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ฉบับนี้ ใช้รูปแบบการเขียนรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(2011-2012 Education Criteria for Performance Excellence–EdPEx) โดยเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
ส่วน ที่ 1 โครงร่างองค์กร และส่วนที่ 2 มี 7 หมวด คือ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนิน การที่เป็น เลิ ศ การจัดทารายงานฉบับนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทาความเข้าใจ
เกณฑ์ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและช่วยให้หน่วยงานสามารถนาผลของการทบทวนการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงานให้มีคุณภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนด
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บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบัน ภาษาฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น ข้าราชการสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ 2 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการจานวน 3 คน พนักงานราชการจานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
จ้าง 3 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ศิลปะและวั ฒนธรรมได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวน
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดใน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2560 โดยมีการพิจารณาร่วมกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า สถาบันภาษาฯดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ดังนี้
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น องค์ ก รน าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2560
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์โดยเน้นในเรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เป็นการใช้สมรรถนะ
หลักของหน่วยงานในเรื่อง ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและงานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เน้นอัตลักษณ์ในด้านอาหาร การบริการ พยาบาลศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนในงานบริการวิชาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการใช้ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ในการ
สร้างงานที่เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ในการกาหนดระบบงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นการ
สร้างความหลากหลาย (diversity) ในงานบริการวิชาการที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ
การบูรณาการ (integration) ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม (innovation) ที่มีการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม มีการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับโครงการและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
ตามที่กาหนดในปี พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ
สถาบัน ภาษาฯ มีการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒ นาทักษะทางภาษาในรูปแบบของการจัด
อบรมและการจัดสอบ ในการจัดอบรมสถาบันภาษาฯ จะเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมี
การทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการของการเรียน นอกจากนี้สถาบันภาษาฯ ยั งให้ความสาคัญกับ
ค

กระบวนการจัดอบรมและการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม
นอกจากการอบรมแล้ ว สถาบั น ภาษาฯ ยั งมี ก ารพั ฒ นาแบบทดสอบ SDU–Test เพื่ อ ใช้ ในการ
ประเมินความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลคะแนนการ
ทดสอบของนั กศึกษา สถาบั น ภาษาฯ สามารถนามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกาหนดกิจกรรมที่จะพัฒ นา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป
ในส่วนของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ สถาบันภาษาฯ มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนการแสดงทางด้านวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับคณะนักแสดงจากประเทศ
บูลแกเรีย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
การดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบันภาษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อยู่ใน
รูปแบบของการจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโครงการที่มีความโดดเด่น คือ โครงการประกวด
ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ ส ถาบั น ภาษาฯ ยั งได้ป ระสานความร่ว มมื อ กั บ โรงเรียนการเรือ นในการจั ด
นิทรรศการอาหารไทย เพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติของสถาบันภาษาฯ ซึ่งมีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจานวนมาก
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ใน
การบริการวิชาการ
สถาบั น ภาษาฯ มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ครั้ ง ที่ 5 ในหั ว ข้ อ “Moving towards an
Integration of Language and Culture” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 โดยมีการรวบรวมบทความ
ทางวิชาการด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรม จากผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
27 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนาไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเอง
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มี การจั ด กิจ กรรมส่ งเสริม การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาให้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self–Access
Language Learning Center) ซึ่งรูป แบบของการจัดกิจกรรม มีทั้งการเรียนรู้ภ าษาด้วยบทเรียนมัลติมีดีย
Tell Me More การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในกิจกรรม Speaking Club และการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจากภาพยนตร์ ในกิจกรรม ILAC Theater
ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาฯ มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ อาหารไทย และการสร้า งนวัตกรรมจากภูมิปัญญา โดยข้อมูลเหล่านี้จะได้มีการ
เผ ย แ พ ร่ ใน รู ป แ บ บ ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใน website ข อ ง ส ถ า บั น ภ า ษ า ฯ
ง

(www.ilac.dusit.ac.th) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบั น ภาษาฯ มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 โดยเน้ น การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะความชานาญใน
การปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานและมีการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ มีระบบในการติดตาม
การพั ฒ นางานของบุ คลากรโดยใช้แ ฟ้ ม สะสมผลงานอิ เล็ ค ทรอนิ กส์ (E–Portfolio) ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรด้วย

จ

โครงร่างองค์การ (Organizational Profile) สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
P.1. ลักษณะองค์การ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิวัฒนาการมาจาก 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษา และสานัก
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานทางด้านการส่ง เสริมและพัฒนาความรู้
ภาษาต่ างประเทศ โดยเน้ น ในด้ า นการจั ด อบรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และบุ ค คลทั่ ว ไป ส่ ว นส านั ก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อมาสถาบัน
ราชภั ฏ ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อย่ างเต็ ม รูป แบบ จึ งได้ แ บ่ งส่ ว นราชการออกเป็ น 9
หน่วยงานหลัก ซึ่งหนึ่งในจานวนนั้นคือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากการหลอมรวมหน่วยงาน
ทั้ง 2 ส่ วนเข้าด้วยกัน ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนดุสิต ลงวันที่ 1 มีนาคม 2548
P.1. (a) สภาพแวดล้อมขององค์การ
(1) การบริการวิชาการ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานในด้านการบริการวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้
การบริการวิชาการภาษาต่างประเทศ
 การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคลภายนอกในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรการอบรม
ลูกค้า
- การเตรียมความพร้อมใน นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าต รี ห ลั ก สู ต ร
การสอบ TOEIC
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ธุรกิจการ
บิ น การโรงแรม และภาษาอั ง กฤษ
ธุรกิจ
- ก า ร จั ด อ บ ร ม ภ า ษ า นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร
อังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน
(Remedial Course)
- ก า ร จั ด อ บ ร ม ภ า ษ า
อังกฤษสาหรับบุคลากร
- การจัดอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคคลทั่วไป

บุคลากรสายสอนและสนับสนุ นการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป
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วิธีดาเนินการ
จั ด การอบรมตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รในการ
กาหนดให้ นั กศึ กษามี ค ะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์
โดยสถาบั น ภาษาฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของ
ข้อสอบ TOEIC เพื่อนามากาหนดเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนการสอน
จัดการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการ
สร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
จัดหลักสูตรการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน

 การจัดสอบ สถาบันภาษาฯ ดาเนินการจัดสอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนดังนี้
การจัดสอบ
ลูกค้า
- ก า ร บ ริ ก า ร จั ด ส อ บ - นักศึกษาปริญญาตรีคณะพยาบาล
TOEIC
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ
- การจัดสอบ SDU TEST - นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร
of English For
Placement

วิธีการดาเนินงาน
- จั ด สอบ TOEIC ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การ
อบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เพื่ อ
ประเมิ นความก้าวหน้ าในการเรีย นและประเมิ นการ
ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์กาหนด
สถาบัน ภาษา ฯ พัฒ นาข้อทดสอบโดยพิจารณาจาก
หลักสูตรขั้นพื้ นฐานระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
การจัดสอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
ผู้ดาเนินการจัดสอบ โดยกาหนดให้เป็นวิชาหนึ่งในการ
สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

- การจัดสอบภาษาจีน HSK - นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ย าลั ย และบุ ค คล สถาบันภาษาฯร่วมกับสถาบันขงจื่อดาเนินการจัดสอบ
ทั่วไป
ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ศูนย์การแปล สถาบันภาษาฯ ให้บริการแปลเอกสารเชิงวิชาการและเอกสารทั่วไปให้กับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก รวมทั้ ง บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ในการ
ดาเนินงาน ผู้รับบริการจะติดต่อโดยตรงที่สถาบันภาษาฯ
 บริ การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง สถาบัน ภาษาฯ ส่ งเสริ มการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษด้ว ย
ตนเองของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน 2 รูป แบบ คือ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และ 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเรียน Online ทั้งในส่วน
ที่สถาบันภาษาฯ ผลิต และบทเรียนมัลติมีเดียที่หน่วยงานภายนอกจัดทา เช่น บทเรียน Tell Me More ใน
การดาเนินงานสถาบันภาษาฯ ประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย


การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
 การจัดอบรม งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกในหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรการอบรม
- การจัดอบรมศิลปะ
ประดิษฐ์

- การจัดอบรมนาฏศิลป์
ตะวันตก (บัลเล่ย์)

ลูกค้า
นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ และ
บุคคลทั่วไป

วิธีดาเนินการ
- จัดการอบรมตามโครงการบริการวิชาการของสถาบัน
ภาษาฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินในการดาเนินงาน
- จัดการอบรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ
ตามความต้องการของหลักสูตรหรือหน่วยงานที่ดูแลการจัด
การศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี และ - จัดการอบรมโดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทสิ
อบรม ดาเนินการปีละ 2 ครั้ง
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การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒ นธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างงานศิลปะ
ประดิษฐ์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ รวมทั้งการสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 การบริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษาฯ ดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในรูปแบบการจัดทาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
สวนดุสิต โดยประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้อง และคณะ/โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้อาจารย์
นาไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของสื่อมัลติมีเดียในด้านการแต่งกายของนักศึกษาและ
มารยาทไทย ได้มีการถ่ายทอดไปยังนักศึกษาโดยผ่านทางกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมการอบรมปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1


(2) วัฒนธรรมองค์การ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานโดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากร
และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อทานุบารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
5. เพื่ อ รณรงค์ และปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก วั ฒ นธรรมสวนดุ สิ ต ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
6. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรนาในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2560


ค่านิยม
ค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ STAR
ซึ่งเปรียบเสมือนการก้าวไปสู่ดวงดาว ค่านิยมดังกล่าวประกอบด้วย
S = Standard
การบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานในด้านคุณภาพ
T = Teamwork
การทางานร่วมกันของบุคลากรซึ่งช่วยกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้
ไปสู่เป้าหมาย
A = Ability
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เป็นสมรรถนะหลัก
ขององค์กร
R = Responsibility
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
ของบริการที่มอบให้กับลูกค้า




พันธกิจ
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1. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ
2. ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
4. จัดทามาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต
สมรรถนะหลัก ของสถาบันภาษาฯ ที่ช่วยให้การดาเนินงานบรรลุพันธกิจที่กาหนด ได้แก่
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม ช่วยให้บรรลุ
พันธกิจในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การจัดทามาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการประยุกต์
องค์ความรู้ด้านภาษาในการให้บริการวิชาการ นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญในงานศิลปวัฒนธรรมยังช่วยให้บรรลุ
พันธกิจในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ ช่วยให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปะประดิษญ์ และดนตรีไทย มาใช้ในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ
3. ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ช่วยให้
บรรลุพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม เช่น สื่อมัลติมีเดีย


3) คุณลักษณะของบุคลากร
สถาบันภาษา ฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน จาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทของบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
3. พนักงานราชการ (นักวิชาการ)
4. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
5. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
6.อาจารย์ชาวต่างประเทศ

สังกัด
ระดับการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปริญญาเอก
สถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษา ฯ
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ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จานวน
2
3
2
1
2
1

ภาระงาน สถาบันภาษาฯ กาหนดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการของสานักงาน งานเลขานุการและ
การประชุม งานในด้านประกันคุณภาพและการดาเนินงานในด้านการบริการวิชาการ
2. กลุ่ มงานส่ งเสริมและพั ฒ นาความรู้ภ าษาต่างประเทศ ปฏิ บัติห น้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกั บ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ คือ
1. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญรวมทั้งการสร้างความตระหนักให้บุคคลเห็นความสาคัญของการทางานเพื่อส่วนรวม
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับและค่าตอบแทนจากการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัด
อบรม ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สาคัญในการปฏิบัติงาน
3. สวัส ดิ ก ารและข้ อ ก าหนดพิ เศษด้ านสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในองค์ ก ร โดยมี ระบบ
สวัส ดิการส าหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลั ย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสะสมเลี้ ยงชีพ การตรวจ
สุขภาพประจาปี การบริการห้ องพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลประจาห้องพยาบาล การบริการของศูนย์
สุขภาพ สระว่ายน้า การดูแลสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน


(4) เทคโนโลยีที่สาคัญ เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
 อาคารเยาวภา เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลจากกรรมมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2537 และจะดาเนินการปรับปรุงเพื่อจัดตั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางถึงปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป
 สื่ อการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศและด้ านศิ ลปวัฒ นธรรมในรูปแบบต่ าง ๆ เพื่ อใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และการจัดสอบ TOEIC
 เว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองตามอัธยาศัย และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทาเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินงาน
(5) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สถาบัน ภาษาฯ เป็ นหน่ วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดาเนินการภายใต้กฎและ
แนวทางปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ในส่ ว นของการบริห ารบุ ค ลากรและการ
ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการสถาบันภาษาฯ ได้มีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
3. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ว่ า ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าตามสั ญ ญาจ้ า งของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
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5. ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนดุ สิ ตว่าด้ วย หลั กเกณฑ์ และวิธีประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2553
6. ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการในโครงการบริการการจัดอบรม การจัดสอบ และ
การแปล
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P1 (b) ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

สานักงานอานวยการ

กลุ่มงานเลขานุการและ
ธุรการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

- งานสารบรรณ
- งานบริการฝึกอบรมและทดสอบ
- งานเผยแพร่กิจกรรม
- งานการประชุม
- งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
- งานเลขานุการ
ด้วยตนเอง
- งานส่งเสริมและพัฒนา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ศิลปะประดิษฐ์
- งานการเงินและพัสดุ
ทางภาษา
- งานสร้างสรรค์และ
- งานติดต่อประสานงาน
- งานศูนย์การแปล
ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้าน
ภายในและภายนอก
- งานวางแผนและพัฒนาทักษะ
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบั
น
ภาษาฯ
ด
าเนิ
น
งานภายใต้
ก
ารก
ากั
บ
ดู
แ
ลของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
มี
ก
ารบริ
ห ารงานโดย
- งานสวัสดิการ
ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการ บริห ารสถาบั น ซึ่งประกอบด้วย ผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ หั วหน้าส านักงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การดาเนินงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ กลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ในการดาเนินงาน รองผู้อานวยการจะทาหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จะทาหน้าที่ในการติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานรวมทั้ งการจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของสถาบั น ภาษาฯต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กลุ่มลูกค้าหลักของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
1) นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการให้บริการวิชาการทั้งในด้านการจัดอบรม การจัด
สอบและบริการในด้านอื่นๆ ความต้องการโดยส่วนใหญ่ สรุปได้ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาโดยส่ ว นใหญ่ เข้ า รั บ การอบรมภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดและบางส่วนต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสมัครงานและการศึกษาต่อ
2. นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการจัดสอบ TOEIC เพื่อนาผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังใช้
คะแนนสอบ TOEIC ในลั ก ษณะ Placement Test คื อ ใช้ ค ะแนนเป็ น เกณฑ์ ในการก าหนดหลั ก สู ต รที่
นักศึกษาต้องเรียนตามระดับความสามารถ
3. นั กศึกษาปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกใช้บริการงานแปล เพื่ อเป็น ส่ วนหนึ่งของการท า
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
4. นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ที่เข้ารับการอบรมงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์และ
มารยาทไทยตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) บุคลากร จาแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ โดยสถาบันภาษาฯ จะ
จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริการจัดสอบ TOEIC
การแปลเอกสาร และการสัมมนาวิชาการในด้านศิลปวัฒ นธรรม จากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมา
พบว่า ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต้องการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบั ติงาน และ
สาหรับอาจารย์ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3) ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการบริการในด้านการ
ฝึกอบรมทั้งทางด้านภาษาและศิล ปวัฒ นธรรม ในด้านภาษาต่างประเทศจะมีทั้ง การเข้ ารับการอบรมเป็ น
รายบุคคลและการจัดอบรมให้กับหน่วยงาน ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมจะมีการจัดอบรมที่คิดค่าใช้จ่ายและไม่คิด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น การสาธิตการ
แกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย และการทาพานพุ่มบายศรี จากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า
ประชาชนมีความต้องการที่จะใช้ความรู้ภาษาอังกฤษและงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
และการสร้างรายได้ รวมทั้ งเพื่อให้ ได้รับ การสนับ สนุน และส่ งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิ บัติงานจาก
หน่วยงาน
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
1) ผู้ปกครอง มีความคาดหวังให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถ สาเร็จการศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อหรือมีอาชีพที่ดี มั่นคง
2) ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี ความต้ องการให้ บุ ค ลากรใช้ ภ าษาอั งกฤษในการสื่ อสารกั บ ชาว
ต่างประเทศได้ และมีความคาดหวังให้อาจารย์มีความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่บทความทางวิชาการ
หรืองานวิจัยในวารสาร และการนาเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
3) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานภายนอก มี ค วามคาดหวั ง ให้ บุ ค ลากรที่ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
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(2) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
 ผู้ส่งมอบ สถาบันภาษาฯ ดาเนินการบริการวิชาการโดยมีผู้ส่งมอบ ดังนี้
1) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้ส่งมอบในโครงการจัด
อบรม TOEIC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันภาษาฯ มีการจัดประชุมตัวแทนจากคณะและโรงเรียน
เพื่อกาหนดหลักสูตร กระบวนการจัดอบรมและการประเมินผล
2) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ส่งมอบในโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
ปรับพื้นฐาน สถาบันภาษาฯ มีการประชุมกับตัวแทนจากสานักส่งเสริมฯ ในเรื่องของหลักสูตร กระบวนการจัด
อบรมและการประเมินผล
 คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ
1) ศูนย์สอบ TOEIC แห่งประเทศไทย มีการลงนามสัญญาร่วมกัน โดยสถาบันภาษาฯ เป็นศูนย์
สอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ารับการอบรมกับสถาบันภาษาฯ
2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการลงนามสัญญาร่วมกันโดยสถาบันภาษาฯ
เป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
 คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ
1) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และโรงเรียนการท่ องเที่ ยวและบริการ เป็ น คู่ความ
ร่วมมือในการจัดหาวิทยากรในการอบรมทั้งทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม
2) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคู่ความร่วมมือในการดาเนินการจัดสอบ SDU-TEST
of English for Placement รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆ ของสถาบันภาษา
3) หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคู่ความร่วมมือในการดาเนินการจัดสอบ HSK
4) โรงเรี ย นการเรื อ น เป็ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด หาวิ ท ยากรในการอบรมงานทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ ในการผลิ ต บทเรี ย น
ภาษาอังกฤษ Online เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
P. 2 (a) สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับการแข่งขัน
 สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 2 ด้าน คือ ส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในการเปรียบเทียบการดาเนิ นงานจึงเลือกคู่เทียบที่มีการ
บริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกัน คือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(2) การเปลี่ยนแปลงที่สามารถแข่งขันได้
 จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เน้ น ในด้ า นการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย ทาให้สถาบันภาษาฯ มีโอกาสในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาและ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางเพื่ อพั ฒ นาการจั ดอบรมภาษาอั งกฤษเฉพาะทางให้ นั กศึ กษาสามารถแข่ งขั นใน
ตลาดแรงงานในอนาคตได้
 เป้ าหมายการดาเนิ น งานที่ส าคัญ ประการหนึ่งของสถาบันภาษาฯ คือการจัดตั้งศูน ย์การ
เรียนรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง คือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในการดาเนิน งานศูน ย์การเรียนรู้ทางด้านศิล ปวัฒ นธรรม สถาบั นภาษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความได้เปรียบในเรื่อง สถานที่และงบประมาณจากจังหวัดในการดาเนิ นงาน
ซึ่งสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานในด้านศูนย์การ
เรียนรู้ให้ มีความทัน สมัยและใช้เทคนิ คการนาเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งการบูรณาการศิลปวัฒ นธรรมซึ่งเป็น
รากฐานของมหาวิทยาลัยกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบัน
(3) แหล่งข้อมูลที่สาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันภายในและภายนอก คือ
 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีลักษณะการดาเนินการคล้ายกัน ทั้งนี้เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ ในด้าน
หลักสูตร กระบวนการในการจัดและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อศึกษา
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน การสอบถามข้อมูลจากกุล่มผู้ เรียนและผู้รับบริการในด้าน
อื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ
P2 (6) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- การพัฒนาผู้รับบริการให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน 1. ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเป็น
การสื่อสารได้
สื่อในการจัดการเรียนการสอน
2. ความสามารถของบุคลากรในการบูรณาการความรู้
ภาษาอังกฤษกับศาสตร์เฉพาะทาง
ด้านการปฏิบัติการ
- การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านภาษา
1. ความสามารถของบุคลากรในการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ความรู้ภาษาอังกฤษกับงานศิลปวัฒนธรรม
P2 (c) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ
วิชาการ โดยใช้วงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
 P = การวางแผนในการปฏิบัติงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
ดาเนิน งานที่ผ่านมารวมทั้งผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลในการ
กาหนดแนวทางในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
 D = การดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการ ในการดาเนินงานแต่ละโครงการจะมี 3 ขั้นตอน คือ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ดาเนินการตามแผน
และประเมินผล
 C = การประเมินผลการดาเนินงาน
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การประเมินผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะมี 2 ระดับ คือ 1. ระดับโครงการ และ
2. ระดับภาพรวมของหน่วยงาน ในระดับโครงการจะมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยเน้นที่องค์ความรู้หรือ
ทักษะที่กลุ่มลูกค้าได้รับ รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้บริการ ผลจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในครั้งต่อไป
การประเมิ น ผลในระดั บ ภาพรวมของหน่ ว ยงาน คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติราชการเพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 A = การนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
สถาบันภาษาฯ นาผลการประเมินทั้งในระดับโครงการและข้อมูลในแผนปรับปรุงคุณภาพมา
กาหนดแนวทางในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการปีต่อไป รวมทั้งนามาใช้ปรับปรุงขั้นตอน
การดาเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ
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ส่วนที่ 2
รายงานการดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
หมวด 1 : การนาองค์การ
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและเผยแพร่อ งค์ความรู้ ในด้านศิล ปวัฒ นธรรมแก่นั กศึกษา อาจารย์และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายนอก ภารกิจดังกล่าวมีความสาคัญและครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ ผู้บริหารของสถาบันภาษาฯ จึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์
ค่านิ ย มและพั น ธกิจ ตลอดจนการน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อให้ บุ คลากรมี ค วามเข้ าใจในกระบวนการ
ดาเนินงานและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
1.1

การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม
การดาเนิน งานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการ
ดาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 ซึ่งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ภาษาฯ ได้มีการจัดประชุมบุ คลากรเพื่ อทบทวนแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษา
จุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิ บั ติงาน รวมทั้งความพร้อมของหน่ วยงานต่อการปรับเปลี่ ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผู้ส่งมอบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความ
ต้องการของตลาดในด้านการบริการวิชาการ
 พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาลัยวิทยาลัย และความต้องการของเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ
 ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยการวางระบบการทางานที่เน้น
การท างานเป็ น ที ม ความรั บ ผิ ดชอบในหน้ าที่ ของตนเองและการให้ ความร่วมมื อกับผู้ อื่นให้ ได้ง านบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
 ผู้บ ริห ารสถาบันภาษาฯ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบั น ภาษาฯ www.ilac.dusit.ac.th เพื่ อให้ ผู้ เรีย น ลู กค้ าและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทราบนโยบาย ความ
เชียวชาญและเป้าหมายของการดาเนินงาน
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(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
ผู้บ ริห ารสถาบั น ภาษาฯ มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบวินัยและคุณ ธรรม
จริย ธรรมในการปฏิบั ติงานแก่บุ คลากรด้ วยการประชุม ชี้แจง แจกเอกสารคู่มื อจรรยาบรรณและก าหนด
ระเบี ย บปฏิบั ติด้วยการให้ บุ คลากรลงเวลาในการมาปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมในเรื่องวันลาและเวลาในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้บ ริหารสถาบัน ภาษาฯ ยังได้กาหนดให้ การประพฤติตามระเบียบวินัย และความมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีอีกด้วย
(3) การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการกาหนดระบบในการปฏิบัติงานที่ช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจโดย
เน้นการดาเนินงามตามวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกระดับของการดาเนินงานดังนี้
การวางแผนงาน (Plan)
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ภาษาฯ มี ก ารประชุ ม บุ ค ลากรเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในนโยบายของการ
ดาเนินงาน ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งแนวทางในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว
การปฏิบัติการ (Do)
ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มอบหมายให้รองผู้อานวยการ
ประชุมบุ คลากรเพื่อวางแผนและมอบหมายการปฏิบัติงานในแต่ละส่ วน รวมทั้งควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเผน
การตรวจสอบ (Check)
ผู้บริหารสถาบั นภาษาฯ มีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนของการบรรลุ
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงศ์ของโครงการและการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
การปรับปรุงผลการดาเนินงาน (Act)
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
โดยผู้บริหารสถาบันภาษาฯ กาหนดใหบุคลากรนาข้อเสนอแนะที่สรุปจากการประชุมมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไปโดยให้ระบุในส่วนของหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ
นอกจากการกาหนดระบบในการปฏิบัติงานที่เน้นวงจรคุณภาพ PDCA แล้ว ผู้บริหารสถาบัน
ภาษาฯ ยังส่งเสริมให้บุ คลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาให้งานขององค์กรมี
การพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสร้ างองค์ก รให้ มีค วามยั่ งยืน ผู้ บ ริห ารสถาบั น ภาษาฯ ยั งให้ ค วามส าคั ญ กับ การสร้าง
วัฒนธรรมการทางานที่เน้นในเรื่องความรับผิดชอบของบุคลากร การให้ความร่วมมือกันในการดาเนินงานและ
การค านึ ง ถึ งคุ ณ ภาพของงานที่ ส่ งมอบให้ กั บ ลู ก ค้ าซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ช่ ว ยสร้ างความผู ก พั น และความ
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ประทั บ ใจ เมื่อลู กค้าได้รับ การบริการวิช าการที่มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการและสามารถนาไปสร้าง
ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทางานได้
ในการส่งมอบงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพนั้น ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
เป็นสิ่งที่สาคัญ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ
และทักษะการปฎิบั ติงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒ นธรรมที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
โครงการ/กิจ กรรม เช่น การจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านดนตรีไทยและมีการ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดาเนินงาน
ข การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
(1) การสือ่ สาร
ผู้บ ริห ารสถาบั น ภาษาฯ มีการสื่ อสารกับบุ คลากรในลั กษณะสองทิศทางทั้งในรูปแบบที่เป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ ในรูปแบบที่เป็นทางการ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อ
สื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งในการ
ประชุมผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะใน
เรื่องบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน นอกจากการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการแล้ว ผู้ บริห าร
สถาบั น ภาษาฯ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ในการสื่ อ สาร เช่ น การใช้ e-mail และ line ซึ่ ง เป็ น
application ที่ทาให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรติดต่อทาง
โทรศัพท์และเข้าพบพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ
ในส่วนของการสื่อสารกับผู้เรียนและลูกค้าหลัก กลุ่มอื่น ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมการ
สื่อสารในลักษณะสองทิศทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าที่สามารถนามาปรับปรุงการบริการได้ วิธีการ
สื่อสารมีทั้งการพูดคุย ด้วยตนเอง การใช้โทรศัพ ท์และการใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร เช่น การใช้ e-mail
Website และ facebook วิธีการดังกล่าวช่วยให้การสื่อสารสะดวก รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
วัตถุประสงค์สาคัญของการสื่อสารนอกจากจะให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงงานแล้ว ยังเป็นการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันภาษาฯ และใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอีกด้วย
(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานโดย
เน้น การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน รวมทั้งการ
กาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดับนโยบายจะช่วย
ให้บุคลากรมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถประเมินได้ว่างานที่ทานั้นจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างไร
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นอกจากการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายแล้ว ผู้ บริหารสถาบันภาษาฯ ยังใช้วงจรคุณภาพ
PDCA ในการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบริการมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่ มต่าง ๆ ในส่วนของการประเมิน คุณ ภาพของการดาเนินงาน ผู้บริห ารสถาบันภาษาฯ กาหนดให้
หน่วยงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อเป็นการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. ระบบการกากับดูแลองค์กร
(1) ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้บริ หาร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินงาน
ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการรายงานการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ต่อรองอธิการบดีอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้สถาบันภาษาฯ ยังได้มีการจัดทารายงาน
การประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ (Education Criteria for
Performance Excellence – EdPEx) และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ โดย
ผู้บริหารสถาบั นภาษาฯ ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเงิ น สถาบั น ภาษาฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น จาก
มหาวิทยาลัยในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละไตรมาส โดยมีการติดตามการจัดโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการจัดทารายงานการใช้งบประมาณไปยังกองนโยบายและแผน
สถาบั น ภาษาฯ มี ก ารจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ เป็ น การสร้ างรายได้ ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เจ้าหน้าที่การเงินประจาสถาบันภาษาฯ ได้มีการจั ดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละโครงการและนารายได้
ส่งไปยังกองคลัง โดยจัดทาเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการนาส่งเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
ความโปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริหาร การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 4
(12)/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีวาะการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 ถึงวันที่
25 เมษายน 2560 ในส่ ว นของรองผู้ อ านวยการสถาบั น ภาษ าฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากอธิ ก ารบดี ส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ในงานบริหารและงานวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง

15

การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ เป็นประธานและมีรองผู้อานวยการทั้ง 2
ฝ่ายและบุคลากรของหน่วยงานเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทในการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแล้วจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
3. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
จากนั้ น จึ งได้กาหนดแผนการบริห ารความเสี่ ยง เป้าหมาย แนวปฏิ บัติและผู้รับผิ ดชอบอย่าง
ชัดเจน รวมถึงติดต่อและประเมินการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
(2) การประเมินผลการดาเนินงานของผู้นา สถาบันภาษาฯ มีการจัดทาคู่มือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน มีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินโดยให้ความสาคัญ
กับผลการปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับการมอบหมาย รวมทั้งการประเมินศักยภาพ
ตามสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และสมรรถนะตามหน้าที่
(functional competency) โดยมี ร ะดับ ของการประเมิ น ที่ ต่างกั น ระหว่างผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากร ในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเป็นผู้ประเมินผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ และผู้อานวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง
ผู้อานวยการทั้ง 2 ฝ่ายตามลาดับ
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
(1) การคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม การดาเนินงานหลักของสถาบันภาษาฯ คือ การให้บริการ
วิชาการในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทักษะและความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในด้านต่างๆ สถาบัน
ภาษาฯ คานึ งถึงผลกระทบดังกล่ าว จึ ง มีการประเมินผลการดาเนิ นงานทั้งในส่ วนของความพึงพอใจและ
ผลสัมฤทธิ์ในด้านองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับ สถาบันภาษาฯ นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
(2) การประพฤติ ปฏิบั ติ อย่างมี จริยธรรม สถาบันภาษาฯ มีกระบวนการและตัวบ่ งชี้ในการ
ส่งเสริมและกากับให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อนักศึกษา ผู้ส่งมอบ
และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย โดยมีการส ารวจความพึงพอใจในการให้ บริการของผู้ ปฏิบัติงาน การมีช่องทางให้
ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นทั้งทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ใน
ส่วนของการปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ มีระบบในการติดตามและประเมินผลผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและ
กากับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแบบประเมินจรรยาบรรณ และมีผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นคอยกากับดูแล
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรมมีการดาเนินงานที่คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสั งคม โดยให้
ความสาคัญกับผลกระทบ สิ่งที่สังคมจะได้รับจากการดาเนินการหรือบริการของสถาบัน อาทิเช่น การพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ กับชุมชนโดยการสร้างบทเรียน Online การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนการลดใช้กระดาษ การใช้กระดาษที่เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งการน ากระดาษมาใช้ ซ้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ภาษาฯ ยั ง ให้
ความสาคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของบริการที่ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุก
คนจะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานประจาวัน
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ แผนกลยุ ทธ์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิ ต ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดย
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ ปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
2.1 การจัดทากลยุทธ์
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงานให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมก าหนดขั้ น ตอนในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557
ผู้บ ริห ารสถาบั น ภาษาฯ มีการประชุมรองผู้ อานวยการทั้ งฝ่ ายภาษาและฝ่ ายวัฒ นธรรมเพื่ อ
ร่วมกันสรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้มีการทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาว่า
การดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์บรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดหรือไม่ มีประเด็นใดที่ได้ดาเนินการแล้ว
และยังไม่ได้ดาเนินการ ภาพรวมของการดาเนินนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์
ต่อการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงระยะเวลาต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ภาษาฯ และรองผู้ อ านวยการทั้ ง 2 ฝ่ า ย ได้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษานโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 และแผนงานสร้างเสริมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้
สอดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางและนโยบายของมหาวิท ยาลั ย จากนั้ น ได้มี ก ารวิเคราะห์ SWOT เพื่ อ ศึ กษาจุ ดแข็ ง
จุดอ่อน ความพร้อมในการดาเนินงานและสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะ
คุกคาม เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์พร้อมกับทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้
คณะท างานยั งได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ แนวโน้ ม ความต้ อ งการของตลาดในปั จจุ บั น เพื่ อ ปรับ ทิ ศ ทางและ
เป้าหมายการดาเนินงานให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 : การปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงาน
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 รวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการวิเคราะห์ SWOT และทิศทางการ
ดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกัน
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ปรับกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน รวมทั้งการทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(2) นวัตกรรม
ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้วิธีการ 4 ข้อดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้ โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกาหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนา
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับแก่เพื่อนร่วมงาน หรือเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ทางานด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและสรุป
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ การทางานสะดวก รวดเร็วและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ส่งเสริมบุคลากรให้นาเทคโนโลยีมาใช้
ทั้ งในเรื่ องของการสื่ อสาร การประชาสั ม พั น ธ์ การจัด ท าแบบสอบถาม online และการพั ฒ นาบทเรีย น
online
4. ส่งเสริ มการต่ อยอดองค์ค วามรู้ จากการจั ดโครงการ/กิจกรรม ผู้ บริห ารสถาบั นภาษาฯ
ส่งเสริมให้บุคลากรนาองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงาน
หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้
นอกจากการใช้วิธีการดังกล่าวในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้ว ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ ยัง
เปิดโอกาสให้บุ คลากรแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเสรีในเรื่องการดาเนินงานของสถาบันภาษา และจากการ
ระดมสมองเพื่อปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินงาน ทาให้สถาบันภาษาฯ ได้มองเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่
ควรมีการเสี่ยงเพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ประกอบด้วย
1. พันธกิจของสถาบันภาษาฯ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม ทาให้สถาบัน
ภาษาฯ สามารถสร้างงานที่เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านในงานบริการวิชาการรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ช่วยให้สถาบันภาษาฯ สามารถขยายงานเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในการพัฒนาองค์
ความรู้ทั้ง 2 ด้านได้มากขึ้น
2. การบูรณาการทักษะด้านภาษากับองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ช่วยให้สถาบัน
ภาษาฯ พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมหรือสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific
Purposes) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมจากโอกาสเชิงกลยุทธ์ ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็น
องค์กรนาในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรมมีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนามาปรับใช้ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับประเด็นต่างๆ ดังนี้
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 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555
และ 2556 ด้วยข้อสอบ SDU TEE (Suan Dusit Test of English for Excellence) ที่สถาบันภาษาฯ สร้าง
ขึ้น ทาให้ทราบถึงพัฒนาการในด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกหลักสูตรว่ายังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดในการผ่านการทดสอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสถาบันภาษาฯ ใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้น
ในส่วนของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลในด้านศิลปวัฒ นธรรมทั้งในด้านอาหาร งานศิลปะประดิษฐ์ และการสร้างนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาที่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้จัดทาในรูปของรายงาน การจัดทาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเป็น
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สถาบันภาษาฯ สามารถนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ณ อาคารเยาวภา ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวช่วยให้สถาบันภาษาฯ บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม
 ความเสี่ยงที่มีต่อความยั่งยืนของสถาบัน
สถาบั นภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรมมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษในหลั กสูตรต่าง ๆ ให้ กับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนผู้เข้ารับการอบรม คะแนนการทดสอบก่อนหลังการอบรม ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อกระบวนการจัดและข้อเสนอแนะของผู้ เข้ารับการอบรม
ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสถาบันภาษาฯ ใน
การก าหนดแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ การปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนและการจั ด ท าสื่ อ
ประกอบการสอนซึ่งการดาเนินงานต่าง ๆ นี้มีผลต่อความยั่งยืนของสถาบันในอนาคต
 ความสามารถของสถาบันที่จะนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ข้อมูลที่สถาบันภาษาฯ ใช้ในการประเมินความสามารถของสถาบันที่จะนาแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล
ความพร้อมและศักยภาพของคู่ความร่วมมือ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้สถาบันภาษาฯ สามารถประเมินความ
พร้อมของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การบรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดและการปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน
สถาบันภาษาฯ กาหนดระบบงาน (work system) ด้วยการให้ความสาคัญกับความหลากหลาย
(diversity) การบูรณาการ (integration) และการสร้างนวัตกรรม (innovation) รวมทั้งการนาวงจรคุณภาพ
PDCA มาใช้ในการปฏิบั ติงาน การกาหนดระบบงานดังกล่ าวเนื่องจาก สถาบันภาษาฯ ดาเนินงานบริการ
วิชาการทั้งในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ส มรรถนะหลัก คือ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้าน
ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ รูปแบบของการจัดโครงการ/
กิจกรรม จึงเน้นความหลากหลายของงานบริการวิชาการเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในส่ ว นของการบู ร ณาการ สถาบั น ภาษาฯ มี ก ารเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ทั้ ง ด้ า นภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมในงานบริการวิชาการ
20

นอกจากการบูรณาการในด้านองค์ความรู้แล้ว สถาบันภาษาฯ ยังบูรณาการความร่วมมือในการ
ดาเนิ น งานกั บ คู่ ค วามร่ ว มมื อทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ งานมี คุ ณ ภาพสามารถพั ฒ นา
ผู้รับบริการวิชาการให้มีความรู้และทักษะที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากการประสานความร่วมมือใน
การดาเนินงานแล้ว สมรรถนะหลัก อีกประการหนึ่งของสถาบันภาษาฯ คือ ความสามารถในการนาเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ยังช่วยให้สถาบันภาษาฯ บรรลุพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข. วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการมีความชัดเจน สถาบันภาษาฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ า ประสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยมี ก ารก าหนดเป้ าหมายของการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษาฯ มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดัง
แสดงในตาราง 2.1 ข
ตาราง 2.1 ข วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้
เป็ 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

2. จัดทาแนวทางการ
2. ด าเนิ น การจั ด โครงการตาม
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ แนวทางที่กาหนด
ทางภาษาและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างประเทศ

3. จัดทาระบบและกลไกใน 3. ดาเนินกิจกรรมตามระบบและ
การเผยแพร่ และท านุบ ารุง กลไกที่ ก าหนดในแผนงานสร้ า ง
ศิลปวัฒนธรรม
เสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ไทย
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ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. สถาบันภาษา ฯ มีข้อสอบมาตรฐานประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (SDU-Test) จานวน 3 ชุด
2. มีการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อสอบ
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานสาหรับ
นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Course สาหรับ
นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
4. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 2015 International Conference on “Moving
towards an Integration of Language and
Culture”
1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน
สร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
เพื่อ
1.1 กาหนดแผนงานการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดในแผนงาน
1.3 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ
4. กาหนดแนวทางในการ 4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ 1. มีองค์ความรู้ในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษา
บู ร ณ า ก า ร อ งค์ ค ว า ม รู้ ส่ ง เ ส ริ ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น และศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ท า ง ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ ศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ หัวข้อ ภาษาและวัฒนธรรม การก้าวสู่
ศิลปวัฒนธรรม
การบูรณางานด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม “Moving
towards an Integration of Language and Culture”
2. มี ก ารจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นทางด้ า นวั ฒ นธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตกับคณะนักแสดง
จากประเทศบูลแกเรีย
5. กาหนดแนวทางในการ 5. จัดทาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี สื่ อการเรี ย น รู้ ด้ ว ยตน เองด้ า น ภ าษ า และด้ า น
สร้างองค์ความรู้ด้านภาษา ทางด้านภาษาและรวบรวมข้อมูล ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
หรือศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม 1. สื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นภาษาที่ เ ผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
www.ilac.dusit.ac.th และสื่ อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจั ด
กิจกรรม
- สื่อการเรียนรู้ English is Fun
- เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ILAC Theater
- เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม Speaking club
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษา อั ง กฤษด้ ว ย
โปรแกรม Tell Me More
2. ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย จานวน 10 เรื่อง
- สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ส ร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่ ส ายตา
อาเซียน
- สื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์
- ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 4
- สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารของประเทศกลุ่ม ASEAN
- สื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
- วัดโสมนัสวิหารกับการรื้อฟื้นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา
- สมุนไพรกับอาหารไทยในวัง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เรื่อง ย่านาง
- เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือก
- การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อ
เป็ น application การใช้ ป ระโยชน์ ใน รู ป แบ บ พื ช
สมุนไพรและอาหาร
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

6. มีศูนย์กลางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ภาษา และศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

6. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเอง อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อ 1
ภาคเรียน ในศูน ย์การเรีย นรู้ด้ว ย
ตนเอง (Self–Access Language
Learning Center)

7. กาหนดแนวทางในการ 7. จั ด ท าและพั ฒ นาสื่ อ ในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมสวน
เผยแพร่วัฒนธรรมสวนดุสิต
ดุสิต

ผลสัมฤทธ์ตามเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภาษา
ด้วยตนเอง
- กิจกรรม ILAC Theater
- กิจกรรม Speaking Club
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม Tell Me More
ฐานข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ ได้แก่
1. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. หนังสือเผยแพร่ วัฒนธรรมสวนดุสิต
3. วีดิทัศน์ มารยาทสังคมสวนดุสิตและการแต่งกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการนาไปสู่การปฏิบัติ
(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบั ติ งานประจ าปี งบประมาณ 2558 ในการกาหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้พิ จารณา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยในการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดาเนินงาน
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่สาคัญ ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อัตรากาลังของบุคลากร
ทรั พ ยากรที่ เอื้อ ต่อการด าเนิ น งาน ความต้ องการของลู ก ค้า ผู้ ส่ งมอบและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย รวมทั้ งการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและคู่ความร่วมมือในการส่งมอบบริการต่อลูกค้า
(2) การทาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
ในการน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ สถาบั น ภาษาฯ ได้ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเขี ย น
รายละเอียดโครงการ เพื่อดาเนินการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ในส่วนขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สถาบันภาษาฯ เน้นการดาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA คือ (1) มีการประชุมวาง
แผนการทางานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน (2) ดาเนินการตามแผนโดยเน้นความ
ร่วมมือและการทางานเป็นทีม (3) ประเมินผลการดาเนินงานจากแบบสอบถามความพึงพอใจในกระบวนการ
ดาเนิ น งานและผลสั ม ฤทธิ์ในด้ านองค์ ความรู้ที่ ได้ รับ ข้อ เสนอแนะจากลู กค้ า รวมทั้ งผลการประเมิน การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน (4) นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากส่ วนต่างๆ มา
ปรับปรุงผลการดาเนินงานในครั้งต่อไป
(3) การจัดสรรทรัพยากร
สถาบันภาษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากงบประมาณนี้แล้ว สถาบันภาษาฯ ยังสามารถจัดทาโครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงบกลางที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่กาหนดในแผนงานสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ในส่วนของการดาเนินงานด้านภาษา สถาบันภาษาฯ ใช้งบประมาณจากการจัดโครงการ
อบรมซึ่งเป็นโครงการที่มีการจัดเก็บรายได้และนาเข้ามหาวิทยาลัยในชื่องบประมาณ “โครงการศูนย์ภาษา”
โดยเป็ น งบประมาณที่ ส ถาบั น ภาษาฯ สามารถขออนุ มั ติ เพื่ อ น ามาด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ในการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรม ของสถาบันภาษาฯ จะพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดโครงการ เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ มีการติดตามการใช้งบประมาณในแต่ละ
ไตรมาสให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
(4) แผนด้านบุคลากร
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เพื่อเป็นกลไกในการกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร และนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยการกาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่กาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
โดยในแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีการกาหนดกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนรองรับในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตรากาลัง โดยการประสานความร่วมมือไปยังหลักสูตรและการใช้บุคลากรจากภายนอก
เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
สถาบันภาษาฯ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้ติดตามผลสาเร็จของการจัดโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินในระดับโครงการและนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการคาดการณ์ผลการดาเนินการในระยะยาว คือ การ
เป็นองค์กรนาในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทางและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา
และศิลปวัฒนธรรม โดยการพิจารณาการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น มา รวมทั้งการวิเคราะห์ บ ทบาทของสถาบัน แนวโน้ มความต้องการของตลาดในด้าน
หลักสูตร บริการและทิศทางในอนาคต รวมทั้งคู่แข่งของสถาบันและการนาศักยภาพที่เป็นสมรรถนะหลักของ
องค์การมาสร้างนวัตกรรมที่เป็นหลักสูตรและการบริ การวิชาการเฉพาะทาง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้
สถาบันภาษาฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3. 3.1 เสียงของลูกค้า
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความสาคัญต่อการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า
อื่นๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและการให้บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
สถาบันภาษาฯ ยังมีการสร้างความผูกพันกับ ผู้เรียนและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดผู้เรียนและลูกค้าให้
กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
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3.1 ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ก. (1) (2) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีวิธีการดาเนินงานในการให้บริการวิชาการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยการกาหนดกรอบแนวทางในการให้บริการวิชาการตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ โดยมี
การนาข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูลต่างๆ มาใช้
ประกอบการด าเนิ น การในโครงการที่ ส ถาบั น ภาษาฯ จั ด ขึ้ น ได้ แ ก่ โครงการอบรมหลั ก สู ต รปรั บ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558, โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (SDU–
TEC), โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, โครงการบริการจัดสอบ TOEIC, โครงการจัดสอบ
วัดความรู้ ภ าษาอังกฤษ (SDU-TEE) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Course, โครงการศู นย์ ก ารแปล,
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ดุสิตาวิชาการครั้งที่ 10, โครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) รวมถึง
กิจกรรมทาบุญวันสงกรานต์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ณ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self–Access Language Learning Center)
ประมวลภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมการทานุบารุงและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม
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ประมวลภาพกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ
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โครงการต่างๆ ดังกล่ าวข้างต้น สถาบันภาษาฯ ให้ ความสาคัญต่อการรับฟังข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยช่องทางในการรับฟังเสียงที่สาคัญคือ การใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรและกระบวนการจัดอบรม ในกรณี ที่มีผู้เรียนจานวนมาก
สถาบั น ภาษาฯ ใช้แ บบสอบถาม Online เพื่ อใช้ ในการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เรีย น นอกจากการใช้
แบบสอบถามแล้วสถาบันภาษาฯ ยังใช้ช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังเสียงของลูกค้า ซึ่งวิธีการรับฟังและข้อมูลที่
ได้รับจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ รวมทั้งเป็นการ
สร้ า งโอกาสในการขยายความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ เรีย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ๆ ในปั จ จุ บั น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สามารถสรุ ป
รายละเอียดวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าที่สถาบันภาษาฯ ดาเนินการได้ในตารางที่ 3.1 ก (1) (2)
ตารางที่ 3.1 ก. (1) (2) วิธีการรับฟังข้อมูลจากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด ในการ
ให้บริการวิชาการ
ประเภทผู้รับบริการ
1. ผู้เรียน
- ปริญญาตรี

2. กลุ่มลูกค้าอื่น
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- บุคคลภายนอก
3. ส่วนตลาด
- นักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคคล ภายนอก
ในอนาคต

ข้อมูลที่รับฟัง

วิธีการรับฟัง

1. การสอบถามทั้งอย่างเป็น
1. ข้อมูลการฝึกอบรม
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. การสารวจความต้องการ
2. การประเมินผลความ
ความพึงพอใจ
พึงพอใจหลังการฝึกอบรม

ช่วงเวลาที่รับฟัง
ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม

1. ความสนใจเข้าอบรมใน 1. สอบถามความสนใจเข้ารับ
โครงการต่างๆ ของสถาบัน การอบรม
ภาษาฯ

ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม

1. ความต้องการเข้ารับการ 1. สอบถาม ประสานงาน
อบรมในโครงการต่างๆ
โดยตรง
ของสถาบันภาษาฯ

ช่วงของโครงการ/
กิจกรรมที่จัดอบรม

3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ข. (1) (2) (3) สถาบันภาษาฯ มีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ในการดาเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและ
กลุ่มลูกค้าอื่น ซึ่งโครงการในด้านการให้บริการวิชาการได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ มีการติดตาม ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงผลการให้บริการวิชาการเป็นประจาทุกๆ ปี
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ความร่วมมือในการส่งมอบบริ การให้กับลูกค้า และทาการประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรีย นและกลุ่ ม ลู กค้าอื่น ๆ และใช้แบบสอบถาม ในกรณี ที่เป็น การจัดอบรม ซึ่งแบบสอบถามจะ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรและการอบรม จุดประสงค์ของการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
คือ เพื่อปรับ ปรุงการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน การพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งกระบวนการด าเนิ น งาน โดยผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการจะมี การสรุป ผลการดาเนิน งานจากแบบประเมิ น
ดังกล่ าวและเสนอต่อ ผู้ บ ริห าร เพื่ อน าไปแก้ไขปั ญ หาและนาข้อมู ล เหล่ านั้ น มาประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาการให้บริการวิชาการต่อไป
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ในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น สถาบันภาษาฯ จะเน้นการให้บริการที่
มีคุณภาพและการตอบสนองตามความต้องการ ซึง่ การมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ต้องการในการรับบริการ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันภาษาฯ
รวมทั้งกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์หรือประสานงานกับคู่ความร่วมมือในการส่งมอบงานบริการให้กับ
ลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สถาบันภาษาฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
3.2 ความผูกพันกับลูกค้า
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
(1) หลักสูตรและการบริการ
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มี ก ารวางแผนการให้ บ ริการวิช าการ ซึ่ง ข้ อมู ล ที่ ใช้
ประกอบการจัดทาแผนฯ ได้แก่ กลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ ผลการดาเนินงาน
ของสถาบันภาษาฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการในภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ในด้านองค์ความรู้ของผู้รับบริการและแนวโน้มของความต้องการของตลาด รวมทั้งความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 นี้ สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การจั ด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอีกทาง
ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น สถาบันภาษาฯ ได้ดาเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self –
Access Language Learning Center) เพื่ อ เป็ น มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางด้ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell
Me More, กิจกรรม Scrabble, กิจกรรม IlAC Theater เป็นต้น
นอกจากนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น พร้อมรายงานผลคะแนนการจัดสอบก่อน
และหลังการอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
และส่งผลการอบรมดังกล่าวไปยังคณะ / หลักสูตร เพื่อให้มีการวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดสอบและการพัฒนาความรู้ด้านภาษา
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จากการดาเนินโครงการต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มี
การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการโดยคานึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ความจาเป็นเร่งด่วนของผู้เรียนที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและความคาดหวัง ของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ข้ อ มู ล ต่ างๆ เหล่ า นี้ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการพั ฒ นาการบริก ารวิ ช าการที่ เป็ น การสร้า ง
นวัตกรรมของสถาบันภาษาฯ ทั้งในเรื่องของการดาเนินการจัดสอบและการจัดอบรมต่างๆ
(2) กลไกสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันภาษาฯ มีวิธีการดาเนินงานในการจัดบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยการกาหนดกรอบแนวทางในการให้บริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ มีการนาข้อมูลของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมถึงคู่ความร่วมมือที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบการ
ดาเนินการในโครงการที่สถาบันภาษาจัดขึ้น การจัดโครงการโดยคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่นจะช่วยดึงดูดผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นใหม่ๆ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นในปัจจุบันเพิ่มเติม
วิธีการที่สถาบันภาษาฯ กาหนดกลไกหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมาใช้การ
บริการวิชาการของสถาบันภาษาฯ ในทุกๆ โครงการที่ได้ดาเนินการจัดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ก. (2) ซึ่งมี
การสร้างสารสนเทศและจัดกลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างทั่วถึง ดังนี้
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ตารางที่ 3.2 ก. (2) วิธีการพัฒนาและเข้าถึงการให้บริการวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย
การบริการวิชาการ
1. นักศึกษา
-ปริญญาตรี
2. อาจารย์
3. เจ้าหน้าที่
4. บุคคลภายนอก

กลไกการเข้าถึง
การกาหนดสารสนเทศ

การประชาสัมพันธ์

1. ข้ อมู ล ค วาม เชี่ ย วช าญ ด้ าน ก าร 1. เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ
ให้บริการวิชาการ
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
2. ข้อมูลอัตราการให้บริการวิชาการ
3. แผ่นพับ
4. โปสเตอร์
3. ข้อมูลหลักสูตรการให้บริการวิชาการ 5. เสียงตามสาย
4. ข้อมูล งานวิจัยในการสอนภาษาและ 6. ระบบงาน e-office
วั ฒ นธรรม โดยการรวมรวมจากงาน 7. หนังสือพิมพ์
ประชุมวิชาการนานาชาติ
8. email
9. SMS
10. Facebook

(3) การจาแนกกลุ่ม / ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบการจัดทาโครงการของสถาบันภาษาฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจในการกาหนด
กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ซึ่งในการให้บริการ
วิชาการนั้ น สถาบั น ภาษาฯ ได้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ ได้มาเพื่อใช้ในการพัฒ นา ปรับปรุง วิธีการให้ บริการ
วิชาการก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน โดยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ สถาบันภาษาฯ จะมีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่ องและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแก้ไขปัญหา พัฒ นาขั้นตอนการให้บริการและการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อไป
3.2 ข. (1) (2) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันภาษาฯ มีการดาเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยผู้บริหาร
ได้ วางกรอบนโยบายในการดาเนินงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานได้นามาพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
วิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
รวมทั้งมีการจัดทาช่องทางการสื่อสารให้มีความทันสมัย หลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่
3.2 ข (1–2)
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ตารางที่ 3.2 ข. (1-2) วิ ธี ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรม กิ จ กรรมการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ โดยมุ่ งสร้ า ง พั ฒ นา
ปรับปรุง และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้ากลุม่ อื่น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน
1. นักศึกษา
1. มีการประชุมแนวทางการดาเนินงานจัด - จัดทาช่องทาง - วางกรอบนโยบาย - พัฒนาระบบ
-ปริญญาตรี
สอบกับคู่ความร่วมมือด้านการให้บริการ การสื่อสารให้มี
ที่ชัดเจน มีการ
การให้บริการ
2. อาจารย์
วิชาการ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดสอบวัด
ความหลาก หลาย ติดตามผลการ
วิชาการให้มีความ
3. เจ้าหน้าที่
ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ศูนย์บริการ และต่อเนื่องมาก ปฏิบัติงาน และการ คล่องตัว และมี
4. บุคคลภายนอก ทดสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีน (HSK)
ขึ้น
ให้บริการอย่าง
ประสิทธิภาพ
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้
ต่อเนื่อง
มากขึ้น
บริการวิชาการของสถาบันภาษาฯ ในคู่มือ
นักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อ
ประชา-สัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรได้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์
การจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์

ความทันสมัยของ
กิจกรรม
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินงานขององค์กร
ก. การวัดผลการดาเนินงาน
(1) ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีวิธีการวัดผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดย
การพิจารณาจากการบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับโครงการที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนงานสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2557-2560 ในแต่ละปีงบประมาณ
สถาบั น ภาษาฯ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาฯ ได้นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมา
วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักและนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป
(2) ข้อมูลเปรียบเทียบ
สถาบันภาษาฯ ได้กาหนดคู่เทียบคือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เนื่องจากการดาเนินงานมีการเชื่อมโยงงานด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การศึกษาข้อมูล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยการศึกษาข้อมูล ดูงานและวิเคราะห์ ในด้าน
การจัดการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสองแห่งมีหลักการตรงกัน คือ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ให้บริการวิชาการทั้งด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
ทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส าหรั บ โครงการ/กิ จ กรรมในด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่มุ่งเน้ น และส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมล้ านนาและงานประเพณี ท้องถิ่น ซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมทางภาคเหนือ สาหรับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตนั้นมุ่งเน้นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ รวมทั้ งการสร้ างความรู้ และความเข้ าใจในวัฒ นธรรมสวนดุ สิ ต แก่บุ ค ลากรและนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยสถาบันภาษาฯ ได้จัดงานประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและศิลปวัฒ นธรรมเป็นประจาทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
คณาจารย์และบุ คลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพราะได้มีโอกาสจัดงานประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติและ
ร่วมงานกับนักวิชาการชาวต่างชาติ อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
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และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สังคมไทยและสู่ต่างประเทศ
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ใช้ วิ ธี ก ารและรู ป แบบช่ อ งทางที่ ห ลากหลายเพื่ อ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ แบบสอบถาม การใช้โทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ ข้อมูลที่ได้
จากช่องทางดังกล่าว ประกอบด้วยผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้า ที่เข้า
รับบริการวิชาการ ทั้งการอบรมด้านภาษาต่างประเทศและด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (SDU–Test และ TOEIC) และภาษาจีน (HSK) การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา อันเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
(4) ความคล่องตัวของการวัด
ระบบการวัดผลการดาเนินการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อการ ใช้งาน โดยมีการวัดการ
ประเมินจากกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Facebook เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ และการประชุมปรึกษาร่วมกัน เพื่อนาผลการประเมินที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงให้ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนงานสร้ างเสริมทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม พ.ศ. 2557-2560 อย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ มีการ
ประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ กาหนดแนวทาง
การแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญและแนวทางในการแก้ไข ในตาราง 4.1 ข. ดังนี้
ตาราง 4.1 ข. สรุปประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแนวทางแก้ไข
ประเด็น
จานวนผู้เข้ารับการอบรมและการ
ทดสอบไม่เป็นไปตามที่กาหนด

แนวทางแก้ไข
- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
- ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ของ
การอบรมและการทดสอบแก่กลุ่มเป้าหมาย
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการชี้แจงวัตถุประสงค์และกฏ
เกณฑ์ของการเข้ารับการอบรมหรือทดสอบและ
ควบคุมการจัดส่งรายชื่อตามจานวนที่กาหนดสาหรับการ
อบรมหรือการทดสอบ
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ประเด็น
ระยะเวลาทีต่ ้องเข้าอบรมของนักศึกษาไม่ครบ
ตามที่กาหนดไว้

จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในศูนย์การเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเองของสถาบัน
ภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด

แนวทางแก้ไข
- ชี้แจงและกาชับรายละเอียดข้อบังคับและเกณฑ์ในการ
สาเร็จตามหลักสูตรการอบรมแก่นักศึกษาในขั้นตอน
ของการรับสมัครและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการอบรม
- ประสานงานกับผู้ส่งมอบในการควบคุมดูแลและผลักดัน
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
- จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเอง เพื่อเสนอในที่ประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการมอบนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างจริงจัง
- ประสานและขอความร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
เพื่อกาหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วย
ตนเองไปยังหลักสูตรวิชา คณะ/โรงเรียน โดยผ่านระบบ
e-office ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและของสถาบัน
ภาษาฯ รวมทั้งช่องทางการสือ่ สารอื่นๆ
- สารวจและศึกษาความต้องการ ความสนใจ และปัญหาของผู้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนยิ่งขึ้น
- เพิ่มวิธีการ เวลาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
พร้อมกับให้มีการตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา
- สารวจความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อปรับเนื้อหาและรูปแบบวิธกี ารจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ
และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
- ประสานและขอความร่วมมือกับคณะ โรงเรียน หลักสูตร
วิชาและผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้มี
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามจานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้

ค. การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์ กระบวนการและวิธีการดาเนินงาน ปัจจัยแห่งความสาเร็จ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ถึงวิธีป ฏิบั ติที่ดี ซึ่งจะส่ งผลให้ การดาเนิน งานขององค์กรเกิด การพัฒ นาอย่างต่อเนื่องและประสบ
ความสาเร็จดียิ่ง
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(2) (3) ผลการดาเนินงานในอนาคตและการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม น าผลการประเมิน การบรรลุ ตัว ชี้วัดและค่าเป้ าหมายที่
ก าหนดในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนงานสร้ า งเสริ ม ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พ.ศ.2557-2560 รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดาเนิน งาน เพื่อกาหนดวิธีการในการปรับปรุงและวางแนวทางพัฒ นาการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนงานสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในปีถัดไป อาทิ
- งานอบรมและบริการวิชาการ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการบริการวิชาการ
ด้านภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปเนื้อหา สื่อและวิธีการนาเสนอ นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ
มีการสารวจความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดการอบรมและให้บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและเป็นประโยชน์โดยตรงสูงสุดกับลูกค้า
- งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการวางแผนการ
จั ด โครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เชื่ อ มโยงกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และแนวโน้ ม ของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ยังได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการจัดเก็บรวบรวมและแยกประเภทหมวดหมู่
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และการสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในอนาคต
4.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้
ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้
(1-2) การจัดการความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร
ผู้บ ริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ ความ
เชี่ย วชาญในการปฏิ บั ติงานและการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้เพื่ อ การพั ฒ นาศัก ยภาพการด าเนิ น งาน เช่ น การ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดทารายงานการประชุม การอบรมการใช้
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (e-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย การใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ใน
ศูน ย์การเรียนรู้ ภ าษาด้วยตนเอง ฯลฯ การดาเนินการดังกล่ าวทาให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และสามารถ
ดาเนิ น การได้ด้ว ยตนเองอย่ างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร
นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการใช้งาน
และร่วมกิจ กรรมต่างๆ ของศูน ย์ การเรีย นรู้ ภ าษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อส่ งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการใช้และการเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสถาบันภาษาฯ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
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4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1-2) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อาทิ ระบบ e-office ของ
มหาวิทยาลัย เว็บ ไซต์ของสถาบัน ภาษาฯ (www.ilac.dusit.ac.th) สื่อสั งคมออนไลน์ของสถาบันภาษาฯ
(www.facebook.com/ilacatdusit) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสถาบันภาษา
ศิลปะวัฒนธรรม กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ในการประเมินความ
สนใจ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญ หาของ
ผู้ใช้บริการของสถาบันภาษาฯ รวมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานของสถาบันภาษาฯ
เว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ (www.ilac.dusit.ac.th)

สื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันภาษาฯ (www.facebook.com/ilacatdusit)
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ฐานข้อมูล (Database)
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุน
การใช้และการผลิตสื่อนวัตกรรมทั้งด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา คือ บทเรียนภาษา
อังกฤษออนไลน์ ชุด English is fun สื่อวีดิทัศน์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทาอาหาร สื่อวีดทิ ัศน์การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการบนเครื่องบินโดยสาร สื่อวีดิทัศน์งานศิลปะประดิษฐ์และอาหารไทย หนังสือ
วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศเพื่อการเดินทาง สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ หัวข้อ รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU
ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์
http://sdib.dusit.ac.th/web/channel/vdo_detail/11/324/0 ฯลฯ

นอกจากนี้ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสาขาต่างๆ ที่ได้จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.- มสด) โดยข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ข้อมูลองค์ความรู้ที่สถาบันภาษาฯ เผยแพร่จึงมีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้
และทันต่อความต้องการ รวมทั้งมีการจั ดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นหมวดหมู่ โดยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่ อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ ผลจาการดาเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
สถาบันภาษาฯ มีข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจานวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. สื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ ทางเว็บไซต์สวนดุสิตออนไลน์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ SDIB ช่อง 3 หัวข้อรักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU ที่อยู่เว็บไซต์
http://sdib.dusit.ac.th/web/channel/vdo_detail/11/324/0 ซึง่ มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- การทาพวงมาลัยลายเกลียว
- การทาเทียนกุหลาบลอยน้า
- สบู่แกะสลักรูปปลาทอง
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- การทาดอกไม้ใบบางจากต้นยางพารา
- การทาบุหงาของชาร่วย
- การร้อยมาลัยกระแต
- การแกะสลักผักและผลไม้
- น้าอบไทย
- พิมเสมน้า
- การทากระทงลอย
- ประวัติวันสงกรานต์
- การทาดอกไม้ประดิษฐ์
- การจัดสวนจิ๋ว
- การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นขนมเค้ก
- กุหลาบกระดาษ
- กุหลาบจากดิน
- แกะสลักแคนตาลูป
- แกะสลักแตงกวา
- ดอกไม้ในสวนแก้ว
- ปั้นดินน้ามัน
- ผ้าเช็ดหน้ากุหลาบ
2. สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารไทยและของประเทศกลุ่ม ASEAN (สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
ได้ ในมือถือระบบ Android ไปที่ Play Store : SDU eLearning)
3. สื่อประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น
- การจัดดอกไม้สด
- การจัดทาเครื่องดื่ม
- การทาคานาเป้
- การห่อของขวัญ
- การแกะสลักขิง
- ตานานตาหนักเยาวภา
- ประวัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มารยาทสังคมสวนดุสิต
- กระทงเทียนหอม เพิ่มสีสันใหม่ ให้สายน้า วันลอยกระทง
- รวยด้วยน้าอบไทย
- น้าอบไทย “สวนสุนันทา-สวนดุสิต ร่วมสืบสานสงกรานต์”
- สืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยน้าอบไทยสวนดุสิต
- ศิลปะการพับเหรียญโปรยทาน
4. สื่อมัลติมีเดียตามรอยสมุนไพรไทยกับน้าพริกสี่ภาคตารับชาววัง
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5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เรื่อง ย่านาง (สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ ในมือถือระบบ
Android ไปที่ Play Store : SDU eLearning)
6. สื่อมัลติมีเดียแพทย์วิถีธรรม ยา 9 เม็ด
7. การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
พืชสมุนไพรและอาหาร (สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ ในมือถือระบบ Android ไปที่

Play Store : Purple Flowers SDU)
8. หนังสือวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศเพื่อการเดินทาง (ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น)
ตัวอย่างสื่อและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์
(e-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอประวัติ ประสบการณ์การทางาน ผลงานและโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานต่างๆ ในรูปหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น คาสั่งราชการ รายงาน โครงการ รูปภาพ กิจกรรม คู่มือ
การดาเนินงาน ฯลฯ ในแต่ละรอบการประเมินการดาเนินงานประจาปี ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรมสามารถใช้ ร ะบบแฟ้ ม สะสมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ตลอดจนใช้ ในการวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตามลั ก ษณะงาน
ความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยระบบดังกล่าวมีการกาหนดให้ผู้ใช้งานระบุชื่อและรหัสผ่าน
ก่อนเข้าใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นความลับ
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ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย

(2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ผู้ บริห าร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ เช่น
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (e-Portfolio) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอนของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล
ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่ให้บริการโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งผู้เรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการในการใช้งานโดยบางระบบที่พัฒนาขึ้นกาหนดให้ผู้ใช้งานระบุชื่อและรหัสผ่าน
ก่อนเข้าใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นความลับ
(3) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด ซึ่งดาเนินการโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ มหาวิทยาลัย
มีระบบการบารุง ดูแลรักษา และมีระบบการแจ้งซ่อมที่สะดวกรวดเร็ว ส่วนในด้านซอฟต์แวร์มีการจัดหาซอฟต์แวร์
ที่ถู กลิ ขสิ ทธิ์ มีการฝึ กอบรม การใช้งาน และการให้บริการโดยส านั กวิทยบริการและสารสนเทศ ในการจัดหา
ซอฟต์แวร์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและง่ายต่อการเข้าใช้บริการ
(4) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบมีระบบการสารองข้อมูลที่สาคัญ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ฉุกเฉิน กรณี ที่
ผู้ใช้งานสารสนเทศพบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางโทรศัพ ท์หรือทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่หน่วยบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาแก้ ไข
ปัญหาให้ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้บ ริการประเมิน ความพึงพอใจหลังการให้ บริการในแต่ละครั้งอย่างทันที เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการนามาปรับปรุงพัฒนาระบบและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus)
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
สถาบั น ภาษา ฯ มี แ นวทางในการจั ด การเพื่ อ ประเมิ น ความต้ อ งการด้ านขี ด ความสามารถและ
อัตรากาลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ การรับรองคุณสมบัติ และระดับกาลังคนที่มีอยู่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จัดทาโครงสร้างการบริหารองค์การ
- กาหนดรายละเอียดภาระงานตามพันธกิจ จาแนกตามกลุ่มงาน

วิเคราะห์อัตรากาลัง
- กาหนดอัตรากาลังที่พึงมีตามภาระงานแต่ละกลุม่ งาน
- ทบทวนคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง
- ทบทวนรายละเอียดภาระงานตามพันธกิจ

- พิจารณาความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง
กับปริมาณงาน
- พิจารณาการขอ
อัตรากาลังเพิม่ (กรณี
อัตรากาลังที่มไี ม่เพียงพอ
หรือลดลง)

จัดทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่
- กาหนดค่าเป้าหมายของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามหน้าที่

ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่
- จัดทาแบบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ตามหน้าที่ และประเมินผล
- ดาเนินการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะ
- จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการสารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ติดตามและประเมินผล
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นาผลการประเมินสมรรถนะ
มาวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร

(2) บุคลากรใหม่
สถาบั น ภาษาฯ มีวิธี การในการสรรหา ว่าจ้ าง บรรจุ ตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง
ดาเนินการประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือก การทาข้อตกลงและสัญญาว่าจ้างผ่านทางกองบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยสถาบัน ภาษา ฯ จะเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับตาแหน่งงานและอัตรากาลังที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า สถาบันจะมีบุคลากรใหม่ที่ เหมาะสม
กับตาแหน่งงานที่จะต้องปฏิบัติ
การดาเนินการเพื่อรักษาบุคลากรใหม่ มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการแสดง
ความเป็นมิตรต่อบุคลากรใหม่ กาหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานหลักที่ชัดเจน การถ่ายทอดและชี้แจง
ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ ง การแนะน าสถานที่ การพั ฒ นาความก้ า วหน้ าในอาชี พ
สวัสดิการ โอกาส และสิทธิที่พึงได้ ตามข้อกาหนดและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายได้พิเศษ
จากการปฏิบัติงานในโครงการและหรือกิจกรรมที่มีการสรรหารายได้ของหน่วยงาน
สถาบันภาษา ฯ ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากร จากความหลากหลายในการ
แสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนซักถามความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในองค์กรในลักษณะสองทาง โดยการ
จัดประชุม การสื่อสารทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การสื่อสารทางตรงแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และผู้นาระดับสูง และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน รวมทั้งการจัดทา
รายงานผลการดาเนินการเสนอต่อผู้นาระดับสูง ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้
และจั ดทาเป็ น คู่มือ ผลการดาเนิน งานที่ผ่านมา เช่น การทบทวนบทบาทและหน้าที่ตามภาระงานหลั ก
ภาระงานรอง และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
(3) การทางานให้บรรลุผล
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากรเพื่อ
3.1 ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
สถาบันภาษา ฯ มี การกาหนดภาระงานและแบ่งโครงสร้างการบริหารองค์กรภายใน ตาม
คุณลักษณะงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สานักงานผู้อานวยการ

กลุ่มงานเลขานุการและ
ธุรการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ภาษาต่างประเทศ

- งานสารบรรณ
- งานการประชุม
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานการเงินและพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
- งานติดต่อประสานงาน
ภายในและภายนอก
- งานสวัสดิการ

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

กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
- งานเผยแพร่กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปะประดิษฐ์
- งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
เทคโนโลยีด้านศิลปวัฒนธรรม

จากการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 กลุ่มงาน สถาบันภาษา ฯ มีการกาหนดภาระงาน
(Job Description) แต่ละกลุ่มงาน บุคลากรที่สังกัดในแต่ละกลุ่มงานก็จะมีภาระงานตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการองค์กร ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
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3.2 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีสมรรถนะหลัก คือ
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางด้านภาษา และด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
3. ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ
จากสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้าน เชื่อมโยงกับภาระงานที่กาหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถาบัน ดังนั้นบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานสามารถใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุเป้าหมายของสถาบันได้อย่างเต็มที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ฯ มีผลการ
ดาเนินงานที่มีการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันภาษาฯ ได้แก่
1. ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านภาษา
และด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามความเชี่ยวชาญที่ตอบสนองความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย
และมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างโครงการและกิจกรรม ได้แก่
โครงการและกิจกรรมทางด้านภาษา อาทิเช่น
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษาโรงเรียน
การท่องเที่ยวและบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา พ.ศ. 2558
- โครงการบริการจัดสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (SDU-TEC) สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น
- โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อาเซียน
2. ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
ผลการดาเนินงานตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
เป็ น การบริ ก ารวิ ช าการทั้ ง ในด้ า นภาษา และด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
- โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสาหรับบุคคลทั่วไป
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
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3. ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ
ผลการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ และ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยการจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ให้ กับ นั กศึกษาในรู ป แบบต่าง ๆ เพื่อให้ เข้าถึงผู้เรียน นักศึกษา และผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ย รวมทั้งเพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น ได้แก่
กิจกรรมด้านภาษา
- กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tell Me More
- การส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ www.ilac.dusit.ac.th
- การจัดกิจกรรม ILAC Theater
- จัดกิจกรรม Speaking club
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
- การจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒ นธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการและ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
- การรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน
การดาเนินงานบริการวิชาการของสถาบันภาษา ฯ เป็นการดาเนินการโดยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม โดยการให้บริการจัดโครงการอบรม การจัดสอบ
และบริการวิชาการอื่นๆ ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ตามความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า
ตามตัวอย่างโครงการและกิจกรรมในข้อ 3.2
3.4 ให้มีผลการดาเนินงานที่เหนือกว่าความคาดหมาย
ด้วยข้อจากัดของสถาบันภาษาฯ ในด้านจานวนของบุคลากร ซึ่งมีจานวน 11 คน (รวม
ผู้บริหาร) แต่สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามพันธกิจที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโครงการ
ที่นั บ ว่าเป็ น ผลงานโดดเด่น และเหนื อความคาดหมาย ได้แก่ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิ มพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโครงการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
ซึ่งเป็นการบูรณาการกระบวนการดาเนินงานในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ นั บ ว่า เป็ น โครงการที่ มี ค วามท้ าทายและมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ
กระบวนการดาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรสถาบันภาษา ฯ และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมและชิ้นงานต่างๆ อาทิเช่น
การผลิต Application ฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าสีม่วง การผลิตเครื่องสาอางสบู่เหลวและแป้งน้าลดแบคทีเรียที่มี
ส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรอรชุน และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
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(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
สถาบันภาษาฯ มีระบบการบริหารบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารภายใน ที่เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสถาบัน มีการจาแนกบุคลากรตามความเชี่ยวชาญเป็น 3 กลุ่มงาน มีการ
กาหนดรายละเอียดภาระงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและตาแหน่งงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดภาระงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจในบริบทขององค์กร และไม่ส่งผลในด้านลบหากเกิด ผลกระทบด้านอัตรา
กาลังที่ลดลง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยการสอนงาน การเรียนรู้และการปฏิบัติจริง การจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลทั้งในด้านภาษาและด้านศิลปวัฒนธรรม
ในกรณีประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรืออาจมีไม่เพียงพอ เช่น
วิทยากรด้านศิลปะประดิษฐ์ และวิทยากรด้านภาษา สถาบันภาษาฯ สามารถจัดหาวิทยากรจากภายนอกได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากมีการสร้างเครือข่ายกับวิทยากรจากคณะ สถาบัน สานักของมหาวิทยาลัยและ
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
สาหรับการบริหารความต้ องการของบุคลากรและขององค์กร จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เน้นการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การทบทวนกลยุทธ์ของ
องค์กร การจัดอบรมเพื่อร่วมกันทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร การจัดทาแผน
ปฏิบัติการ การจัดทาโครงการและกิจกรรม การจัดทาคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ และการจัดทาเกณฑ์และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของบุ คลากร รวมทั้ งการพัฒ นาศักยภาพเพื่ อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้ กับ บุคลากร โดยการอบรม
สัมมนา ศึกษาต่อ และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒ นาตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข. บรรยากาศการทางาน
(1) สภาพแวดล้อมการทางาน
สถาบันภาษาฯ มีการดาเนินงานเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามนโยบายและการ
จัดการของมหาวิทยาลัย มีการจัดสถานที่ทางานให้ถูกสุขอนามัย มีความสะดวกในการเข้าที่ทางาน และมี
บรรยากาศที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยในด้านต่างๆ อาทิเช่น
- ระบบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัย
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียน ที่ตั้งสานักงาน การติดตั้งแผนที่แสดงรายละเอียด
ของอาคารเรียนและสานักงาน มีเจ้าหน้าที่ประจาอาคารเรียนและที่ตั้งสานักงาน เพื่อคอยดูแลด้านความ
ปลอดภัย มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการดูแล ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ โดยกองอาคารสถานที่
- ระบบการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย
มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและที่ตั้งสานักงานโดยเจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
มีการว่าจ้ างบริษัททาความสะอาดห้ องสุ ขา มีห้ อง Pantry เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับบุคลากร มีโต๊ะ
ทางานและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติที่เป็นสัดส่วน
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(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายสาหรับบุคลากร
บุ ค ลากรของสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อยู่ ในประเภทบุ ค ลากรฝ่ า ยสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สิทธิและประโยชน์ที่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจะได้รับจะเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่
- สิทธิในการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด
- สิทธิในการลาศึกษาต่อ ลาบวช
- ระบบประกันสังคม
- กองทุนสะสมเลี้ยงชีพและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
นอกจากนี้บุคลากรสถาบันภาษา ฯ ยังมีสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากหารายได้พิเศษในการจัด
โครงการบริการวิชาการทั้งในด้านภาษา และด้านศิลปวัฒนธรรม ตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งการสนับ สนุน ส่งเสริม และสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรตามวาระและ
โอกาส
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. ผลการปฏิบัติการของบุคลากร
(1) องค์ประกอบของความผูกพัน
องค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสถาบันภาษา ฯ คือ การทางานที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน ซึ่งการให้ความสาคัญแก่บุคลากรจะช่วยเสริมสร้างความผูกพัน ส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น
และรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจของหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารมีแนวทางในการสร้างองค์ประกอบของความผูกพัน ดังนี้
1. การให้ความสาคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานและการทางานแบบมีส่วนร่วม
- ผู้บริหารจะแสดงออกเพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจว่า บุคลากรของสถาบันภาษาฯ ทุกคน
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายแก่สถาบันได้ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
กาหนดรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ อิสระแก่บุคลากรในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในองค์ก ารในลักษณะแบบสองทาง ทั้งทางตรงแบบ
เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ น าระดั บ สู ง และระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การยกย่องชมเชย
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหรือหลักสูตรที่บุคลากรสนใจเพื่อนามาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทัง้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดและการสอนงานให้กับบุคลากรด้วยกัน มีการกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
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(2) วัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การของสถาบันภาษาฯ คือการทางานแบบมีส่วนร่วม และการทางานเป็นทีม
ซึ่งรูปแบบการทางานดังกล่าว กลไกสาคัญคือการสื่อสาร มีการสื่อสารแบบสองทางทั้งแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ การสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง หรือตามลักษณะงาน มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ บริหารสูงสุด และบุคลากร เป็นการ
สื่อสารที่เปิดกว้างให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลการดาเนินงาน
ให้กับหน่วยงาน การสื่อสารในองค์การมีการดาเนินงานในรูปแบบ ดังนี้
1. การสื่อสารโดยการจัดประชุม
รูปแบบการประชุมสถาบันภาษาฯ จาแนกเป็น
- การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
- การประชุมฝ่ายภาษา
- การประชุมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
- การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. การสื่อสารระหว่างบุ คลากรและผู้บังคับบัญชาโดยใช้ สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ และอีเมลล์
โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน
3. การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าพบผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ผลจากการสื่ อสารในรู ป แบบดั งกล่ าว ส่ งผลให้ ได้ บ ทสรุป หรื อข้ อสรุป ที่ กาหนดกิจกรรม
ดาเนินการโดยมีบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกสาคัญเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
(3) การจัดการผลการดาเนินการ
สถาบันภาษาฯ มีการดาเนินงานตามพันธกิจใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1. การดาเนินงานตามพันธกิจในการบริการวิชาการที่มีการจัดหารายได้
2. การดาเนินงานตามพันธกิจในการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัย
3. การดาเนินงานตามพันธกิจให้บริการวิชาการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่ใช้งบประมาณ
การจัดการผลการดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ จะถูกกาหนดให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจทั้งที่มีการจัดหารายได้ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย และโครงการ/กิจกรรมที่ ไม่ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ทั้งนี้จะ
พิจารณาตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้กาหนดรูปแบบการดาเนินงานด้วย
ตนเอง มีรองผู้อานวยการและผู้อานวยการคอยดูแลให้คาปรึกษาและควบคุมความถูกต้อง แม่นยาในด้าน
เนื้อหาเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา ผลตอบรับจาการดาเนินงานที่บุคลากรจะได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนจากผล
การด าเนิ น งานในโครงการ/กิจ กรรมที่ มี การจั ดหารายได้ การยกย่อ ง ชมเชยในทุ ก โครงการ/กิ จกรรมที่
ดาเนินการ นอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
ปีงบประมาณด้วยเช่นกัน นับ ได้ว่าระบบการจัดการดังกล่ าวส่งผลที่ดีในการสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้

48

บุคลากรมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลการดาเนินงานให้มีความโดดเด่น มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลที่ดีต่อ
กลุ่มเป้าหมาย และบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบของการจัดการผลการปฏิบัติงานของสถาบันภาษา ฯ จะส่งผลต่อบุคลากร ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันภาษาฯ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้แบบ ป.มสด. 1,2
และ 3 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
- การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
- การประเมินสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency)
- การประเมินภาระงานหลัก
- การประเมินภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยผลการประเมินจะส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
บุ ค ลากรที่ มี ค ะแนนการประเมิ น สู งสุ ด จะได้ รับ การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นในอั ต รา 8 % 6 % 4% และ 2%
ตามลาดับ สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ก็จะมีผลต่อการพิจารณา
ให้ออกจากมหาวิทยาลัย
2. การบริหารจัดการค่าตอบแทน
สถาบันภาษาฯ มีระบบในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร โดยกาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบ
แทนจากการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ สถาบันภาษาฯ จะมุ่งเน้นให้บุ คลากรพัฒ นา
กระบวนการดาเนินงาน พัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
องค์การได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจและเลือกใช้บริการของสถาบันภาษาฯ ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากร
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) การประเมินความผูกพัน
สถาบันภาษา ฯ มีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากรในทุกส่วนงาน โดยวิธีการสังเกต
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความทุ่มเท ผลงานที่ปฏิบัติ ความถูกต้อง
และการตรงต่อเวลา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
- การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม
- การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ในการประชุม
- การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและการให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต
- ความเสียสละ ความเต็มใจและอาสารับผิดชอบปฏิบัติงานทีน่ อกเหนือจากภารกิจหลัก
รวมทั้งเมื่อมีการมอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
- ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง ความมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและงานตามภาระงานหลัก
- การปฏิบัติงานตามหน้าที่และภาระงานอื่นแบบเหนือความคาดหมาย โดยสามารถ
พิจารณาได้จากผลการปฏิบัติงาน
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- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมต่อภาระ
งานหลักของตนเอง
- การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร อาทิเช่น การแสดงความเต็มใจในการให้บริการเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง เป็นต้น
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ส่งผลและสะท้อนให้สถาบันรับรู้ได้ว่า ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน
อาจจะลดลงได้แก่ การขาดงาน เวลาในการมาปฏิบัติงานสาย และการเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสถาบัน ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและสังเกตได้ไม่ยากนัก เนื่องจากมีจานวนบุคลากรไม่มาก ทาให้สามารถวาง
มาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ด้วยวิธีการ
- การพูดคุยในวาระและโอกาสต่าง ๆ แบบไม่เป็นทางการ
- การจัดกิจกรรมสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ
- การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องแสดงตน
- การจัดสัมมนานอกสถานที่
(2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน
จากผลการประเมินความผูกพันในข้อ (1) สามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
2. ด้านบรรยากาศการทางาน
3. ด้านความผูกพันของบุคลากร
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถาบันจะมีผลการดาเนินงานที่ดี และมีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนความผูกพันของบุคลากร
แต่ผลลัพธ์ด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรกับสถาบัน พบว่า อัตรากาลังของบุคลากรมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะบุคลากรที่มาใหม่ ระยะเวลาในการปฏิบัติจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 1- 2 ปี ผู้บริหารจึงได้วาง
แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรกับองค์การ ดังนี้
1. จัดหาอัตรากาลังเพิ่มเติม
2. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่ยังคงอยู่
3. พิจารณาทบทวนระบบการบริหารจัดการบุคลากร ในการรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์การ
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และการพัฒ นาสาหรับบุคลากรและผู้ นาของสถาบันภาษาฯ จะเป็นระบบที่
บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติงานประจาและมีความต้องการที่จะพัฒ นาเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว การ
นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การศึกษาแนวทางและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดใหม่ ๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการเข้า
รับ การอบรมเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ๆ ที่ส อดคล้ องกับความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ ในด้าน “การพั ฒ นาผู้ รับบริการให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้” และ สมรรถนะหลัก 3 ด้านของสถาบัน ในด้าน
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1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ความเชีย่ วชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
3. ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานบริการวิชาการ
โดยผลที่ได้จากการเรียนรู้และการพัฒ นากระบวนการดาเนินงานตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และสมรรถนะหลั ก จะเชื่ อ มโยงสู่ ก ารก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การในปี ถั ด ไป เช่ น ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒ นาการจัดโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ของท้องถิ่นให้มากขึ้น และการ
พัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองให้มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
มากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงานตามระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
โดยการถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการทางานของบุคลากร สถาบันภาษาฯ ได้แก่
1. คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หัวข้อ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฉบับปรับปรุง)
2. คู่มือการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา
สถาบันภาษา ฯ มีการประเมินประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้ โดยสนับสนุน
ให้บุคลากรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ระบบงาน รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โดยการบรรยายให้ความรู้ และนาไปปฏิบัติจริง
เพื่อลดปัญหาอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ และ
กาหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานในแต่ละหมวด
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดทาคู่มือการเงินและพัสดุ เพื่อกาหนดผู้รับผิ ดชอบงาน
การเงินและระบบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม และสามารถนาคู่มือดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้ลดปัญหาอุปสรรคของบุคลากรในการดาเนินงานเบิกจ่ายว่าด้วยระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
3. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. การถ่ายทอดความรู้และการสอนงานในการปฏิบัติงานตามระบบ e-office
5. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทา Portfolio
(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
สถาบั น ภาษาฯ ได้คานึ งถึงโอกาสและการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ให้ กับบุคลากรทั่วทั้ง
สถาบัน ดังนี้
- มี การจั ดทาโครงสร้างการบริห ารองค์กรและการจัดทาภาระงาน เพื่อกาหนดสายการ
ปฏิบัติงานและรายละเอียดของงานในแต่ละตาแหน่งให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
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- มีการจัดทาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional
Competency) เพื่อเป็ น เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน นาผลการประเมินสู่ การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
- มีการจัดทาอัตรากาลังและรายละเอียดของภาระงาน เพื่อความสอดคล้องของจานวน
บุคลากรและภาระงาน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาอัตรากาลังเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management)
สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม มีการออกแบบระบบงาน (Work System Design) โดย
ค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะงานที่ ส าคั ญ ของสถาบั น ภาษาฯ คื อ ความหลากหลาย (Diversity) การบู ร ณาการ
(Integration) และนวัตกรรม (Innovation) นอกจากนี้ สถาบันภาษาฯ ยังมีการจัดการกระบวนการทางาน
(Work Process) ให้ มี ม าตรฐานและบรรลุ จุ ด ประสงค์ ที่ ว างไว้ด้ ว ยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA มี ก ารจัด ท าคู่มื อ
(Manuals) ควบคุ ม การด าเนิ น งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า กิ จ กรรมจะด าเนิ น ไปอย่ างถู กต้ อ งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการประเมินผลการดาเนินงานก่อนสรุปเป็นรายงาน (Reports) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูล ในการปรับ ปรุงการดาเนิ น งานในอนาคต ด้วยระบบงานและกระบวนการทางานดังกล่ าว ส่ งผลให้
สถาบันภาษาฯ สามารถสร้างมูลค่าให้กับนักศึกษา และความพึงพอใจให้กับผู้ส่ง มอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันก็สามารถทาให้สถาบันภาษาฯ ดารงอยู่และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
6.1 การออกแบบระบบงาน (Work System):
ใน ฐ า น ะ ห น่ ว ย งา น ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิท ยาลั ย ที่ ให้ บ ริการทั้งทางด้ านภาษาและวัฒ นธรรม
ดังนั้น ลักษณะงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจึง
มี ลั ก ษณ ะส าคั ญ สามประการ คื อ ความหลากหลาย
(Diversity) การบู ร ณ าการ (Integration) และการสร้ า ง
น วั ต ก รรม (Innovation) ซึ่ งก ารอ อ ก แบ บ ระบ บ งาน
จาเป็นต้องคานึงถึงลักษณะงานที่สาคัญดังกล่าว ซึ่งจะส่งผล
ให้ ส ถาบั น ภาษาฯ สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ห ลากหลาย ผ่ า น
การบูรณาการความรู้ และความร่วมมือ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม
โดยเน้นที่สมรรถนะหลักของสถาบันภาษาฯ อันประกอบด้วย
1) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2) ความเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น งานด้ า น
บริการวิชาการ และ 3) ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทั นสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ตาม
พันธกิจของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้ส่งมอบ คู่ความ
รวมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยลักษณะงานสาคัญสามประการของสถาบันภาษา คือ
การบูรณาการ (Integration)
การบูรณาการภายในหน่วยงาน
การดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ มีการบูรณาการงานด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลของการบูรณาการสะท้อนออกมาในรูปของงานที่ประสมประสานความรู้ด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น
 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่เน้นความสาคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่สถาบันภาษาฯ จัดต่อเนื่องทุกปี
 งานเทศน์มหาชาติ ที่มีการจัดทาคาบรรยายความหมายของการเทศน์แต่ละกัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ
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การบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการความรู้ความร่วมมือกับคณะ และโรงเรียน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ อเสริมสร้างจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ผลที่ได้จากการดาเนินงานในลักษณะของ
การบูรณาการ ตัวอย่างเช่น
 ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ
 วีดิทัศน์แนะนาการประกวดดนตรีไทย คู่มือแนะนาเครื่องดนตรีไทยเป็นภาษาอังกฤษ






การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น
การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายใน และภายนอกประเทศ
งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ทีร่ ่วมมือกับบริษัท Educational Testing
Service (ETS)
การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ที่ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ

ความหลากหลาย (Diversity)
สถาบั น ภาษาฯ มุ่งเน้ น การให้ บริการทางวิชาการที่ห ลากหลาย ทั้งในรูป ของเนื้อหาและการ
นาเสนอ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 สถาบันภาษาฯ ให้บริการการศึกษาอย่างเป็นทางการ ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ
หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
 สถาบันภาษาฯ ให้บริการการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการและตามอัธยาศัย เช่น การให้บริการ
ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ (www.ilac.dusit.ac.th) ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
และตัวมาสคอต (นายดุสิตและนางสาวดุสิตา) และผ่านโทรทัศน์วงจรปิดของมหาวิทยาลัย
 ภายในห้องปฏิบัติการทางภาษา สถาบันภาษาฯ มีการจัดกิจกรรมหมุ นเวียนที่หลากหลาย
ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มย่อยกับอาจารย์เจ้าของภาษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
นวัตกรรม (Innovation)
สถาบันภาษาฯเห็นความสาคัญของการใช้และสร้างนวัตกรรม โดยเผยแพร่นวัตกรรมความรู้ผ่าน
สื่ อที่ทั น สมัย ต่ างๆ เช่น เว็บ ไซต์ สื่ อสั งคมออนไลน์ และโทรทั ศน์ว งจรปิ ด ผลการดาเนิน งานในการสร้าง
นวัตกรรม เช่น
 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
 การสร้ างข้ อสอบภาษาอั งกฤษมาตรฐาน เพื่ อ เป็ น ตั ว ชี้วัด ความรู้ค วามสามารถทางด้ าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
 การสนับสนุนและดูแลการบริหารจัดการในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(อพ.สธ.- มสด)
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ก. การออกแบบระบบงาน (Work System Design)
จากบริบทของลักษณะงาน ข้างต้น สถาบันภาษาฯ ได้ออกแบบระบบงานด้านภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง ดังนี้
1) ออกแบบระบบงานให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงานหลั กของมหาวิทยาลั ย ได้แก่
แผนงานสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 และแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2559 - 2560 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2558)
2) มีการจั ดประชุมบุ คลากรเพื่อวางแผนปฏิบั ติงานประจาปี งบประมาณ โดยกาหนดกรอบ และ
แนวทางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กาหนดในแผนงานสร้ างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557-2560 และ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ปี 2559 – 2560 บนพื้นฐานของลักษณะ
งานและบริบทของสถาบันภาษาที่เน้น ความหลากหลาย (Diversity) การบูรณาการ (Integration) และการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation)
3) ดาเนินการขออนุมตั ิแผนปฏิบัติงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ ตาม
นโยบายและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณของหน่วยงานและ
รายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ โดยการจัดประชุมเป็นระยะตามวาระและโอกาส
ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ จะมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโดยมีการประเมินความพึงพอใจในโครงการต่างๆ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัด
โครงการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป
6) มีการรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมตามเกณฑ์ (EdPEx) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ข. การจัดการระบบงาน (work system management)
สถาบั น ภาษาฯ ได้ ใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เป็ น แม่ แ บบในการออกแบบ
กระบวนการทางาน (Work Process) ในทุกโครงการ/กิจกรรม ตัวอย่าง เช่น การจัดโครงการหลักสูตรอบรม
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันภาษาฯ นาวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ดังนี้
1. PLAN ขั้นตอนศึกษาข้อมูลก่อนการดาเนินงาน
1.1 ศึกษาความต้องการของลูกค้า
นักศึกษา
สถาบันภาษาฯ ศึกษาความต้องการของนักศึกษาในการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จากผลคะแนนสอบ
วัดความสามารถภาษาอังกฤษ SDU-TEE พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าสอบค่อนข้างต่า (39.76/100
ในปี 2558 และ 39.30/100 ในปี 2557) โดยทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากทุกคณะ โรงเรียน
และศูนย์การศึกษาสูงกว่าทักษะการอ่าน
บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ความต้องการของบุคลากร และบุคคลทั่วไปในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ใน
ชีวิตประจาวัน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ มีการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษในการ
ประกอบอาชีพ
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1.2 ศึกษาความต้องการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
1.3 ศึกษาความต้องการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินงาน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุ คลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา โดยมีพันธกิจหลักในการ
พัฒ นาทั กษะทางด้านภาษาและความรู้ค วามเข้าใจในวัฒ นธรรมต่ างประเทศ จัดทามาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การก้าวเข้าสู่เส้นทางการทางานในอนาคต ที่ต้องการบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านวิชาชีพและทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษในการทางานและการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
1.4 วางหลักสูตร
หลักสูตรจะมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการได้แก่ การปรับพื้นฐานและความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน SDU TEE
1.5 เอกสาร ตารา สื่อ
สถาบันภาษาฯ เลือกใช้ตารา Very Easy TOEIC เป็นตาราหลักในหลักสูตร เนื่องจากตาราดังกล่าวไม่
เพียงเน้นทั้งทักษะการฟังและอ่าน ซึ่งเป็นสองทักษะหลักของข้อสอบมาตรฐานเพื่อการสื่อสารนานาชาติหรือ
TOEIC แล้ว ยังมีแทรกความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเข้าไปในแต่ละบทอีกด้วย
1.6 อาจารย์ผู้สอน
สถาบั น ภาษาฯ คั ด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ส อนโดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ก ารสอน ตลอดจน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน
2. DO ขั้นตอนการเรียนการสอน
สถาบันภาษาฯ จัดหลักสูตรอบรมจานวน 42 ชั่วโมง
โดยให้มีการทดสอบก่อนการอบรม และทดสอบหลังการอบรม
การเรียนการสอนทั้งภายในห้ องเรียนที่อาจารย์ผู้สอนจะเป็น
ผู้บรรยายหลัก และการเรียนด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน ที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งที่ศูนย์ การ
เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Tell Me
More และเรี ย น รู้ ด้ ว ยตน เองโดยผ่ า น ระบ บ เค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ
3. Check ขั้นตอนการประเมินผล
สถาบันภาษาฯ มีการประเมินการดาเนินงานใน 3
ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าเรียนของนักศึกษา 2) ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ความพึงพอใจต่อ
บริการของสถาบันภาษา
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4. ACT ขั้นตอนการนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
สถาบันภาษาฯ ทาการประเมินผลสาเร็จของโครงการและจัดทารายงาน โดยในการจัดอบรมหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คือ 54.28 คะแนน เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษซึ่ง
เท่ากับ 39.76 คะแนน โดยความต่างของคะแนนสอบดังกล่าวมีนัยยะสาคัญทางสถิติ (p = .000) จึงสรุปได้ว่า
การจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาฯ ประสบความสาเร็จ
สาหรับการดาเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมตามลักษณะงานจะเป็นโครงการที่มีการบูรณาการ การ
จัดระบบงานด้านศิลปวัฒนธรรม จะมีการดาเนินงานตามระบบและกลไกทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมหลัก โดยใน
แต่ขั้นตอนจะมีการใช้ PDCA (Plan Do Check Act) เป็นแม่แบบในการออกแบบกระบวนการทางาน (Work
Process) ในแต่ละโครงการด้วย โดยมีกลไกในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานสร้างเสริมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้
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6.2 กระบวนการทางาน (Work Process):
ก. การออกแบบกระบวนการทางาน (Work Process Design)
สถาบันภาษาฯ ได้กาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ดังนี้
1. กระบวนการในการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
2. กระบวนการจัดอบรม SDU-TEE (Suan Dusit Test of English for Exit) ในรูปแบบคู่มือ
ออกข้อสอบ SDU-TEE สาหรับอาจารย์ คู่มือสอบ SDU-TEE สาหรับนักศึกษา
3. กระบวนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในรูปแบบคู่มืองาน ILAC International
Conference สาหรับ 1) Session Chairs 2) นักศึกษาที่ทาหน้าที่ต้อนรับ
4. กระบวนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. กระบวนการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
6. กระบวนการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตั ว อย่ า งการออกแบบกระบวนการท างาน อาทิ กระบวนการพั ฒ นาข้ อ สอบภาษาอั งกฤษ
มาตรฐาน สถาบั นภาษาฯ ใช้วงจรคุณ ภาพ PDCA เป็นแม่แบบในการออกแบบการทางานและการพัฒ นา
ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน นับเป็นตัวอย่างการดาเนินงานของสถาบันภาษาฯที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ในกระบวนการทางานอย่างชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของการดาเนินงานมีดังนี้
1. กระบวนการสร้าง Table of Specification ของข้อสอบ (Plan)
2. การออกแบบข้อสอบ และการนาไปใช้ (Do)
3. การตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Check and Act)
ทั้งนี้ สถาบันภาษาฯ ได้นาวงจรคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ที่แสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 พัฒนาการของข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สาหรับ การเลื อกใช้ทรั พยากรเพื่ อผลด้านประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล สถาบั นภาษาฯ เลื อกใช้
สมรรถภาพหลักจากบุคลากรสถาบันภาษาฯ และสมรรถภาพจากหน่วยงานภายนอก ในการดาเนินการสร้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ ของสถาบั น ภาษาฯ ตามความเหมาะสม ตัว อย่างเช่น ในการออกข้อสอบชุดดังกล่ าว บุคลากร
สถาบันภาษาฯ มีบทบาทดังนี้
1. อาจารย์ผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎี บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง เป็น
ผู้สร้างตารางกาหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) และควบคุมกระบวนการจัดทาข้อสอบทั้งระบบ
2. อาจารย์เจ้าของภาษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาฯ
3. บุคลากรอื่นผู้ช 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
แสดงศั กยภาพตลอดจนคาแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญที่ส่งกลับ ไปให้ อาจารย์ผู้ ออกข้อสอบจะเป็นการพัฒ นา
อาจารย์อีกทางหนึ่ง
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3. สถาบันภาษาฯ ประสานความร่วมมือกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดาเนินการ
จัดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อสอบทางสถิติ
ทั้งนี้ เนื่องจากสานักทะเบียนและประเมินผลเป็นผู้ให้บริการจัดการสอบของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือ และ
ทรัพยากรที่พร้อมกว่า
ข. การจัดการกระบวนการทางาน (Work Process Management)
การจัดกระบวนการทางานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ดับระดับองค์การจะมีแนวปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
1. สถาบันภาษาฯ และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนงานสร้างเสริม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ และดาเนินการตามขั้นตอนในการเสนอคาของบประมาณที่กาหนด
2. จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร
รวมถึงการบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันภาษาฯ เสนอของบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
3. บุคลากรสถาบันภาษาฯ ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมถึง ตัวชี้วัดของแผนสร้างเสริมทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามไตรมาส และมีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมบุคลากร
สถาบันภาษาฯ เพื่อพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/รับบริการจากสถาบันภาษาฯ เพื่อให้
ทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการและปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานหรือการให้บริการ
สาหรับกระบวนการทางานในระดับโครงการ/กิจกรรม ยกตัวอย่างกระบวนการทางานที่เป็นระบบ
ชัดเจน คือ กระบวนการผลิตและสร้างข้อสอบ SDU-TEE โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
กระบวนการสร้างตารางกาหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) ของข้อสอบ
SDU-TEE สถาบันภาษาฯ ร่างแบบมาจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ลูกค้า) ที่มีความประสงค์จะได้ทางานในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ที่เอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าและการสร้างความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว
2. หลั กสู ตร (ผู้ส่งมอบ) มีความต้องการพัฒ นานักศึกษาของตนให้ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. สานักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน (คู่ความร่วมมือ) มีความต้องการให้จัดสอบประเมิน
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถดาเนินการได้ โดยไม่เกิดความสิ้นเปลือง
(Practicality)
4. ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการทางานในหน่วยงานของตนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
เพิ่มเติม ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐ ใช้ข้อสอบก.พ. ภาค ก. ขณะที่ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชนใช้
ข้อสอบ TOEIC เป็นเครื่องมือหลักในการคัดกรองผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเข้าทางาน
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จากความต้องการของกลุ่ มบุ คคลในหลายภาคส่ ว นดังกล่ าว สถาบั น ภาษาฯจึงสร้างตาราง
กาหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification) ขึ้น โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาพัฒนามาจากข้อสอบ
ก.พ. ภาคก. และข้อสอบ TOEIC
การสร้างข้อสอบที่มี ลั กษณะดั งกล่ าว มีป ระโยชน์ ต่อ นักศึ กษา กล่ าวคือ ไม่ เพี ยงแสดงระดั บ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคุ้นเคย
กับข้อสอบก.พ. ภาค ก. และข้อสอบ TOEIC สามารถนาไปประยุกต์ใช้สอบข้อสอบได้จริง หากจาเป็นต้องใช้ใน
การสมัครงานหลังสาเร็จการศึกษา
สถาบั น ภาษาฯ ควบคุ มคุ ณ ภาพของสิ น ค้ าและบริการผ่ านคู่มื อปฏิ บั ติ งาน (Manuals) และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Reports)
คู่มือปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ
เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตรงตามตารางกาหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Specification)
สถาบั น ภาษาฯ จัดทาคู่มือปฏิบั ติงาน (Manual) ให้ กับอาจารย์ผู้ ออกข้อสอบ เพื่อให้ ส ามารถผลิตข้อสอบ
เป็นไปในแนวทางที่สถาบันภาษากาหนด ดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนในการปฏิบัติงานทั้งด้านพัสดุ อุปกรณ์
ระยะเวลา และการเงิน ขณะเดียวกันก็ยังคงคุณภาพที่ต้องการไว้ได้ ไม่เพียงในขั้นตอนการผลิตข้อสอบเท่านั้น
ในการดาเนินการจัดสอบ สถาบันภาษาฯก็ได้จัดทาคู่มือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
 นักศึกษา จะได้รับคู่มือเตรียมสอบข้อสอบ SDU-TEE ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น
จุดประสงค์ของการสอบ ประเภทข้อสอบ จานวนข้อสอบ ระยะเวลาในการสอบ เป็นต้น
 ผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับคู่มือในการจัดการสอบ ประกอบด้วยรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ ห้อง
สอบ ระยะเวลาในการสอบโดยละเอียด เป็นต้น
การจั ดท าและเผยแพร่คู่มือปฏิบั ติงานให้ กับผู้ ที่ เกี่ยวข้อง เป็ นกระบวนการหนึ่งของสถาบั น
ภาษาฯ ที่จัดควบคู่ไปกับทุกกิจกรรมที่สถาบั นภาษาฯ ทาขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถได้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถาบันภาษาฯจัดขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่สถาบันภาษากาหนด
ตัวอย่ างคู่มือของสถาบั น ภาษาด้านล่างประกอบด้วย 1) คู่มือออกข้อสอบ SDU-TEE สาหรับ
อาจารย์ 2) คู่มือสอบ SDU-TEE สาหรับ นั กศึกษา 3) คู่มืองาน ILAC International Conference ส าหรับ
Session Chairs และ 4) สาหรับนักศึกษาที่ทาหน้าที่ต้อนรับ
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คู่มือออกข้อสอบ SDU-TEE สาหรับอาจารย์

คู่มือสอบ SDU-TEE สาหรับนักศึกษา

คู่มืองาน ILAC International Conference
สาหรับ Session Chairs

คู่มืองาน ILAC International Conference สาหรับ
นักศึกษาที่ทาหน้าที่ต้อนรับ

ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
1. เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการสรุปรายงานการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสถาบัน
ภาษาฯ เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมถึง จุดเด่นและข้อควร
ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมในอนาคต
2. มีการรายงานผลการดาเนินโครงการต่อที่ประชุมบุคลากรสถาบันภาษาฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินโครงการ
3. มีการรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสถาบันภาษาฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงวางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
4. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. ผู้บริหารสถาบันภาษาฯ กาหนดทิศทาง และนโยบายการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ/นโยบายของมหาวิทยาลัย
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามนโยบายของสถาบันภาษาฯ
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ทั้งนี้ สถาบันภาษาฯ เน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวอย่างรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน

การรายงานการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันภาษาฯ
สถาบันภาษาฯ ใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เป็นแม่แบบในการออกแบบ
กระบวนการทางาน (Work Process) ในทุกโครงการ/กิจกรรมของสถาบันภาษาฯ ดังนั้นเมื่อดาเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จ สถาบันภาษาฯ จะดาเนินการประเมินผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมว่า มีการดาเนินงานลุล่วงได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีการระบุจุดเด่น จุดด้อย
และข้อควรปรั บ ปรุ ง ก่อนสรุ ป เขีย นเป็ น รายงาน เพื่อใช้เป็น ข้อมูล อ้างอิงประกอบการตั ดสิ นใจในการจัด
กิจกรรมในอนาคต
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ด้านการนาข้อมูลไปใช้ เพื่อให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA สถาบันภาษาฯ ใช้ผลคะแนนสอบ
SDU-TEE ของนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจในการจัดอบรมหลั กสูตรปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สถาบันภาษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น สถาบัน
ภาษาฯ ทราบระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เพื่อนาไปใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหา และทราบว่านักศึกษาจากคณะใดมีคะแนนสูงกว่า หรือต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มนักศึกษาและการจัดอาจารย์ผู้สอน
เมื่อดาเนินการอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันภาษาฯ จัดเก็บข้อมูลความสาเร็จ
ของโครงการในหลายมิ ติ ไม่ ว่ า จะเป็ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ความพึ งพอใจต่ อ การอบรม หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม ก่อนเขียนเป็นรายงานสรุปโครงการ ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความสาคัญในการปรับปรุง
การดาเนินงานของสถาบันภาษาฯ ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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หมวด 7 : ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ: ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน
ในการดาเนินงานตามพันธกิจในการบริการวิชาการด้านภาษา และบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดาเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และประสิทธิผลของกระบวนการ ดังนี้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอบรม/จัดสอบภาษาอังกฤษ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ก่อนการอบรม (Pre-test)
- หลังการอบรม (Post-test)

หน่วยวัด
13
โครงการ/กิจกรรม
คะแนน
39.76
54.28

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
สถาบันภาษาฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการทั้งทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ระบบงานของสถาบันภาษาฯ จึงถูกออกแบบอยู่บนพื้นฐานสาคัญ คือ
ความหลากหลาย (diversity)
การบูรณาการ (integration) และ
การสร้างนวัตกรรม (innovation)
จากระบบงานดังกล่าวทาให้สถาบันภาษาฯ สามารถให้บริการที่หลากหลาย ผ่านการ บูรณาการ
ความรู้และความร่วมมือ ในการดาเนินงานตามสมรรถนะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
ด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปวัฒนธรรม 2) ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ และ 3)
ความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ ส่งผลให้เกิดผลการดาเนินงาน
ที่หลากหลายดังนี้
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ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการด้านภาษา/ศิลปวัฒนธรรม
2

จานวนข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน

3
4

จานวนองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
(สื่อการเรียนรู้)
จานวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5

จานวนการจัดเก็บข้อมูลสารองด้านภาษา/ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยวัด
โครงการ/กิจกรรม
7
ชุด
3
เรื่อง
8
กิจกรรม
4
เรื่อง
20

ค. ผลลัพธ์ด้านการดาเนินงานตามกลยุทธ์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อวัดความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการประเมินผลงานตามกลยุทธ์ในแผนงานสร้างเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละตัวชี้วัดของแผนสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตที่บรรลุเป้าหมาย
2 ร้อยละของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปีที่บรรลุ
เป้าหมาย

หน่วยวัด
ร้อยละ
97.37
ร้อยละ
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ผลการดาเนินงานตามพันธกิจด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี
ผลการดาเนินงานดังนี้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
1 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
13
2 ร้อยละของผลคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) เทียบกับผลการทดสอบ
ร้อยละ
ก่อนเรียน (Pre-test) ของโครงการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
90.26
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านภาษา ศิลปะและ
ร้อยละ
วัฒนธรรม
85.52
4 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราช โครงการ/กิจกรรม
ภัฏสวนดุสิต
3
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวปฏิบัติในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร และมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญและเปิดโอกาศให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองและการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแก่เพื่อนร่วมงาน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีผลการดาเนินสรุปได้ดังนี้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 จานวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
2

จานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

3

จานวนครั้งที่บุคลากรเข้าการพัฒนาความรู้และทักษะในการทางาน

4

ร้อยละของบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน

หน่วยวัด
โครงการ/กิจกรรม
5
บาท
72,860
ครั้ง
3
ร้อยละ
100

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและธรรมาภิบาล
ผู้บริหารของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการ
ดาเนินงานตามพันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบระมาณ พ.ศ. 2558
มีผลการดาเนินงานในด้านการนาองค์การและธรรมาภิบาล
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนหรือสังคม
2 จานวนหน่วยงาน/องค์กรที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3
4

หน่วยวัด
1
โครงการ/กิจกรรม
3
หน่วยงาน/องค์กร
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน
ระดับ
4.11
จานวนครั้งของการประชุมบุคลากรที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 1-2 ครั้ง ประจาปี
ในการแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบาย วางแผน ปรับกลยุทธ์ ติดตามผลการ
ปีงบประมาณ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และ
การตลาดของสถาบัน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณหลัก 2
แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านภาษา และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดาเนินงานการงบประมาณ ดังนี้
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 จานวนเงินงบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
2 จานวนเงินรายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายได้
3

จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศที่สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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หน่วยวัด
ร้อยละ
1,393,500
บาท
6,037,500
องค์กร
3

