นการจัดอบรม ซึ่งแบบสอบถามจะ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรและการอบรม จุดประสงค์ของการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
คือ เพ่ือปรับปรุงการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการสรุปผลการด าเนินงานจากแบบประเมิน
ดังกล่าวและเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาและน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาการให้บริการวิชาการต่อไป  
 

  ในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันภาษาฯ จะเน้นการให้บริการที่ 
  มีคุณภาพและการตอบสนองตามความต้องการ ซ่ึงการมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับความ 
  ต้องการในการรับบริการ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพไดร้ับความสะดวกรวดเร็วในการ 
  ให้บริการและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันภาษาฯ  
  รวมทั้งกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์หรือประสานงานกับคู่ความร่วมมือในการส่งมอบงานบริการให้กับ 
  ลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สถาบันภาษาฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

 

 3.2 ความผูกพันกับลูกค้า 
      ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
          (1) หลักสูตรและการบริการ  
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการวางแผนการให้บริการวิชาการ ซึ่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบการจัดท าแผนฯ ได้แก่ กลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ ผลการด าเนินงาน
ของสถาบันภาษาฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการในภาพรวม 
ผลสัมฤทธิ์ในด้านองค์ความรู้ของผู้รับบริการและแนวโน้มของความต้องการของตลาด รวมทั้งความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัด  
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอีกทาง 
ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น สถาบันภาษาฯ ได้ด าเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self – 
Access Language Learning Center) เพ่ือเป็นมูลค่าเพ่ิมทางด้านความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell 
Me More, กิจกรรม Scrabble, กิจกรรม IlAC Theater เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น พร้อมรายงานผลคะแนนการจัดสอบก่อน
และหลังการอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
และส่งผลการอบรมดังกล่าวไปยังคณะ / หลักสูตร เพ่ือให้มีการวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาต่อไป  
 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดสอบและการพัฒนาความรู้ด้านภาษา 
 

                 

 

                 
 

                  
 

  จากการด าเนินโครงการต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มี
การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการโดยค านึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ความจ าเป็นเร่งด่วนของผู้เรียนที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาการบริการวิชาการที่เป็นการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบันภาษาฯ ทั้งในเรื่องของการด าเนินการจัดสอบและการจัดอบรมต่างๆ  
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   (2) กลไกสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

       สถาบันภาษาฯ มีวิธีการด าเนินงานในการจัดบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
โดยการก าหนดกรอบแนวทางในการให้บริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ มีการน าข้อมูลของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงคู่ความร่วมมือที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบการ
ด าเนินการในโครงการที่สถาบันภาษาจัดขึ้น การจัดโครงการโดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนจะช่วยดึงดูดผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนใหม่ๆ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นในปัจจุบันเพิ่มเติม 
 

       วิธีการที่สถาบันภาษาฯ ก าหนดกลไกหลักเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมาใช้การ
บริการวิชาการของสถาบันภาษาฯ ในทุกๆ โครงการที่ได้ด าเนินการจัดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ก. (2) ซึ่งมี
การสร้างสารสนเทศและจัดกลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างทั่วถึง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 ก. (2) วิธีการพัฒนาและเข้าถึงการให้บริการวิชาการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลไกการเข้าถึง 

การก าหนดสารสนเทศ การประชาสัมพันธ ์
การบริการวิชาการ 
1. นักศึกษา 
          -ปริญญาตรี  
           

 
1. ข้ อมู ล ค วาม เชี่ ย วช าญ ด้ าน ก าร
ให้บริการวิชาการ 
2. ข้อมูลอัตราการให้บริการวิชาการ 

 
1.   เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 
2.   ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.   แผ่นพับ 
4.   โปสเตอร์ 

2. อาจารย์ 
3. เจ้าหน้าที่ 
4. บุคคลภายนอก 

3. ข้อมูลหลักสูตรการให้บริการวิชาการ 
4. ข้อมูลงานวิจัยในการสอนภาษาและ
วัฒนธรรม โดยการรวมรวมจากงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ 

5.   เสียงตามสาย 
6.   ระบบงาน e-office 
7.   หนังสือพิมพ์ 
8.   email  
9.   SMS 
10. Facebook  

 
 (3) การจ าแนกกลุ่ม / ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

      ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบการจัดท าโครงการของสถาบันภาษาฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจในการก าหนด
กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ซึ่งในการให้บริการ
วิชาการนั้น สถาบันภาษาฯ ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเพ่ือใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง วิธีการให้บริการ
วิชาการก่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน โดยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ สถาบันภาษาฯ จะมีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแก้ไขปัญหา พัฒนาขั้นตอนการให้บริการและการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 
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 3.2 ข. (1) (2)  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 

  สถาบันภาษาฯ มีการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยผู้บริหาร
ได้วางกรอบนโยบายในการด าเนินงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานได้น ามาพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
วิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
รวมทั้งมีการจัดท าช่องทางการสื่อสารให้มีความทันสมัย หลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 
3.2 ข (1–2)  
 
ตารางที่ 3.2 ข. (1-2) วิธีการสร้างวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ โดยมุ่งสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
การจัดกิจกรรม 

สร้างความสัมพันธ์ 
ความทันสมัยของ

กิจกรรม 

การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษา 
    -ปริญญาตรี  
2. อาจารย์ 
3. เจ้าหน้าที่ 
4. บุคคลภายนอก 

1. มีการประชุมแนวทางการ
ด าเนินงานจัดสอบกับคู่ความ
ร่วมมือด้านการให้บริการ 
วิชาการ ได้แก่ ศูนย์บริการจัด
สอบวัดความรู้ภาษา อังกฤษ 
(TOEIC) ศูนย์บริการทดสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจนี (HSK) 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการวิชาการของ
สถาบนัภาษาฯ ในคู่มือนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเอง เพื่อประชา-
สัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรได้เข้ามาใช้บริการ
ภายในศูนย ์

- จัดท าช่องทาง
การสื่อสารให้มี
ความหลาก หลาย
และต่อเนื่องมาก
ขึ้น 

- วางกรอบ
นโยบายทีช่ัดเจน 
มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการให้
มีความคล่องตัว 
และมีระสิทธิภาพ  
มากข้ึน 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

 4.1  การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร 
 ก.   การวัดผลการด าเนินงาน 
 (1) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีวิธีการวัดผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดย
การพิจารณาจากการบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2557-2560 ในแต่ละปีงบประมาณ 
สถาบันภาษาฯ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมา
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 

(2)  ข้อมูลเปรียบเทียบ  
สถาบันภาษาฯ ได้ก าหนดคู่เทียบคือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ เนื่องจากการด าเนินงานมีการเชื่อมโยงงานด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การศึกษาข้อมูล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยการศึกษาข้อมูลดูงานและวิเคราะห์ในด้าน
การจัดการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ  

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสองแห่งมีหลักการตรงกัน คือ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ให้บริการวิชาการทั้งด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
ทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ส าหรับโครงการ/กิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งเน้นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและงานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ส าหรับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตนั้นมุ่งเน้นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย การ
พัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิตแก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ยังได้สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  โดยสถาบันภาษาฯ ได้จัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพราะได้มีโอกาสจัดงานประชุมสัมมนาในระดั บ
นานาชาติและร่วมงานกับนักวิชาการชาวต่างชาติ อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษใน
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สถานการณ์จริงและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังเป็นการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สังคมไทยและสู่ต่างประเทศ  

 
  (3)  ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ใช้วิธีการและรูปแบบช่องทางที่หลากหลายเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อาทิ แบบสอบถาม การใช้โทรศัพท์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ ข้อมูลที่ได้
จากช่องทางดังกล่าว ประกอบด้วยผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เข้า
รับบริการวิชาการ ทั้งการอบรมด้านภาษาต่างประเทศและด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (SDU–Test และ TOEIC) และภาษาจีน (HSK) การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา อันเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

 
 (4)  ความคล่องตัวของการวัด 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีความม่ันใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อการ 
ใช้งาน โดยมีการวัดการประเมินจากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
โทรศัพท์ ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ และการประชุมปรึกษา
ร่วมกัน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงให้ได้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายอย่างสูงสุด 
 
 ข.  การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2557-2560 อย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทาง
การแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญและแนวทางในการแก้ไข ในตาราง 4.1 ข. ดังนี้ 

 
ตาราง 4.1 ข. สรุปประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแนวทางแก้ไข 
 

ประเด็น แนวทางแก้ไข 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและการ 
ทดสอบไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด 

- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
  ข่าวสารเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 
- ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ของ 
  การอบรมและการทดสอบแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการชี้แจงวัตถุประสงค์และกฏ 
  เกณฑ์ของการเข้ารับการอบรมหรือทดสอบและ 
  ควบคุมการจัดส่งรายชื่อตามจ านวนที่ก าหนดส าหรับการ 
  อบรมหรือการทดสอบ 
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ประเด็น แนวทางแก้ไข 
ระยะเวลาทีต่้องเข้าอบรมของนักศึกษาไม่ครบ
ตามที่ก าหนดไว ้
 

- ชี้แจงและก าชบัรายละเอียดข้อบังคับและเกณฑ์ในการ 
  ส าเร็จตามหลักสูตรการอบรมแก่นักศึกษาในขั้นตอน 
  ของการรับสมัครและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการอบรม  
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการควบคุมดูแลและผลักดัน 
  ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในศูนย์การเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเองของสถาบนั 
ภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เขา้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ภาษา 
  ด้วยตนเอง เพื่อเสนอในที่ประชุมผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 
  เพื่อให้มีการมอบนโยบายสง่เสริมการพัฒนาทักษะทาง 
  ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างจริงจัง 
- ประสานและขอความร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงานตา่งๆ  
  เพื่อก าหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ  
  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่จัดในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วย 
  ตนเองไปยังหลักสูตวิชา คณะ/โรงเรียน โดยผ่านระบบ  
  e-office ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและของสถาบัน 
  ภาษาฯ รวมทั้งช่องทางการสือ่สารอ่ืนๆ 
- ส ารวจและศึกษาความต้องการ ความสนใจ และปัญหาของผู ้
  ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในศูนย์การ 
  เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
  กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนยิ่งขึ้น 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมไม่เปน็ไปตามเปา้หมายที่ 
ก าหนด 

- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
  ข่าวสารเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 
  พร้อมกับให้มีการตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา 
- ส ารวจความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
  เพื่อปรับเนื้อหาและรูปแบบวิธกีารจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ 
  และเน้นการมสี่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
- ประสานและขอความร่วมมือกับคณะ  โรงเรียน หลักสูตร 
  วิชาและผู้สอนในรายวชิาที่เก่ียวข้องเพื่อผลักดันให้มี 
  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 
ค.   การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ กระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันถึงวิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบ
ความส าเร็จดียิ่ง 
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 (2) (3) ผลการด าเนินงานในอนาคตและการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม น าผลการประเมินการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่

ก าหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ .ศ.2557-2560 รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดวิธีการในการปรับปรุงและวางแนวทางพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีถัดไป อาท ิ

 

- งานอบรมและบริการวิชาการ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการบริการวิชาการ
ด้านภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปเนื้อหา สื่อและวิธีการน าเสนอ นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ 
มีการส ารวจความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจัดการอบรมและให้บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและเป็นประโยชน์โดยตรงสูงสุดกับลูกค้า 

 
- งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการวางแผนการ

จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ยังได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือช่วยในการจัดเก็บรวบรวมและแยกประเภทหมวดหมู่ 
ทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และการสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในอนาคต 

 
 4.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 ก.  การจัดการข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 (1-2) การจัดการความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร 

ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน เช่น การ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  การจัดท ารายงานการประชุม   การอบรมการใช้
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (e-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย การใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ใน
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ฯลฯ การด าเนินการดังกล่าวท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร 

 
นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการใช้งาน
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการใช้และการเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสถาบันภาษาฯ เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
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4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1-2) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อาทิ ระบบ e-office ของ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ  (www.ilac.dusit.ac.th)  สื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันภาษาฯ 
(www.facebook.com/ilacatdusit) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสถาบันภาษา
ศิลปะวัฒนธรรม กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ในการประเมินความ
สนใจ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ  เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาของ
ผู้ใช้บริการของสถาบันภาษาฯ รวมทั้ง เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานของสถาบันภาษาฯ 

 
เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ  (www.ilac.dusit.ac.th) 

 

 
 

สื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันภาษาฯ (www.facebook.com/ilacatdusit) 
 

 

http://www.ilac.dusit.ac.th/
http://www.facebook.com/ilacatdusit
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ฐานข้อมูล (Database)  
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุน

การใช้และการผลิตสื่ อนวัตกรรมทั้งด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา คือ บทเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English is fun สื่อวีดิทัศน์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท าอาหาร สื่อวีดิทัศน์การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการบนเครื่องบินโดยสาร สื่อวีดิทัศน์งานศิลปะประดิษฐ์และอาหารไทย หนังสือ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร เ ดิ น ท า ง  สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ อ อ น ไ ล น์  
หั วข้ อ  รักษ์ วัฒ นธรรมไทยกับ  SDU ซึ่ ง เผยแพร่ผ่ าน ระบบ เครือข่ าย อิน เทอร์ เน็ ตท างเว็บ ไซต์ 
http://sdib.dusit.ac.th/web/channel/vdo_detail/11/324/0  ฯลฯ 

 

 
 

นอกจากนี้ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสาขาต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อพ.สธ.- มสด) โดยข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ข้อมูลองค์ความรู้ที่สถาบันภาษาฯ เผยแพร่จึงมีความถูกต้อง  ชัดเจน 
เชื่อถือได้และทันต่อความต้องการ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่โดยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ  ผลจาการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน สถาบันภาษาฯ มีข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจ านวน 10 
เรื่อง ดังนี้  

1. สื่อวีดีทัศน์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสู่สายตาอาเซียน 
2. สื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ 
3. ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 4 
4. สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารของประเทศกลุ่ม ASEAN 

http://sdib.dusit.ac.th/web/channel/vdo_detail/11/324/0
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5. สื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
6. วัดโสมนัสวิหารกับการรื้อฟ้ืนสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา 
7. สมุนไพรกับอาหารไทยในวัง 
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เรื่อง ย่านาง 
9.  เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือก 

          10. การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
พืชสมุนไพรและอาหาร 

 

ตัวอย่างสื่อและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

       
 

 
 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ของมหาวทิยาลัย 
บุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์  (e-

Portfolio) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอประวัติ ประสบการณ์การท างาน ผลงานและโครงการ/กิจกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆ ในรูปหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ค าสั่งราชการ รายงาน โครงการ รูปภาพ กิจกรรม คูม่ือการ
ด าเนินงาน ฯลฯ ในแต่ละรอบการประเมินการด าเนินงานประจ าปี ผู้บริหารสถาบันภาษา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมสามารถใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์  (E-Portfolio) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน 
ความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยระบบดังกล่าวมีการก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุชื่อและรหัสผ่าน
ก่อนเข้าใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นความลับ 

 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย 
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(2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมีการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ เช่น 
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (e-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอนของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล
ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่ให้บริการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทั้งผู้เรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการในการใช้งานโดยบางระบบที่พัฒนาขึ้นก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุชื่อและรหัสผ่าน
ก่อนเข้าใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นความลับ 

 
(3) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งด าเนินการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 
มหาวิทยาลัยมีระบบการบ ารุง ดูแลรักษา และมีระบบการแจ้งซ่อมที่สะดวกรวดเร็ว ส่วนในด้านซอฟต์แวร์มี
การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ มีการฝึกอบรม การใช้งาน และการให้บริการโดยส านักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ในการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและง่ายต่อการ
เข้าใช้บริการ 

 
(4) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีระบบการส ารองข้อมูลที่ส าคัญในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีที่
ผู้ใช้งานสารสนเทศพบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางโทรศัพท์หรือทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่หน่วยบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาแก้ไข
ปัญหาให้ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการในแต่ละครั้งอย่างทันที  เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการน ามาปรับปรุงพัฒนาระบบและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) 
 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  (Workforce Environment)  
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
  (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
 สถาบันภาษา ฯ มีแนวทางในการจัดการเพ่ือประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง  รวมทั้งทักษะ  สมรรถนะ  การรับรองคุณสมบัติ และระดับก าลังคนที่มีอยู่  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 

ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ 

จัดท าโครงสร้างการบริหารองค์การ 
-  ก าหนดรายละเอียดภาระงานตามพันธกิจ  จ าแนกตามกลุ่มงาน 

จัดท าสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามหน้าท่ี 
-  ก าหนดค่าเป้าหมายของสมรรถนะหลักและ            
สมรรถนะตามหน้าที่  
 

วิเคราะห์อัตราก าลัง 
- ก าหนดอัตราก าลังทีพ่ึงมีตามภาระงานแตล่ะกลุม่งาน 
- ทบทวนคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง 
- ทบทวนรายละเอียดภาระงานตามพันธกิจ 
 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
-  จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะ 
-  จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ประเมินสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามหน้าที ่
-  จัดท าแบบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ตามหน้าท่ี และประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 

น าผลการประเมินสมรรถนะ
มาวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร -  พิจารณาความ

เหมาะสมของอัตราก าลัง
กับปริมาณงาน 
- พิจารณาการขอ
อัตราก าลังเพิม่ (กรณี
อัตราก าลังที่มไีม่เพยีงพอ
หรือลดลง) 

ติดตามและประเมินผล 



40 
 

 (2)  บุคลากรใหม่   
สถาบันภาษาฯ มีวิธีการในการสรรหา  ว่าจ้าง  บรรจุ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   ซึ่ง

ด าเนินการประกาศรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การท าข้อตกลงและสัญญาว่าจ้างผ่านทางกองบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  โดยสถาบันภาษา ฯ จะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับต าแหน่งงานและอัตราก าลังที่ต้องการ  ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่า  สถาบันจะมีบุคลากรใหม่ที่เหมาะสม
กับต าแหน่งงานที่จะต้องปฏิบัติ   
 

การด าเนินการเพ่ือรักษาบุคลากรใหม่  มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีการแสดง
ความเป็นมิตรต่อบุคลากรใหม่  ก าหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานหลักที่ชัดเจน  การถ่ายทอดและชี้แจง
ขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการแนะน าสถานที่   การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  
สวัสดิการ  โอกาส  และสิทธิที่พึงได้ตามข้อก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งรายได้พิเศษ
จากการปฏิบัติงานในโครงการและหรือกิจกรรมที่มีการสรรหารายได้ของหน่วยงาน   
 

สถาบันภาษา ฯ ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากร จากความหลากหลายในการ
แสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนซักถามความคิดเห็นอย่างมีอิสระ  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในองค์กรในลักษณะสองทาง โดยการ
จัดประชุม การสื่อสารทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การสื่อสารทางตรงแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และผู้น าระดับสูง และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน รวมทั้งการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการเสนอต่อผู้น าระดับสูง  ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้
และจัดท าเป็นคู่มือ  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เช่น  การทบทวนบทบาทและหน้าที่ตามภาระงานหลัก  
ภาระงานรอง  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   
 
 (3)  การท างานให้บรรลุผล   
       สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากรเพื่อ 
  3.1 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
  สถาบันภาษา ฯ มีการก าหนดภาระงานและแบ่งโครงสร้างการบริหารองค์กรภายใน ตาม
คุณลักษณะงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 กลุ่มงาน  สถาบันภาษา ฯ มีการก าหนดภาระงาน  
(Job Description) แต่ละกลุ่มงาน บุคลากรที่สังกัดในแต่ละกลุ่มงานก็จะมีภาระงานตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการองค์กร ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
   

 

กลุ่มงานเลขานุการและ
ธุรการ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 - งานสารบรรณ                                       
 - งานการประชุม           
 - งานเลขานุการ                                           
 - งานประชาสัมพันธ์                      
 - งานการเงินและพัสด ุ
 - งานประกันคณุภาพ 
 - งานวางแผนและงบประมาณ 
 - งานบริหารความเสี่ยงและการ 
   ควบคุมภายใน 
 - งานติดต่อประสานงาน 
   ภายในและภายนอก 
 - งานสวัสดิการ 

- งานบริการฝึกอบรมและทดสอบ       
- งานศูนย์ส่งเสรมิการเรียนรู ้
  ด้วยตนเอง 
- งานบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ ์
  ทางภาษา 
- งานศูนย์การแปล 
- งานวางแผนและพัฒนาทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ          
- งานจัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงาน                               

- งานเผยแพร่กิจกรรม    
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมและพัฒนา 
  ศิลปะประดิษฐ์ 
- งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อ 
  เทคโนโลยดี้านศลิปวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.2  ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่ 
      สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา  บุคลากร  อาจารย์

และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีสมรรถนะหลัก คือ   
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม   
2. ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  
3. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ  
จากสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้าน  เชื่อมโยงกับภาระงานที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน

ของสถาบัน ดังนั้นบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานสามารถใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุเป้าหมายของสถาบันได้อย่างเต็มที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สถาบันภาษา ฯ มีผลการ
ด าเนินงานที่มีการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันภาษาฯ ได้แก่  

1. ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และด้านศิลปวัฒนธรรม   
   ผลการด าเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม  

โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามความเชี่ยวชาญที่ตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย  
และมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย  ตัวอย่างโครงการและกิจกรรม  ได้แก่ 

โครงการและกิจกรรมทางด้านภาษา  อาทิเช่น 
   -  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาโรงเรียน 
                                  การท่องเที่ยวและบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี  
   การศึกษา พ.ศ. 2558 

 -  โครงการบริการจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   -  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (SDU-TEC) ส าหรับนักศึกษา  
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 โครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม  อาทิเช่น 
   -  โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                   สยามบรมราชกุมารี     

-  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วิถีไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จ 
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
2. ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  

       ผลการด าเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  
เป็นการบริการวิชาการทั้งในด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม  ให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป  ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 

-  โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  ดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 

   - โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคคลทั่วไป 
-  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
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3. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ และ

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียน  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากข้ึน  ได้แก่  

กิจกรรมด้านภาษา 
  -  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tell Me More 

-  การส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ www.ilac.dusit.ac.th 
-  การจัดกิจกรรม ILAC Theater  
-  จัดกิจกรรม Speaking club 
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
- การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการและ

             จัดการเรียนการสอน 
- การจัดสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 
- การรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

   
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   การด าเนินงานบริการวิชาการของสถาบันภาษา ฯ ด าเนินการโดยบุคลากรตามกลุ่มงานที่
ก าหนดในโครงสร้างการบริหารงาน  ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  โดยการให้บริการจัดโครงการอบรม  การจัดสอบ  และบริการวิชาการอ่ืนๆ ที่มุ่งสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ตามความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า  ตามตัวอย่างโครงการและกิจกรรมในข้อ 3.2 
 

3.4  ให้มีผลการด าเนินงานที่เหนือกว่าความคาดหมาย 
    ด้วยข้อจ ากัดของสถาบันภาษาฯ ในด้านจ านวนของบุคลากร ซึ่งมีจ านวน 11 คน (รวม
ผู้บริหาร) แต่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโครงการ
ที่นับว่าเป็นผลงานโดดเด่นและเหนือความคาดหมาย ได้แก่ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโครงการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 
ซึ่งเป็นการบูรณาการกระบวนการด าเนินงานในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมา จากพระราชด าริ นับว่าเป็นโครงการที่มีความท้าทาย และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการด าเนินงาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรสถาบันภาษาฯและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมและชิ้นงานต่างๆ อาทิเช่น 
การผลิต Application ฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าสีม่วง  การผลิตเครื่องส าอางสบู่เหลวและแป้งน้ าลดแบคทีเรียที่มี
ส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรอรชุน และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส าอางเพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 
 



44 
 

(4)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร   
สถาบันภาษาฯ มีระบบการบริหารบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารภายใน ที่เป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสถาบัน  มีการจ าแนกบุคลากรตามความเชี่ยวชาญเป็น 3 กลุ่มงาน มีการ
ก าหนดรายละเอียดภาระงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและต าแหน่งงาน  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดภาระงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจในบริบทขององค์กร และไม่ส่งผลในด้านลบหากเกิด ผลกระทบด้านอัตรา 
ก าลังที่ลดลง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยการสอนงาน การเรียนรู้และการปฏิบัติจริง การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลทั้งในด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ในกรณีประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรืออาจมีไม่เพียงพอ เช่น  
วิทยากรด้านศิลปะประดิษฐ์  และวิทยากรด้านภาษา   สถาบันภาษาฯ สามารถจัดหาวิทยากรจากภายนอกได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ  เนื่องจากมีการสร้างเครือข่ายกับวิทยากรจากคณะ สถาบัน ส านักของมหาวิทยาลัยและ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

 

ส าหรับการบริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กร จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เน้นการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การทบทวนกลยุทธ์ของ
องค์กร การจัดอบรมเพ่ือร่วมกันทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ การจัดท าโครงการและกิจกรรม การจัดท าคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ และการจัดท าเกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าให้กับบุคลากร โดยการอบรม
สัมมนา ศึกษาต่อ และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ข.  บรรยากาศการท างาน 
 (1) สภาพแวดล้อมการท างาน   

 สถาบันภาษาฯ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามนโยบายและการ
จัดการของมหาวิทยาลัย มีการจัดสถานที่ท างานให้ถูกสุขอนามัย  มีความสะดวกในการเข้าที่ท างาน และมี
บรรยากาศที่ด ีรวมทั้งความปลอดภัยในด้านต่างๆ อาทิเช่น 
  - ระบบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัย   
  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียน ที่ตั้งส านักงาน การติดตั้งแผนที่แสดงรายละเอียด
ของอาคารเรียนและส านักงาน  มีเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเรียนและที่ตั้งส านักงาน  เพ่ือคอยดูแลด้านความ
ปลอดภัย มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการดูแล ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ โดยกองอาคารสถานที่   
  - ระบบการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย 
  มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและที่ตั้งส านักงานโดยเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร  
มีการว่าจ้างบริษัทท าความสะอาดห้องสุขา มีการแยกประเภทของห้องสุขาของบุคลากรและนักศึกษา สถาบัน
ภาษา ฯ มีห้อง pantry เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร  มีโต๊ะท างานและคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติที่เป็นสัดส่วน  
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 (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากร 
      บุคลากรของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  อยู่ในประเภทบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น สิทธิและประโยชน์ที่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจะได้รับจะเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้แก่   
  -  สิทธิในการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด 
  -  สิทธิในการลาศึกษาต่อ ลาบวช   
  -  ระบบประกันสังคม 
  -  กองทุนสะสมเลี้ยงชีพและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  -  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้บุคลากรสถาบันภาษา  ฯ ยังมีสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากการรายได้พิเศษในการจัด
โครงการบริการวิชาการทั้งในด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม  ตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต  โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
โครงการที่จัด  รวมทั้งการสนับสนุน  ส่งเสริม  และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรตามวาระและโอกาส 
 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร  (Workforce Engagement)  

ก.   ผลการปฏิบัติการของบุคลากร 
(1)  องค์ประกอบของความผูกพัน   

องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสถาบันภาษา ฯ  คือ การท างานที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน  ซึ่งการให้ความส าคัญแก่บุคลากรจะช่วยเสริมสร้างความผูกพัน ส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น
และรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย  บรรลุตามวัตถุประสงค์  กลยุทธ์  พันธกิจของหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารมีแนวทางในการสร้างองค์ประกอบของความผูกพัน  ดังนี้   
 

1.  การให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม     
 -  ผู้บริหารจะแสดงออกเพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นใจว่า บุคลากรของสถาบันภาษาฯ ทุกคน

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายแก่สถาบันได้  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้อิสระแก่บุคลากรในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในองค์การในลักษณะแบบสองทาง ทั้งทางตรงแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและผู้น าระดับสูง และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน   

 
2.  การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  การยกย่องชมเชย   

  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติหรือหลักสูตรที่บุคลากรสนใจเพ่ือน ามาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
ถ่ายทอดและการสอนงานให้กับบุคลากรด้วยกัน  มีการกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
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(2)  วัฒนธรรมองค์การ   
วัฒนธรรมองค์การของสถาบันภาษาฯ  คือการท างานแบบมีส่วนร่วม   และการท างานเป็นทีม 

ซึ่งรูปแบบการท างานดังกล่าว  กลไกส าคัญคือการสื่อสาร  มีการสื่อสารแบบสองทางทั้งแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  การสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง หรือตามลักษณะงาน  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารสูงสุด  และบุคลากร  เป็นการ
สื่อสารที่เปิดกว้างให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ใหก้ับหน่วยงาน การสื่อสารในองค์การมีการด าเนินงานในรูปแบบ  ดังนี้ 

1.  การสื่อสารโดยการจัดประชุม 
รูปแบบการประชุมสถาบันภาษาฯ  จ าแนกเป็น 
- การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
-  การประชุมฝ่ายภาษา 
- การประชุมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
- การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เป็นการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ การประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์   

และการด าเนินงาน  รวมทั้งเพ่ือวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
2.  การสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ และอีเมลล์    

โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

3.  การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเขา้พบผู้บริหารเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
ผลจากการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าว ส่งผลให้ได้บทสรุปหรือข้อสรุปที่ก าหนดกิจกรรม

ด าเนินการโดยมีบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกส าคัญเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย   
  

(3)  การจัดการผลการด าเนนิการ   
       สถาบันภาษาฯ มีการด าเนินงานตามพันธกิจใน  3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจในการบริการวิชาการที่มีการจัดหารายได้ 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจในการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก

มหาวิทยาลัย 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจให้บริการวิชาการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย โดยไม่ใช้งบประมาณ 
ระบบในการจัดการผลการด าเนินงาน  โดยผู้บริหารของสถาบัน จะก าหนดให้บุคลากรทุกคนเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจทั้งที่มีการจัดหารายได้  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย   และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
ทั้งนี้จะพิจารณาตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง  มีรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการคอยดูแลให้ค าปรึกษาและควบคุมความถูกต้อง  
แม่นย าในด้านเนื้อหาเพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชา  ผลตอบรับจาการด าเนินงานที่บุคลากรจะ
ได้รับ  ได้แก่ ค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดหารายได้  การยกย่อง ชมเชย
ในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการประเมินประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณด้วยเช่นกัน  นับได้ว่าระบบการจัดการดังกล่าวส่งผลที่ดีในการ
สร้างแรงจูงใจและผลักดันให้บุคลากรมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลการด าเนินงานให้มีความโดดเด่น มี
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย  และบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ   
 ระบบของการจัดการผลการปฏิบัติงานของสถาบันภาษา ฯ จะส่งผลต่อบุคลากร ดังนี้ 
   1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

สถาบันภาษาฯ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้แบบ ป.มสด. 1,2   
และ 3 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

- การประเมินสมรรถนะหลัก  (Core Competency) 
- การประเมินสมรรถนะตามหน้าที่  (Functional Competency)   
- การประเมินภาระงานหลัก 
- การประเมินภาระงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยผลการประเมินจะส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  บุคลากรที่มีคะแนนการประเมินสูงสุดจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตรา 8 % 6 % 4% 
และ 2% ตามล าดับ ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ก็จะมีผลต่อการ
พิจารณาให้ออกจากมหาวิทยาลัย  

2. การบริหารจัดการค่าตอบแทน   
สถาบันภาษาฯ มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร โดยการก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทน

ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีการหารายได้ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ สถาบันภาษาฯ จะมุ่งเน้นให้บุคลากร
พัฒนากระบวนการด าเนินงาน พัฒนาหลักสูตรการอบรม  เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์การได้  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจและเลือกใช้บริการที่สถาบันภาษาฯ 
ด าเนินการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมรายได้ให้กับบุคลากร 
 
ข.  การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 (1) การประเมินความผูกพัน 
 สถาบันภาษา ฯ มีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากรในทุกส่วนงาน  โดยวิธีการสังเกต
จากพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ความทุ่มเท  ผลงาน  ความถูกต้องและตรงต่อเวลา  ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
  -  การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม 
  -  การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ในการประชุม 
  -  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและการให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต 
  -  ความเต็มใจและอาสารับผิดชอบปฏิบัติงานทีน่อกเหนือจากภารกิจหลัก รวมทั้งเมื่อมีการ
มอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 
  -  ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง ความมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและงานตามภาระงานหลัก 
  -  การปฏิบัติงานตามหน้าที่และภาระงานอ่ืนแบบเหนือความคาดหมาย โดยสามารถ
พิจารณาไดจ้ากผลการปฏิบัติงาน 
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  -  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ทั้งท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมต่อภาระ
งานหลักของตนเอง 
  -  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร อาทิเช่น การแสดงความเต็มใจในการให้บริการเพ่ือ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง เป็นต้น 
 
 นอกจากนี้  ตัวบ่งชี้ที่ส่งผลและสะท้อนให้สถาบันรับรู้ได้ว่า  ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน
อาจจะลดลงได้แก่  การขาดงาน การมาปฏิบัติงานสาย  และการเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสถาบัน  ซึ่งผู้บริหาร
สามารถตรวจสอบและสังเกตได้ไม่ยากนัก  เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรไม่มาก  ท าให้สามารถวางมาตรการใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที  ด้วยวิธีการ 
  - การพูดคุยในวาระและโอกาสต่าง ๆ แบบไม่เป็นทางการ 
  - การจัดกิจกรรมสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ 
  - การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องแสดงตน 
  - การจัดสัมมนานอกสถานที่   
 
 (2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน 
     จากผลการประเมินความผูกพันในข้อ (1) สามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1.  ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
2.  ด้านบรรยากาศการท างาน 
3.  ด้านความผูกพันของบุคลากร 

 จากการประเมินความผูกพันของบุคลากรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ
ของบุคลากร พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  รวมทั้งโครงการอ่ืน ๆ ได้ครบตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเกิดจากความร่วม
แรงร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงาน  
  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถาบันจะมีผลการด าเนินงานที่ดี แต่ในด้านการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและ
ผลลัพธ์ของสถาบัน ผู้บริหารวางแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานดังนี้ 
 1. จัดหาอัตราก าลังเพ่ิมเติม 
 2. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่ยังคงอยู่ 
 3. พิจารณาทบทวนระบบการบริหารจัดการบุคลากร ในการรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์การ 
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ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1)  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา   
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาส าหรับบุคลากรและผู้น าของสถาบันภาษาฯ จะเป็นระบบที่

บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติงานประจ าและมีความต้องการที่จะพัฒนาเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทิเช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว  การ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การศึกษาแนวทางและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดใหม่ ๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อเสนอแนะกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการเข้า
รับการอบรมเรียนรู้ในองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ในด้าน  “การพัฒนาผู้รับบริการ
ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้” และ สมรรถนะหลัก 3 ด้านของสถาบัน ได้แก่ 

1.  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.  ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
3.  ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานบริการวิชาการ 
โดยผลที่ได้จากการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

และสมรรถนะหลัก  จะเชื่อมโยงสู่การก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เช่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มากขึ้น และการ
พัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองให้มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
มีการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร 
สถาบันภาษาฯ ได้แก่ 

1. คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หวัข้อ การ 
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฉบับปรับปรุง) 
2. คู่มือการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ มุ่ งเน้นการให้บริการวิชาการด้านภาษา และด้าน

ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และกลุ่มลูกค้าอ่ืน ที่ถูกต้องแม่นย าตามหลักวิชา ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ มุ่งหวังเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยในแต่ละปีงบประมาณ 2558 ได้ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดหารายได้ควบคู่กับกิจกรรมที่ไม่ประสงค์มุ่งหวังก าไร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรม Tell Me More และ
กิจกรรม ILAC Theater  

- โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา 
สถาบันภาษา ฯ มีการประเมินประสิทธิผลเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้  โดยสนับสนุน

ให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบงาน  รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  โดยการบรรยายให้ความรู้  และน าไปปฏิบัติจริง  
เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เช่น 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  และ
ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานในแต่ละหมวด 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดท าคู่มือการเงินและพัสดุ  เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
การเงินและระบบการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม  และสามารถน าคู่มือดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ส่งผล
ให้ลดปัญหาอุปสรรคของบุคลากรในการด าเนินงานเบิกจ่ายว่าด้วยระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย 

3. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

(3)  ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน   
       สถาบันภาษาฯ  ได้ค านึงถึงโอกาสและการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากรทั่วทั้ง
สถาบัน  ดังนี้ 
  -  การจัดท าโครงสร้างการบริหารองค์กรและการจัดท าภาระงาน เ พ่ือก าหนดสายการ
ปฏิบัติงานและรายละเอียดของงานในแต่ละต าแหน่งให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  -  การจัดท าสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional 
Competency) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินสู่การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
  -  การจัดท าอัตราก าลังและรายละเอียดของภาระงาน เพ่ือความสอดคล้องของจ านวน
บุคลากรและภาระงาน รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการสรรหาอัตราก าลังเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน
ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการออกแบบระบบงาน (Work System) ด้วยการให้
ความส าคัญกับความหลากหลาย (Diversity) การบูรณาการ (Integration) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง
เป็นระบบงานหลักของสถาบันภาษาฯ (DII ILAC Work System) นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ยังมีการจัดการ
กระบวนการท างาน (Work Process) ให้มีมาตรฐานและบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มี
การจัดท าคู่มือ (Manuals) ควบคุมการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะด าเนินไปอย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานก่อนสรุปเป็นรายงาน (Reports) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต ด้วยระบบงานและกระบวนการท างานดังกล่าว 
ส่งผลให้สถาบันภาษาฯ สามารถสร้างมูลค่าให้กับนักศึกษา และความพึงพอใจให้กับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันก็สามารถท าให้สถาบันภาษาฯ ด ารงอยู่และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

 

6.1 การออกแบบระบบงาน (Work System):  
ก. การออกแบบระบบงาน (Work System Design)  

ใน ฐ าน ะห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ระบบงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจึงถูก
ออกแบบบนพ้ืนฐานส าคัญที่สถาบันภาษาฯยึดถือสามประการ
คื อ  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  (Diversity)  ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
( Integration) แ ล ะ ก า รส ร้ า งน วั ต ก ร รม  ( Innovation) 
สังเคราะห์ออกมาเป็นระบบงานของสถาบันภาษาฯ ที่เรียกว่า
ดี (DII ILAC Work System) ระบบงานดังกล่าว ส่งผลให้
สถาบันภาษาฯ สามารถให้บริการที่หลากหลาย ผ่านการ 
บูรณาการความรู้และความร่วมมือ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมได้ 
ทั้งนี้สมรรถนะหลัก ของสถาบันภาษาฯ ประกอบด้วย  
1) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 2) ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ และ 3) ความสามารถในการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้ส่งมอบ 
คู่ความรวมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันภาษาฯ จึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ความรู้และการบูรณาการความร่วมมือ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างหน่วยงานภายนอก 
 

การบูรณาการภายในหน่วยงาน 
การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ มีการบูรณาการงานด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผลของการบูรณาการสะท้อนออกมาในรูปของงานที่ประสมประสานความรู้ด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  
 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่เน้นความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่สถาบันภาษาฯ จดัต่อเนื่องทุกปี 
 งานเทศน์มหาชาติ ที่มีการจัดท าค าบรรยายความหมายของการเทศน์แต่ละกัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ  
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การบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการความรู้ความร่วมมือกับคณะและโรงเรียน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ผลที่ได้จากการด าเนินงานในลักษณะของ
การบูรณาการ ตัวอย่างเช่น 
 ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
 วีดิทัศน์แนะน าการประกวดดนตรีไทย คู่มือแนะน าเครื่องดนตรีไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
 คู่มืองานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักแสดงจากประเทศบูลกาเรียและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
สถาบันภาษามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น  

 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในและภายนอกประเทศ 
 งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  
 การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ร่วมมือกับบริษัท Educational Testing 

Service (ETS) 
 การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ที่ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ 

ข. กระบวนการท างานหลัก (Core Work Process) 
นอกเหนือไปจากการบูรณาการความรู้ ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอกแล้ว ความหลากหลายและนวัตกรรมในระบบงานของสถาบันภาษาฯ ยังสร้างคุณค่า
ให้กับผู้เรียน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 

 
ความหลากหลาย 

สถาบันภาษาฯ มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในรูปของเนื้อหาและการ
น าเสนอ เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันภาษาฯให้บริการการศึกษาอย่างเป็นทางการ ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ 
หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเป็นต้น  

 สถาบันภาษาฯ ให้บริการการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการและตามอัธยาศัย เช่น การให้บริการ
ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ (www.ilac.dusit.ac.th) ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
และตัวมาสคอต (นายดุสิตและนางสาวดุสิตา) และผ่านโทรทัศน์วงจรปิดของมหาวิทยาลัย  

 ภายในห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ สถาบันภาษาฯ มีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนที่หลากหลาย 
ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มย่อยกับอาจารย์เจ้าของภาษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 
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นวัตกรรม 
สถาบันภาษาฯเห็นความส าคัญของการใช้และการสร้างนวัตกรรม โดยเผยแพร่นวัตกรรมความรู้

ผ่านสื่อที่ทันสมัยต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และโทรทัศน์วงจรปิด นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯยังมุ่ง
สร้างนวัตกรรม เช่น  

 
 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  
 การสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อพ.สธ. - 
มสด) 

สถาบันภาษาฯ ได้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เป็นแม่แบบในการออกแบบ
กระบวนการท างาน (Work Process) ในทุกกิจกรรม/โครงการของสถาบันภาษาฯ ตัวอย่างเช่น ในการ
กิจกรรมจัดหลักสูตรอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันภาษาฯ น าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ดังนี้ 

 
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 
1. PLAN ขั้นตอนศึกษาข้อมูลก่อนการด าเนินงาน 
 1.1 ศึกษาความต้องการของลูกค้า 

นักศึกษา  
สถาบันภาษาฯ ศึกษาความต้องการของนักศึกษาในการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จากผลคะแนนสอบ

วัดความสามารถภาษาอังกฤษ SDU-TEE พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าสอบค่อนข้างต่ า  (39.76/100 

ในปี 2558 และ 39.30/100 ในปี 2557) โดยทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากทุกคณะ โรงเรียน 

และศูนย์การศึกษาสูงกว่าทักษะการอ่าน 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
ความต้องการของบุคลากรและบุคคลทั่วไปในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ใน 

ชีวิตประจ าวัน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ  
 
 1.2 ศึกษาความต้องการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
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1.3 ศึกษาความต้องการของสถาบันภาษา 
นโยบายสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา โดยมีพันธกิจหลักในการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ จัดท ามาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การก้าวเข้าสู่เส้นทางการท างานในอนาคต ที่ต้องการบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านวิชาชีพและทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษในการท างานและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

 
1.4 วางหลักสูตร  
หลักสูตรจะมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการได้แก่ การปรับพ้ืนฐานและความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน SDU TEE 
 
1.5 เอกสาร ต ารา สื่อ 

สถาบันภาษาฯ จึงเลือกใช้ต ารา Very Easy TOEIC เป็นต าราหลักในหลักสูตร เนื่องจากต าราดังกล่าวไม่เพียง
เน้นทั้งทักษะการฟังและอ่าน ซึ่งเป็นสองทักษะหลักของข้อสอบมาตรฐานเพ่ือการสื่อสารนานาชาติหรือ 
TOEIC แล้ว ยังมีแทรกความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเข้าไปในแต่ละบทอีกด้วย  
 

1.6 อาจารย์ผู้สอน 
สถาบันภาษาฯ คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากประสบการณ์การสอน ตลอดจนความสามารถ
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
 
2.  DO ขั้นตอนการเรียนการสอน 

สถาบันภาษาฯ จัดหลักสูตรอบรมจ านวน 42 ชั่วโมง โดยให้
มีการทดสอบก่อนการอบรม และทดสอบหลังการอบรม 
ทั้งนี้ให้มีการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนที่อาจารย์
ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายหลัก และการเรียนด้วยตนเอง
ภายนอกห้องเรียน ที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยตนเองทั้งที่ศูนย์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย
ตนเอง ผ่านโปรแกรม Tell Me More และจากบ้านโดย
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของสถาบัน
ภาษาฯ  
 
3. Check ขั้นตอนการประเมินผล 

สถาบันภาษาฯ มีการประเมินการด าเนินงาน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าเรียนของนักศึกษา 2) ความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) 
ความพึงพอใจต่อบริการของสถาบันภาษา  
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4. ACT ขั้นตอนการน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
สถาบันภาษาฯ ท าการประเมินผลส าเร็จของโครงการและจัดท ารายงาน โดยในการจัดอบรม

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คือ 54.28 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉลี่ยสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษซึ่ง
เท่ากับ 39.76 คะแนน โดยความต่างของคะแนนสอบดังกล่าวมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (p = .000) จึงสรุปได้ว่า
การจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาฯ ประสบความส าเร็จ 
 

6.2 กระบวนการท างาน (Work Process):  
ก. การออกแบบกระบวนการท างาน 
 

สถาบันภาษาฯ ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแม่แบบในการออกแบบการท างานและการพัฒนา
ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน  นับเป็นตัวอย่างการด าเนินงานของสถาบันภาษาฯที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ในกระบวนการท างานอย่างชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของการด าเนินงานมีดังนี้ 

 

1. กระบวนการสร้าง Table of Specification ของข้อสอบ (Plan)  
2. การออกแบบข้อสอบ และการน าไปใช้ (Do)  
3. การตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Check and Act)  

ทั้งนี้ สถาบันภาษาฯ ได้น าวงจรคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ตามท่ีแสดงในรูป
ที่ 1 

รูปที่ 1 พัฒนาการของข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ส าหรับเรื่องการเลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันภาษาฯ 

เลือกใช้สมรรถภาพหลักจากบุคลากรสถาบันภาษาฯ และสมรรถภาพจากหน่วยงานภายนอก ในการ
ด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ของสถาบันภาษาฯ ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในการออกข้อสอบชุดดังกล่าว 
บุคลากรสถาบันภาษาฯมีบทบาทดังนี้  

1. อาจารย์ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็น
ผู้สร้างตารางก าหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) และควบคุมกระบวนการจัดท าข้อสอบทั้ง
ระบบ  

2. อาจารย์เจ้าของภาษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาฯ  
3. บุคลากรอ่ืนผู้ช านาญในการจัดอบรมภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี ในการวิเคราะห์

ข้อสอบทางสถิติ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

อย่างไรก็ตาม หากสถาบันภาษาฯ เห็นว่าสมรรถภาพจากแหล่งภายนอกมีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ากว่า สถาบันภาษาฯ จะเลือกใช้สมรรถภาพจากภายนอก เช่น 

1. สถาบันภาษาฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Validity) ของข้อสอบ 
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว มีประสบการณ์ในการออกข้อสอบ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

2. สถาบันภาษาฯ เชิญอาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ มาร่วมออกข้อสอบ 
เนื่องจากต้องการข้อสอบภาษาอังกฤษที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้
แสดงศักยภาพตลอดจนค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่ส่งกลับไปให้อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะเป็นการพัฒนา
อาจารย์อีกทางหนึ่ง 

3. สถาบันภาษาฯ ประสานความร่วมมือกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ด าเนินการ
จัดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อสอบทางสถิติ 
ทั้งนี้ เนื่องจากส านักทะเบียนและประเมินผลเป็นผู้ให้บริการจัดการสอบของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือ และ
ทรัพยากรที่พร้อมกว่า  

ข. การจัดการกระบวนการท างาน 
ในกระบวนการสร้างตารางก าหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) ของข้อสอบ 

SDU-TEE สถาบันภาษาฯ ร่างแบบมาจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ลูกค้า) ที่มีความประสงค์จะได้ท างานในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ที่เอ้ือต่อความเจริญก้าวหน้าและการสร้างความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว  

2. หลักสูตร (ผู้ส่งมอบ) มีความต้องการพัฒนานักศึกษาของตนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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3. ส านักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน (คู่ความร่วมมือ) มีความต้องการให้จัดสอบประเมิน
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถด าเนินการได้ โดยไม่เกิดความสิ้นเปลือง 
(Practicality) 

4. ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานในหน่วยงานของตนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐ ใช้ข้อสอบก.พ. ภาค ก. ขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชนใช้
ข้อสอบ TOEIC เป็นเครื่องมือหลักในการคัดกรองผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเข้าท างาน  

จากความต้องการของกลุ่มบุคคลในหลายภาคส่วนดังกล่าว  สถาบันภาษาฯจึงสร้างตาราง
ก าหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) ขึ้น โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาพัฒนามาจากข้อสอบ 
ก.พ. ภาคก. และข้อสอบ TOEIC  

การสร้างข้อสอบที่มีลักษณะดังกล่าว มีประโยชน์ต่อนักศึกษา กล่าวคือไม่เพียงแสดงระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคุ้นเคย
กับข้อสอบก.พ. ภาค ก. และข้อสอบ TOEIC สามารถน าไปประยุกต์ใช้สอบข้อสอบได้จริง หากจ าเป็นต้องใช้ใน
การสมัครงานหลังส าเร็จการศึกษา  
 

สถาบันภาษาฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการผ่านคู่มือปฏิบัติงาน (Manuals) และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Reports) 
 
คู่มือปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ 

เพ่ือให้ ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตรงตามตารางก าหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of 
Specification) สถาบันภาษาฯ จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Manual) ให้กับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ เพ่ือให้สามารถ
ผลิตข้อสอบเป็นไปในแนวทางที่สถาบันภาษาก าหนด ดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนในการปฏิบัติงานทั้งด้านพัสดุ 
อุปกรณ์ ระยะเวลา และการเงิน ขณะเดียวกันก็ยังคงคุณภาพที่ต้องการไว้ได้ ไม่เพียงในขั้นตอนการผลิต
ข้อสอบเท่านั้น ในการด าเนินการจัดสอบ สถาบันภาษาฯก็ได้จัดท าคู่มือให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมด  
ตัวอย่างเช่น  

 นักศึกษา จะได้รับคู่มือเตรียมสอบข้อสอบ SDU-TEE ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น 
จุดประสงค์ของการสอบ ประเภทข้อสอบ จ านวนข้อสอบ ระยะเวลาในการสอบ เป็นต้น 

 ผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับคู่มือในการจัดการสอบ ประกอบด้วยรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ ห้อง
สอบ ระยะเวลาในการสอบโดยละเอียด เป็นต้น 

การจัดท าและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการหนึ่งของสถาบัน  
ภาษาฯ ที่จัดควบคู่ไปกับทุกกิจกรรมที่สถาบันภาษาฯ ท าขึ้น เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถได้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถาบันภาษาฯจัดขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีสถาบันภาษาก าหนด  

ตัวอย่างคู่มือของสถาบันภาษาด้านล่างประกอบด้วย 1) คู่มือออกข้อสอบ SDU-TEE ส าหรับ
อาจารย์ 2) คู่มือสอบ SDU-TEE ส าหรับนักศึกษา 3) คู่มืองาน ILAC International Conference ส าหรับ 
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Session Chairs และ 4) ส าหรับนักศึกษาที่ท าหน้าที่ต้อนรับ และ 5) คู่มืองานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
นักแสดงจากประเทศบูลกาเรียและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

  
คู่มือออกข้อสอบ SDU-TEE ส าหรับอาจารย์ คู่มือสอบ SDU-TEE ส าหรับนักศึกษา 

 

   
คู่มืองาน  ILAC International 
Conference ส าหรับ Session 

Chairs 

คู่มืองาน  ILAC International 
Conference ส าหรับนักศึกษาที่

ท าหน้าที่ต้อนรับ 

คู่มืองานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างนักแสดงจากประเทศบูลกา

เรียและมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

 
ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

สถาบันภาษาฯ ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และควบคุมกลไกด้วยการ
รายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษาฯ 

 
รายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ 

สถาบันภาษาฯ ใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เป็นแม่แบบในการออกแบบ
กระบวนการท างาน (Work Process) ในทุกกิจกรรม/โครงการของสถาบันภาษาฯ ดังนั้นเมื่อด าเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จ สถาบันภาษาฯ จะด าเนินการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการว่าลุล่วงไปตามจุดประสงค์
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ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีการระบุจุดเด่น จุดด้อยและข้อควร
ปรับปรุง ก่อนสรุปเขียนเป็นรายงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมในอนาคต 

 

ตัวอย่างรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
 

  
  

  
 
 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ เพ่ือให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA สถาบันภาษาฯ ใช้ผลคะแนนสอบ  
SDU-TEE ของนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการจัดอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สถาบันภาษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น สถาบัน
ภาษาฯ ทราบระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหา และทราบว่านักศึกษาจากคณะใดมีคะแนนสูงกว่า หรือต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มนักศึกษาและการจัดอาจารย์ผู้สอน  

เมื่อด าเนินการอบรมหลักสูตรปรับพ้ืนฐานเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันภาษาฯ จัดเก็บข้อมูลความส าเร็จ
ของโครงการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อการอบรม หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม ก่อนเขียนเป็นรายงานสรุปโครงการ ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความส าคัญในการปรับปรุง
การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
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สรุป 
สถาบันภาษาฯ ออกแบบระบบงาน (Work System) ด้วยการให้ความส าคัญกับความ

หลากหลาย (Diversity) การบูรณาการ (Integration) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ระบบงานหลักของสถาบันภาษาฯ (DII ILAC Work System) และจัดการกระบวนการท างาน (Work 
Process) ของสถาบันภาษาฯ ให้มีมาตรฐานและบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยในแต่
ละขั้นตอนจะถูกควบคุมด้วยคู่มือ (Manuals) เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะด าเนินไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สร้างมูลค่าให้กับนักศึกษา และความพึงพอใจให้กับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และมีการประเมินการด าเนินงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปเป็นรายงาน 
(Reports) การใช้ระบบงานและกระบวนการท างานดังกล่าวส่งผลให้ สถาบันภาษาฯ สามารถพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
ระบบและกระบวนการท างานของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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 หมวด 7 : ผลลัพธ์ 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ 

สถาบันภาษาฯ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันได้ร่วมกันทบทวน  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขผลการ
ด าเนินงานเพ่ือลดข้อร้องเรียนดังกล่าว การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถ
สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้เกิด 
ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน และลูกค้า ดังนี้ 

 

สรุปประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแนวทางแก้ไข 
 

ประเด็น แนวทางแก้ไข 
พันธกิจการบริการวิชาการด้าน
ภาษา : จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
และการทดสอบไม่เปน็ไปตามที่
ก าหนด 

- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพือ่ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึน้ 
- ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ของการอบรมและการ
ทดสอบแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการชี้แจงวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ของการเข้า
รับการอบรมหรือทดสอบ และควบคุมการจัดส่งรายชื่อตามจ านวนที่ก าหนด
ส าหรับการอบรมหรือการทดสอบ 

ระยะเวลาทีต่้องเข้าอบรมของ
นักศึกษาไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ 
 

- ชี้แจงและก าชบัรายละเอียดข้อบังคับและเกณฑ์ในการส าเร็จตามหลักสูตร
การอบรมแก่นักศึกษาในขั้นตอนของการรับสมัครและจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนการอบรม  
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการควบคุมดูแลและผลักดันให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบงัคับอย่างเคร่งครัด 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภายในศูนย์การเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเองของสถาบนั 
ภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เขา้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อเสนอ
ในที่ประชุมผู้บริหารที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการมอบนโยบายส่งเสรมิการพัฒนา
ทักษะทางภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างจริงจัง 
- ประสานและขอความร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงานตา่งๆ เพื่อก าหนดให้เป็น
กิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
- ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่จัดในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองไปยังหลักสูตร
วิชา คณะ/โรงเรียน โดยผา่นระบบ e-office ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั
และของสถาบนัภาษาฯ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
- ส ารวจและศึกษาความต้องการ ความสนใจ และปัญหาของผูท้ี่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 
เพื่อจะเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ยิ่งขึ้น 

พันธกิจการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จ านวนผู้เข้าร่วม

- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพือ่ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึน้ พร้อมกับให้มีการตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา 
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ประเด็น แนวทางแก้ไข 
โครงการ/กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมายที ่
ก าหนด 

- ส ารวจความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับเนื้อหาและ
รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและเนน้การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
- ประสานและขอความร่วมมือกับคณะ  โรงเรียน หลักสูตรวชิาและผู้สอนใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องเพื่อผลักดันให้มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามจ านวน
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สถาบันภาษาฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านการอบรมและการจัด
สอบภาษาอังกฤษ  และด้านศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ  จากที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวน 19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 94.74 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ลูกค้า/ ผู้ส่งมอบ ขอให้สถาบันภาษาฯ 
ด าเนินการ  ในการจัดโครงการที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งเน้น
ผู้ เรียนได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  โครงการอบรมปรับพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีตัวบ่งชี้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
ได้แก่  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน  

 

โดยผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งเน้นผู้เรียนในโครงการอบรม
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการอบรม คือ 54.29 คะแนน โดยนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้คะแนนสูงสุด 65.01 คะแนน ตามด้วยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 61.14 คะแนน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 56.39 คะแนน  คณะครุศาสตร์ 54.78 คะแนน โรงเรียนการเรือน 54.63 
คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52.8 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 47.54 คะแนน 
 ทั้งนี้นักศึกษามีคะแนนสอบเข้าในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คือ 39.3 คะแนน  โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดคือ 48.04 คะแนน ตามด้วยโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 42.38 คะแนน คณะครุศาสตร์ 40.53 คะแนน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
40.43 คะแนน โรงเรียนการเรือน 39.02 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38.62 คะแนน และคณะ
วิทยาการจัดการ 35.82 คะแนน 
 
 และเมื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมวิชาภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐานจ านวน 42 ชั่วโมงพบว่า คะแนนสอบ
หลังการอบรมปรับเพ่ิมขึ้นจากคะแนนสอบเข้าเฉลี่ย 14.99 คะแนน โดยนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการมีคะแนนเพ่ิมขึ้นสูงสุด 18.76 คะแนน ตามด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ 16.97 คะแนน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15.96 คะแนน โรงเรียนการเรือน 15.61 คะแนน คณะครุศาสตร์ 14.25 
คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14.18 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 11.72 คะแนน ตาม
รายละเอียดในตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดคะแนนหลังการอบรมและคะแนนสอบข้าวของนักศึกษาคณะต่างๆ 
 

คณะ คะแนนสอบหลักสูตรปรับพื้นฐาน คะแนนสอบเข้า Gain 
Score

s 

Gain 
% N Mean SD N Mean SD 

ครุศาสตร์ 153 54.78 16.70 195 40.53 11.11 14.25 35.16 
พยาบาลศาสตร์ 70 65.01 9.19 74 48.04 6.29 16.97 35.32 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 445 56.39 14.32 508 40.43 10.10 15.96 39.48 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 421 61.14 12.96 455 42.38 8.53 18.76 44.27 
โรงเรียนการเรือน 374 54.63 16.83 399 39.02 11.92 15.61 40.01 
วิทยาการจัดการ 650 47.54 12.80 734 35.82 8.52 11.72 32.72 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250 52.8 12.91 280 38.62 8.84 14.18 36.72 
รวม 2363 54.29 14.88 2645 39.3 9.98 14.99 38.14 

 
 ตารางท่ี 2 รายละเอียดความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม  
 

 ความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม (คน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. การประชาสัมพันธ์ของการอบรมมีรายละเอียดครบถ้วน 1837 3.26 .461 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. ห้องอบรมมีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม 1838 3.37 .565 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. อุปกรณ์ในห้องอบรม เช่น ไมโครโฟน ล าโพง เครื่องฉาย อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี 

1839 3.48 .548 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. วันและเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 1839 3.21 .592 เห็นด้วย 

5. ระยะเวลา 42 ชั่วโมงในการอบรม มคีวามเหมาะสม 1838 3.26 .547 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6. เนื้อหาในการอบรมมีระดับความยากง่ายเหมาะสม 1839 3.38 .859 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7. เนื้อหาในการอบรมสามารถน าไปใชต้่อได้ในการเรียน 1839 3.50 .518 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

8. อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 1839 3.64 .506 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

9. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาที่สอน 1839 3.68 .486 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิค วิธีการสอนท าให้เนื้อหานา่สนใจ 1839 3.54 .554 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

11. อาจารย์ผู้สอนแต่งกายและใช้กรยิาวาจาสุภาพ 1839 3.69 .473 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

12. นักศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อสอบ TOEIมากขึ้น 1839 3.36 .525 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

13. นักศึกษามีความมั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเอง 
มากขึ้น 

1839 3.16 .500 เห็นด้วย 
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 แนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้า 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

 
 

สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ระบบงานของสถาบันภาษาฯ จึงถูกออกแบบอยู่บนพ้ืนฐาน
ส าคัญ  คือ  

ความหลากหลาย (diversity)  
การบูรณาการ (integration) และ 
การสร้างนวัตกรรม (innovation)  
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ออกมาเป็นระบบงานที่

เรียกว่าดี  (DII ILAC  work system) ระบบงานดั งกล่ าว 
ส่งผลให้สถาบันภาษาฯ สามารถให้บริการที่หลากหลาย ผ่าน

การ บูรณาการความรู้และความร่วมมือ ในการด าเนินงานตามสมรรถนะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม 2) ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการ และ 3) ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้ส่งมอบ คู่ความรวมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันภาษาฯ จึงให้ความส าคัญ
ในการบูรณาการการด าเนินงาน ทั้งการบูรณาการความรู้และการบูรณาการความร่วมมือ ของบุคลากรภายใน
หนว่ยงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างหน่วยงานภายนอก 

 
การบูรณาการภายในหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ที่มีการบูรณาการงานด้านภาษาและวัฒนธรรม  สะท้อนออกมา

ในรูปของงานที่ประสมประสานความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  
     - งานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่เน้นความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่สถาบันภาษาฯ จัด

ต่อเนื่องทุกปี  
     - งานเทศน์มหาชาติ ที่มีการจัดท าค าบรรยายความหมายของการเทศน์แต่ละกัณฑ์ เป็น

ภาษาอังกฤษ 
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การบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการความรู้ความร่วมมือกับคณะและโรงเรียน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ผลที่ได้จากการด าเนินงานในลักษณะของ
การบูรณาการ ตัวอย่างเช่น 
 ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
 วีดิทัศน์แนะน าการประกวดดนตรีไทย คู่มือแนะน าเครื่องดนตรีไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
 คู่มืองานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักแสดงจากประเทศบูลกาเรียและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
สถาบันภาษามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น  

 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในและภายนอกประเทศ 
 งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  
 การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ร่วมมือกับบริษัท Educational Testing 

Service (ETS) 
 การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ที่ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ 

จากระบบงาน (DII ILAC work system) ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานบรรลุตาม
พันธกิจที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ  แผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นหน่วยงานหลักใน
การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจะให้การดูแล ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีระบบการส ารองข้อมูลที่ส าคัญกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีที่ผู้ใช้งานสารสนเทศพบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางโทรศัพท์หรือ
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่หน่วยบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีช่างเทคนิค
มาใหบ้ริการ  

ส าหรับการเตรียมความพร้อมภายในของสถาบันภาษาฯ มีการส ารองการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญ ใน
รูปแบบซีดี และมีการจัดท ารายการฐานข้อมูลที่ส าคัญโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จและช่วยส่งเสริมให้ผลการด าเนินงานของสถาบันดีขึ้น  คือ ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้บรรลุตามสมรรถนะหลักของหน่วยงาน   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มีผลการด าเนินงานที่
บรรลุสมรรถนะหลักท้ัง 3 ด้าน  ดังนี้ 
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1. ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และด้านศิลปวัฒนธรรม   
     ผลการด าเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยการจัด

โครงการและกิจกรรมตามความเชี่ยวชาญที่ตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย  และมุ่ง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่ 

    โครงการและกิจกรรมทางด้านภาษา  อาทิเช่น 
  -  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Course ส าหรับนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและ 
              การบริการ 
  -  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยว 
              และการบริการ 
  -  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (SDU-TEC) ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
              ราชภฏัสวนดุสิต 
  -  โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษา  
             อังกฤษและอังกฤษธุรกิจ 
  -  โครงการศูนย์การแปล 
    
  โครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม  อาทิเช่น 
  -  โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
              สยามบรมราชกุมารี   
  -  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  โครงการญสงกรานต์อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  -  โครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ย์) 

 
  2. ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  
  ผลการด าเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  เป็น
การบริการวิชาการท้ังในด้านภาษา  และด้านศิลปวัฒนธรรม  ให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิตและบุคคลทั่วไป  ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 
  -  โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ   
  -  การจัดท าข้อทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก 
  -  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
 
  3. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ 
  ผลการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ   และ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียน  นักศึกษา  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น  ได้แก่  
 



68 
 

  กิจกรรมด้านภาษา 
  -  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tell Me More 
  -  การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ www.ilac.dusit.ac.th 
  -  การจัดกิจกรรม ILAC Theater  
 
  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
  - การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  - การจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 
  - การรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 

      (1) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมผลิตผลงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืนเป็นหลัก โดยผลลัพธ์และกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ บริการหลักของสถาบันภาษาฯ คือการให้บริการอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ 
ที่สถาบันภาษาฯ ได้ด าเนินการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมากทุกปี ทั้งนี้
สถาบันภาษาฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ที่ได้รับและความพึงพอใจ  

 
     ในการประเมินความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น

ผู้รับผิดชอบจัดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษา โดยวัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ เพ่ือเป็นการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการใช้ภาอังกฤษในการสื่อสาร อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานและใน
ประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจได้ ทั้งนี้ สถาบันภาษาฯ ได้เริ่มด าเนินการจัดการอบรมภาษาอังกฤษดังกล่าว
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการ
อบรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 สถาบันภาษาฯ ประสบความส าเร็จในการอบรมเนื่องจากนักศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรมมีผลการทดสอบหลังเรียน (Posttest) สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
 นักศึกษามีทักษะการฟังภาษาอังกฤษสูงกว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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(2) การประเมินความพึงพอใจจากการอบรม  
 
 นอกจากจะประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตแล้ว สถาบันภาษาฯ ยังด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ   

 
 จากการประเมินความพึงพอใจกับหลักสูตรการอบรม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการอบรมใน 13 ข้อ โดยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการแต่งกายและ
การใช้กริยาวาจาสุภาพของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ตามด้วยด้านการมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนของอาจารย์
ผู้สอน และด้านการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลาของอาจารย์ผู้สอน โดยด้านที่นักศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านความมั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเองมีมากขึ้น ตามด้วยด้านวันและเวลาในการอบรม ดังแสดงใน
แผนภูมิด้านล่าง 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการอบรมของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบัน 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

(1)  อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร   
อัตราก าลังของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม จ าแนกตามกลุ่มงาน  
 

จ าแนกตามกลุ่มงาน 

อัตราก าลัง 

สถานะ 
ต าแหน่ง 

อัตราก าลัง 
พึงม ี

(จ านวนรวม) 

อัตราก าลัง
ปัจจุบัน 

ผู้บริหาร 
(ข้าราชการสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

- ผู้อ านวยการ 1 คน 
- รองผู้อ านวยการ 1 คน 
 

3 คน 2 คน ขาดแคลน 

หัวหน้าส านักงาน
อ านวยการ 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 1 คน เพียงพอ 

กลุ่มงานเลขานุการและ
ธุรการ 

- พนักงานมหาวิทยาลัย          
- เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง   

6 คน 
 

2 คน 
 1 คน 

ขาดแคลน 

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

- พนักงานราชการ  
  (นักวิชาการ)      
- เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง   
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ            

7 คน 

2 
 
- 
1 

ขาดแคลน 

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปวฒันธรรม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย               
- เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง 
  (นักวิชาการ)    

5 คน 
- 

2 คน ขาดแคลน 

 รวม 19 คน 11 คน ขาดแคลน 
     ที่มาอัตราก าลังพึงมี : แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 

 
สรุป  ผลลัพธ์ในภาพรวมด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรสถาบันภาษา ฯ พบว่า  

สถาบันขาดแคลนด้านอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะด้านในทุกกลุ่มงาน  
สถาบันภาษาฯ จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านอัตราก าลังของบุคลากร ในปีงบปรมาณ พ.ศ. 2558  
สรุปได้ดังนี้ 

1.  ปัญหาด้านค่าตอบแทน  (อัตราเงินเดือน)   
อัตราค่าตอบแทน  (อัตราเงินเดือน)  ที่บุคลากรได้รับน้อยกว่าหน่วยงาน/บริษัทเอกชน ในระดับ

การศึกษาเดียวกัน  
2.  ภาระงาน 
สืบเนื่องจากอัตราก าลังที่จ ากัด  ส่งผลให้สัดส่วนความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงานไม่

สอดคล้องกัน   
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3. ความก้าวหน้าในอาชีพ 
ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน แต่การด าเนินงานของสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้บุคลากรสร้างโอกาสด้วยตัวเองในการก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละสายงาน 

 
 (2)  บรรยากาศการท างาน  

ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานของสถาบัน  มีการจัดสภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย   
และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท างาน  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาฯ มีการก ากับ ดูแล 
ติดตามและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวโดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการและหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
ดูแลบุคลากรในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด  และต้องรายงานความเป็นไปหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  หรือแนวโน้มสิ่งที่
เกิดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร นอกจากนี้สถาบันให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ของบุคลกร ดังนี้ 

- สิทธิและประโยชน์พื้นฐานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นสิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มี  ได้แก่ 
  *  สิทธิในการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด 
  *  สิทธิในการลาศึกษาต่อ ลาบวช   
  *  ระบบประกันสังคม 
  *  กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
  *  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
  * การตรวจสุขภาพประจ าปี 

- สิทธิและผลประโยชน์ที่สถาบันสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมที่มีรายได้  และการจัดสวัสดิการอี่นๆ ได้แก่ 
  * การจ่ายค่าตอบแทนในโครงการ/กิจกรรมที่มีรายได้ 

 * การจัดกิจกรรมสังสรรค์และแจกของขวัญปีใหม่  
 * การจัดกิจกรรมสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารของบุคลากร 
 

 (3)  ด้านความผูกพันของบุคลากร 
           สถาบันมีการประเมินผลลัพธ์ด้านความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  จากผลการ
ปฏิบัติงาน   ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความ
ทุ่มเท  ความรับผิดชอบ ความถูกต้องและตรงต่อเวลา  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งจะประเมิน
โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของบุคลากร  อาทิเช่น 
  -  การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม 
  -  การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ในการประชุมและหรือการระดมสมองเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามวาระและโอกาสต่างๆ 
  -  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและการให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต 
  -  ความเต็มใจในการอาสาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจหลักหรือเมื่อมี
การมอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 
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  -  ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง ความมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและงานตามภาระงานหลัก 
  -  การปฏิบัติงานตามหน้าที่และภาระงานอ่ืนแบบเหนือความคาดหมาย โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน 
  -  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมต่อภาระ
งานหลักของตนเอง 
  -  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร อาทิเช่น การแสดงความเต็มใจในการให้บริการเพ่ือ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง เป็นต้น 
  
 (4)  การพัฒนาบุคลากร   
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้พัฒนากลไกในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร โดยการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
วัตถุประสงคใ์นการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  
3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
4.  เพื่อเตรียมบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางในการด าเนินงาน  
1. มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานโดยการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและวิธีการ

ในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ปรับปรุงระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส   

3. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ระดับความ ส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร
บุคลากร 

ระดับที่ 1 ก าหนดแนวทางใน
การมีส่วนร่วมในการสรรหา
บุคลากรของหน่วยงาน 
ระดับที่ 2 ปรบัปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
เฉพาะต าแหน่งงาน 

ระดับที่ 3 พัฒนาระบบ
สวัสดิการส าหรับ
บุคลากรเพิ่มเติมจาก
ระบบหลักของ
มหาวิทยาลยัและ 
ของรัฐ 

ระดับที่ 4  
มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับที่ 5  
มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แนวทางการ
ด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในระดับที่ 

3 แต่ยังไม่สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมจากระบบหลักของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากต้องศึกษา
ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากั บของรัฐ 
แต่สถาบันภาษาฯ ก็ปรับระบบการด าเนินงานเป็นการพัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งในด้านภาษา
และด้านวัฒนธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีสวัสดิการด้านการให้ค่าตอบแทนจากการจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรมากขึ้น  

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
แนวทางในการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
2. ส่งเสริมบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการจัดท าผลงาน 

 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึ้น 

1. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 

3. มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของ
บุคลากรในการพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  
 

4. ส่งเสริมบุคลากร
ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

5. ประเมิน
ความส าเร็จของแนว
ทางการด าเนินงาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับผลการด าเนินงานใน กลยุทธ์ที่ 2 สถาบันภาษา ฯ มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดใน

ระดับที่ 3 โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งติดตามโดยผู้บังคับบัญชา ด้วยการ
ประชุม การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  โดย
ผู้บังคับบัญชาจะติดตามอย่างใกล้ชิด 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) การน าองค์การ 
 ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ผู้น าสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือน าวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ 
 1. การประชุมบุคลากรเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2557 และปรับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน 
 2. การประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบายในการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
 3. การประชุมบุคลากรเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  
 
(2) ธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล  ได้แก่ 
 1. แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่ได้จากการจัดประชุมพ่ือวางแผนและติดตามผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมของฝ่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรม ที่มีรองผู้อ านวยการเป็นประธานในการประชุม แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ใช้ระบบการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
 2. การทบทวนและปรับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เชิงนโยบาย 
 3. รายงานผลการด าเนินงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  
(3) และ (4) กฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรม 
 ผลลัพธ์ของการก ากับติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรตามระเบียบข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
 1. รายงานสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันภาษาฯ 
 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันภาษาฯ ในส่วนของการประเมินด้านการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับและจริยธรรม 
 
(5) สังคม 
 ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีดังนี้ 
 1. โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี สถาบันภาษาฯ จัดท าแผนแม่บท อพ.สธ – มสด. และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  และน ามาต่อยอดองค์ความรู้
เพ่ือสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้สถาบันภาษาฯยังได้ส่งเสริมให้มีการน านวัตนกรรม ไปใช้ในการบริการวิชาการสู่
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ชุมชน เช่น การผลิตสื่อมัลติมีเดียเรื่อง “เทคนิคสุขภาพพ่ึงตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือก”เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ชุมชน 
 โดยนอกจากนี้สถาบันภาษา ฯ ยังได้จัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลงานดังกล่าวในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรและนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับผู้สนใจโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.ilac.dusit.ac.th 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 สถาบันภาษา ฯ มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามสมรรถนะหลัก  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ในการบริการ 
    วิชาการ   
4.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา และศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง 
5. ส่งเสริมค่านิยมการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างประเทศ 
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่ 
  1.  โครงการอบรม English Course ส าหรับนักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
  2.  โครงการศูนย์การแปล 
  3.  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ (SDU–TEE) ให้กับนักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  4.  โครงการบริการจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  5.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (SDU–TEC) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
                         ราชภัฏสวนดุสิต 
  6.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  
                         พ.ศ.2558                           
  7.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (SDU-TEC) ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
                          ราชภัฏสวนดุสิต 
  8.  โครงการบริการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

9.  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาโรงเรียนการ 
     ท่องเที่ยวและบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

http://www.ilac.dusit.ac.th/
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการเผยแพร่ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมไทยในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่ 
  1.  โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                         สยามบรมราชกุมารี 
  2.  โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  โครงการสงกรานต์อาเซียน   ประจ าปี พ.ศ. 2558 
  4.  โครงการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ 
ใช้ในการบริการวิชาการ   
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่ 
  1.  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหวัข้อ “Moving towards an Integration of 
Language and Culture” 
  2.  การจัดท าคู่มืองานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักแสดงจากประเทศบูลกาเรียและ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   

  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา และศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง 
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม ILAC Theater 
- กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More  
- กิจกรรม Speaking Club  
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมค่านิยมการท างานเป็นทีมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่ 
  1.  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
  2.  การจัดท าคู่มือการถ่ายทอดการปฏิบัติงาน “คู่มือการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ” 
  3.  จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 
  4.  จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   

กลไกในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความแข็งแกร่ง คือ  การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันภาษาฯ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 มีการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรจากระบบ e–potforlio รวมทั้งการก าหนดให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาในประเด็นต่าง ๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  และการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานได้
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ  การเงิน  และตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการดา้นงบประมาณ  การเงิน  
และตลาดของสถาบัน 
 สถาบันภาษาฯ มีแหล่งงบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
 1. แหล่งรายได้จากการสรรหารายได้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งในด้านภาษาและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. แหล่งรายได้จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน  และตลาด 
ผลการด าเนินงานในการสรรหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งในด้าน

ภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ  การเงิน และด้านตลาด ของสถาบันภาษาฯ  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพ่ือขยายฐานรายได้ในการบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือความยั่งยืน โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน  

 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันภาษาฯ จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการจ านวน 8 

โครงการ/กิจกรรม แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินงานการได้ 11 โครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้มีรายได้
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันภาษาฯ มีรายรับ
ทั้งหมด 5,273,800 บาท  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับ 6,037,500 บาท สถาบันภาษาฯ มีรายได้
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 14.48  

 
ผลการด าเนินงานจากแหล่งรายได้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินส าหรับการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 1,027,300 บาท  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 1,393,500 บาท สถาบันภาษาฯ ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35.65  

 
    
 

 
 
 


