แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

แผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560
(แผนกลยุทธ 5 ป)
วิสัยทัศน (Vision)
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร มีความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากลในการสราง
และพัฒนาองคความรู อนุรักษ และเผยแพรงานดานภาษาและวัฒนธรรม
ปรัชญา (Philosophy)
เอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมของไทย มีการศึกษาอยางลึกซึ้ง อนุรักษและเผยแพร เพื่อความ
สมานฉันท ความมั่นคง และความเปนอารยะของชาติ
ปณิธาน (Pledge)
สรางและพัฒนาองคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐานสากล ดํารงเอกลักษณทางวิชาการ
ของชาติ และใหบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
สรางและพัฒนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานสากล เปนแหลงขอมูลดานภาษาและ
วัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนามนุษย สังคมและประเทศอยางยั่งยืน
คานิยมหลัก (Core Values)
สรางและพัฒนา อนุรักษและเผยแพรองคความรูดานภาษาและวัฒนธรรม
คุณลักษณะ (Character)
บุคลากรของสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร มีคุณลักษณะในการดําเนินงาน คือ
รูตระหนักคุณคา ใชปญญาสรางสรรค บูรณาการได ใฝพัฒนา
สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
อนุรักษ สรางสรรค บูรณาการและเผยแพรดานภาษาและวัฒนธรรม
เอกลักษณของสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร (Uniqueness)
วิจัยและบริการเชิงสหวิทยาการ เพื่อการธํารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
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อัตลักษณของสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร (Identity) กําหนดตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี” (IDKU)
I มาจาก Integrity
สํานึกดี : มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
D มาจาก Determination
มุงมั่น : มีความตั้งใจมัน่ มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุงผลสัมฤทธิใ์ นการทํางาน และการ
ปฏิบัติใด ๆ
K มาจาก Knowledge Creation
สรางสรรค : เปนผูใฝรู มีความขวนขวาย แสวงหาความรู มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคา
จากความรู มีการสรางนวัตกรรม
U มาจาก Unity
สามัคคี : มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560
นโยบายหลัก สรางและพัฒนา อนุรักษและเผยแพรองคความรูดานภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
นโยบายหลัก/ยุทธศาสตร
1. สงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขา
มนุษยศาสตรที่มีมาตรฐานในระดับชาติและระดับ
อาเซียน
2. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูเอกลักษณ
ความเปนไทยและนําพาสูสากล

เปาประสงค
ผลงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขา
มนุษยศาสตรมีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีงามใหแกนิสิต บุคลากร
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
โครงการบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและ
สามารถสรางรายไดเขาสูสถาบันฯ ราชนครินทร เพื่อ
การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสถาบันภาษาศาสตรฯ
แบบมีสวนรวมทั้งผูบริหารและบุคลากรและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยปฏิบัติการ
วิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร

3. การบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
สังคมและการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4. ปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปนศูนยปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
คณะมนุษยศาสตร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
บูรณาการในงานประจําวัน
วัตถุประสงค (Object)

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ผูท รงมีความสนพระทัยในการอนุรกั ษและเผยแพรดานภาษาและวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรที่มีมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีงามใหแกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปผาน
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
4. เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมโดยใหบริการนิสิต บุคลากร
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพรอมนําพาสูสากล
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ผลลัพธที่พึงประสงค (Expected Outcomes)
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร กําหนดผลลัพธที่พึงประสงค จากการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560 ดังนี้
1. มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. เปนหนวยงานอนุรักษดานภาษาและเชิดชูวัฒนธรรมไทย
3. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม
เปาหมาย (Goals)
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร กําหนดผลลัพธที่พึงประสงค จากการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560 คือ
1. มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
2. มีโครงการอนุรักษดานภาษาและเชิดชูวัฒนธรรมไทย
3. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรมโดยเปนที่ยอมรับแกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไป

4

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
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สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
พันธกิจ (Mission) สรางและพัฒนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได

ปรัชญา (Philosophy) เอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมของไทย มีการศึกษาอยาง

มาตรฐานสากล เปนแหลงขอมูลดานภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและ

ลึกซึ้ง อนุรกั ษและเผยแพร เพือ่ ความสมานฉันท ความมั่นคง และความเปนอารยะของชาติ

นานาชาติ เพือ่ การพัฒนามนุษย สังคมและประเทศอยางยั่งยืน

ปณิธาน (Pledge) สรางและพัฒนาองคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมใหได
มาตรฐานสากล ดํารงเอกลักษณทางวิชาการของชาติ และใหบริการวิชาการดานภาษาและ

ทิศทางการดําเนินงาน คือ “อนุรักษและพัฒนาผลงานวิจยั ดาน
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษา”

แผนยุทธศาสตร 15 ป ระยะที่ 1 :
พ.ศ. 2556 – 2560 แผนกลยุทธ 5 ป :
1. สงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคเชิง
สหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทม่ี มี าตรฐานใน
ระดับชาติและระดับอาเซียน
2. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเชิดชู
เอกลักษณความเปนไทยและนําพาสูส ากล
3. การบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อสังคมและการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4. ปฏิรปู และพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการเพือ่ รองรับการเปนศูนยปฏิบัติการวิจัย
เชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพบูรณาการในงานประจําวัน
ผลลัพธที่พึงประสงค (Expected Outcomes)
1. มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. เปนหนวยงานอนุรกั ษดานภาษาและเชิดชู
วัฒนธรรมไทย
3. เปนศูนยกลางแลกเปลีย่ นทางภาษาและ

วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
คานิยมหลัก (Core Values) สรางและพัฒนา อนุรกั ษและเผยแพรองคความรูด านภาษา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรสงเสริมแผนกลยุทธขอ 1 ดานการวิจัย
1.1 พัฒนาใหเปนศูนยปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการของคณะมนุษยศาสตร
1.2 แสวงหางบประมาณเพือ่ การวิจยั จากหนวยงานภายในและภายนอกทัง้
ภาครัฐและเอกชนใหเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหบุคลากร คณาจารย ใหเปนนักวิจัยมืออาชีพ
ยุทธศาสตรสงเสริมแผนกลยุทธขอ 2 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 อนุรักษ สงเสริมและเผยแพรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ
ความเปนไทยใหแกนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
2.2 สรางเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวาง

คุณลักษณะ (Character)
บุคลากรของสถาบัน
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรม
ศึกษาราชนครินทร มี
คุณลักษณะในการดําเนินงาน
คือ รูตระหนักคุณคา
ใชปญญาสรางสรรค
บูรณาการได
ใฝใจพัฒนา

หนวยงานภายในและภายนอก และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวาง
ประชาคมอาเซียนเพื่อนําพาสูอาเซียน
ยุทธศาสตรสงเสริมแผนกลยุทธขอ 3 ดานบริการวิชาการ
3.1 จัดโครงการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมแกนิสิต บุคลากร
และประชาชนทัว่ ไป
3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
พึง่ พาตนเองไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรสงเสริมแผนกลยุทธขอ 4 ดานบริหารจัดการสถาบันฯ
4.1 สงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางใหเกิดความรักความผูกพันกับสถาบันฯ และ
การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของสถาบันฯ
4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพบูรณาการในงานประจําวัน

วัฒนธรรม
เปาหมาย (Goals)
1. มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
2. มีโครงการอนุรกั ษดานภาษาและเชิดชูวฒ
ั นธรรมไทย
3. บริการวิชาการและเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรมโดย
เปนที่ยอมรับแกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
เอกลักษณ (Uniqueness)

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) :

วิจัยและบริการเชิงสหวิทยาการ เพือ่ การธํารง
รักษาภาษาและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

อนุรักษ สรางสรรค บูรณาการและเผยแพร
ดานภาษาและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
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ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรระยะ 15 ป (พ.ศ. 2556 – 2570) และ
ยุทธศาสตรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560)
ยุทธศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

ยุทธศาสตร
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทุกระดับเพื่อตอบสนองการเปด
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ: การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการพัฒนามนุษยแบบองครวมเพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแขงขันของบัณฑิตในระดับอาเซียน
กลยุทธ: การพัฒนานิสิตและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทั้งนิสิตและศิษย
เกา
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรที่มมี าตรฐานใน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรทไี่ ด
มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน
ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ: สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร
กลยุทธ: การสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองคความรูเ ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรที่
ไดมาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน
กลยุทธ: การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร และถายทอดองคความรู
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการดานภาษาและ
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางเอกลักษณองคกรและบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมดวยการ
บูรณาการองคความรูเ ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1: สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูวัฒนธรรมไทยสูสากล
กลยุทธ: การสรางจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาไทย และเผยแผวัฒนธรรมสูอาเซียน
กลยุทธที่ 2: สงเสริมการบริการวิชาการสูสังคมและสรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันฯ และระบบประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาใหเอือ้ ตอการเปนตนแบบองคกร
การศึกษาดานสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยแบบองครวมในระดับชาติและระดับอาเซียน
กลยุทธที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรการศึกษา
กลยุทธท่ี 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสว นรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพบูรณาการงานประจําวัน
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การวิเคราะหบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Analysis)
1. แนวโนมดานการเมือง
ภายใน KU :
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ผลิตบัณฑิต ทําการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป
พ.ศ. 2556 – 2560, 2556) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังมีแนวนโยบายทีม่ ุงเปน มหาวิทยาลัยวิจัย
(Research University) ดวยนัน้ สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สามารถเปนหนวยงาน
สนับสนุนที่ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การใหบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
2) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ก ารเตรี ย มพร อ มเพื ่อ เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ สถาบั น
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร อาจไดรับเงินงบประมาณแผนดินอุดหนุนนอยลง ดังนั้น สถาบันฯ
จะตองมีการวางแผนเพื่อหาเงินรายไดเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเพื่อใหสามารถที่จะ
ดํ า เนิ น งานตอบสนองนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได อ ย า งสอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตรตอไปได
ภายนอก KU :
1) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ทําให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมแี นวโนมจะไดรับเงินงบประมาณแผนดินนอยลง สงผลกระทบตอสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ซึ่งเปนหนวยงานมุง เนนการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จะตองมีการวางแผนแกวิกฤติดานเงินรายไดของสถาบันฯ อยางเรงดวน
2) การเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 กอใหเกิดการตืน่ ตัวในการเตรียมตัวของพลเมืองในการเขา
สูว ิถีอาเซียนที่จะมีความหลากหลายดานภาษา วัฒนธรรม และวิถีการดํารงชีวิตมากขึ้น สถาบันภาษาศาสตรและ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร จะตองมีการวางแผนดานการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหสอดคลองรองรับกับการเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ดวย

7

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

2. แนวโนมดานเศรษฐกิจ
ภายใน KU :
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร มี น โยบายใหโ อนยายหนว ยงานที่มีภ ารกิ จ ใกลเคี ย งกัน จึงมีน โยบายให
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นั้น
จากนั้น ทําใหเกิดรอยตอของการบริหารงานที่ไมเหมือนเดิม ทําใหโครงสรางการบริหาร การจัดการสถาบันฯ และ
จํานวนบุคลากรมีเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดวิกฤติดานเงินรายไดทีเ่ คยมีเดิมหมดไปอยางรวดเร็ว โดย
ไมมีรายไดเขามาเพิ่มสูสถาบันฯ ดังนั้น สถาบันฯ จะตองมีการวางแผนแกไขวิกฤติดานการเงินอยางเรงดวน
ภายนอก KU :
การเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
สูงขึ้นแตเศรษฐกิจในประเทศเทศไทยอาจจะตองติดตามเปนระยะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณดานการเมืองดวย
ดังนั้น สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ดานภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การดึงดูดใหประชาชนในสังคมไดรับบริการวิชาการใหมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
ดานภาษาเพื่อการเตรียมตัวเขาสูพลเมืองอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. แนวโนมดานสังคม
ภายใน KU :
เนื่องจากสังคมไทยตองเผชิญการเปลีย่ นแปลงเพื่อปรับตัวเขาสูเ ศรษฐกิจโลกและการกาวสูประชาคม
อาเซี ย นในป พ.ศ. 2558 นั ้น ทํ า ให มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร ตองมีการปรับ ตัว สถาบัน ภาษาศาสตรและ
วั ฒ นธรรมศึ ก ษาราชนคริ น ทร จะต อ งมี ก ารวางแผนงานด า นการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมใหมีความสอดคลองความตองการ รองรับการแขงขัน ทีส่ ูงขึน้ เนื่องจากการเคลือ่ นยา ยสิน คา
บริการ แรงงานและเงินทุนอยางเสรี ทั้งดานภาษาและวัฒนธรรม เชน การสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การใหบริการวิชาการความรูดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน ดังนั้น ในการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ ควรจะมีจุดเนนดานภาษาและวัฒนธรรม
ภายนอก KU :
การเปลีย่ นแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหสังคมไทยมีความเปน “วัตถุนิยม” การหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมตางชาติทําใหเกิดคานิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ดีถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติเสื่อมถอยดานคุณธรรม
และจริยธรรม เปนแนวโนมที่มีนัยสําคัญที่สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร จะสามารถจัด
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการนําหลักคิดทางศาสนามาเผยแพร ชวยสงเสริมสุขภาวะของนิสิต
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ใหมีจิตใจทีด่ ีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีธรรมาภิบาล การตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นควบคูการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปได
8

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

4. แนวโนมดานเทคโนโลยี
ภายใน KU :
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายให
ความสําคัญในการใชเทคโนโลยี โดยใหความสําคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางสรรค องคความรูหรือนวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาตอยอดความรูและการใชเทคโนโลยี สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ตองมีการ
วางแผนดําเนินการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงดานภาษาและวัฒนธรรม เชน การทําวิจัยดาน
ภาษาและพัฒนาใชกับเทคโนโลยีสือ่ สาร เพือ่ เพิ่มการเขาถึงกลุมเปาหมายและรองรับการเผยแพรบริการวิชาการ
ดานภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสถาบันฯ ใหมีความทันสมัย สามารถเปน
แหลงใหบริการวิชาการของสถาบันฯ ได
ภายนอก KU :
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสารที่เขาถึงไดงาย โดยเฉพาะการติดตอสือ่ สารผานสมารทโฟน
ไอแพดและแทปเล็ต ดังนัน้ สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาจะตองวางแผนนําผลงานวิจัยดานภาษาให
สามารถตอยอดเปนเทคโนโลยีสื่อสารผานเครื่องมือทันสมัยดังกลาวดวย เพื่องายตอการเขาถึงขอมูลและใหการ
ดําเนินงานดานการวิจัยของสถาบันฯ สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
5. แนวโนมดานประชากร
ภายใน KU :
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายให สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
โอนยายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นั้น ทําใหจํานวนบุคลากรของสถาบันฯ สวนใหญ
ไดถูกโอนยายไปสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตรและบางสวนลาออก ปจจุบันทําใหเหลือบุคลากร
เพียง 3 คน คือ นักวิจัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน และพนักงานสถานที่ ทําใหดําเนินการตามพันธกิจไดผลไม
เต็มที่นัก เนือ่ งจากกําลังคนมีนอย ซึ่งจากเดิมมีจํานวน 8 คน ดังนัน้ สถาบันฯ จะตองวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
อยู ใ ห มีศั กยภาพทํ า งานได 360 องศา เพื่อรองรับ การเปน ศูน ย วิจัย เชิง ปฏิบั ติการให คณะมนุ ษ ยศาสตร ดว ย
นอกจากนี้ จะตองวางแผนในการนํานิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาชวยงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ ตอไป
ภายนอก KU :
ในปจจุบันมีหนวยงานและสถาบันที่ใหบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมเปนจํานวนมาก มีสภาวะ
การแข งขัน สูง ดังนัน้ สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนคริน ทร จําเปน ตองดําเนินการดานวิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณและเปนประโยชนและสามารถดึงดูดกลุมผูใชบริการได
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ใชเครื่องมือ SWOT Analysis โดยวิเคราะหรวมกับ
หลักการบริหารองคกร 4 M ไดแก
1. Man หมายถึง บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคล
2. Money หมายถึง เงิน สินทรัพย งบประมาณหรือทุน
3. Material หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ ทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจาก ขอ 1 – 2
4. Management/Method หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะหพบวา สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร มีจุดแข็ง 12 ขอ และ
จุดออน 6 ขอ สามารถแสดงขอมูลตามตาราง ดังนี้
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ปจจัยภายใน
1. Man
คน
2. Money
เงิน

3. Material
เครื่องมือ สถานที่
4. Management
บริหารจัดการ

จุดแข็ง (Strength : S)

จุดออน (Weakness : W)

1. คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ชุดปจจุบันมีความเขาใจปญหาและวิกฤติของสถาบันฯ และมีความตัง้ ใจในการพัฒนาสถาบัน
2. มีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน ที่มคี วามรูและสามารถรองรับงานของสถาบันฯ ดานการวิจัย
งานวิชาการและงานที่เกี่ยวของได และมีความสามารถในการประสานงานระดับหนวยงานภายในและภายนอกไดดี
1. มีงบประมาณแผนดินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยประจําป ๆ ละไมต่ํากวา 300,000 บาท ทําใหสามารถดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมได
2. มีบุคลากร 2 ตําแหนงที่เปนพนักงานงบประมาณแผนดิน คือ นักวิจัยและนักวิเคราะหนโยบายและแผน ดังนั้น จึงไมเปน
ภาระของสถาบันฯ ในการจายเงินรายไดซึ่งสถาบันฯ กําลังเกิดวิกฤติดานเงินรายไดที่ไมเพียงพอ
มีอุปกรณ ครุภัณฑ และสถานทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร

ระหวางป 2553 - 2555 สถาบันฯ เกิดวิกฤติบุคลากร ทําใหจาํ นวนบุคลากรลดลงมาก บางครั้งไมสามารถดําเนินงานโครงการ
ตาง ๆ ใหบรรลุตามแผนที่ตั้งไวได หรืองานบางอยางเกิดความลาชา
ระหวางป 2553 - 2555 สถาบันฯ ไมสามารถจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหาเงินรายได ทําใหปจจุบัน สถาบันฯ ไมมเี งินรายได
เพียงพอสําหรับคาใชจายตาง ๆ จึงตองขอความอนุเคราะหจากคณะมนุษยศาสตรในการจัดจางพนักงานเงินรายได ตําแหนง
พนักงานสถานที่ จํานวน 1 อัตรา และคาสาธารณูปโภคของสถาบันฯ ดวย
-

1. มีการเริ่มตนจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันฯ ที่ชัดเจนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ชุดปจจุบัน
2. บุคลากรมีภาระงานที่ชัดเจนในแตละตําแหนง ทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ไมซ้ําซอนและสามารถแบงงานกันและ
สอดรับรวมงานกันไดอยางดี
3. มีระบบการดูแลการเบิกและจายอยางโปรงใสโดยคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และสามารถตรวจสอบได
4. ระบบบริหารจัดการการเงินไดอยางคลองตัวโดยสถาบันฯ เปนหนวยงานดูแลบัญชี บริหารงบประมาณดวยตนเอง ทําใหการ
เบิก – จายเงินมีสภาพคลองตัว
5. มีคณะกรรมการดูแลดานการเงินและพัสดุชดั เจน
6. สถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตรในดานการบริหารจัดการใชทรัพยากรรวมกัน
7. มีการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ของบุคลากรแตละตําแหนงชัดเจน

1. ยังไมมีโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ที่สามารถทําเงินรายไดเขาสถาบันฯ
2. ยังไมมีการแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ อยางชัดเจนเพื่อการกํากับดูแลแตละพันธกิจของ
สถาบันฯ เชน กรรมการดูแลดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาสารสนเทศ เปนตน
3. การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ ระหวางผูบริหารและบุคลากรยังมีนอ ย ทําใหผลการประกันคุณภาพยังไม
สะทอนขอมูลจริงอยางครบถวน
4. สถานภาพของสถาบันฯ ไมมีความชัดเจนภายหลังที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายโอนยายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร
ทําใหการบริหารจัดการไมสามารถทําไดอยางเบ็ดเสร็จ

ปจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity : O)

ภัยคุกคาม (Threat : T)

1. Policy
นโยบาย การเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายมุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ทําใหสถาบันฯ มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยได นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังสามารถดําเนินงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินดวย
ทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมของการเจริญเติบโต สถาบันฯ ตองจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคม เพื่อเปนโอกาสในการหาเงินรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยัง่ ยืน
การเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหเกิดความเคลื่อนยายคน แรงงาน เกิดความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม ดังนั้น สถาบันฯ สามารถวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการดานภาษาเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนได
นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมตอกันซึง่ เปนการเชิดชูวัฒนธรรมไทยสูสากลอีกดวย
สถาบันฯ สามารถพัฒนาผลิตงานวิจัยดานภาษาศาสตรในการตอยอดประสานเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศได อาทิ สมารทโฟน
ไอแพดและแทปเล็ต เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสื่อสารยุคปจจุบัน

2. Economic :
เศรษฐกิจ
3. Social :
สังคม วัฒนธรรม
4. Technology :
เทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําลังเปลีย่ นสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนั้น ในอนาคตสถาบันฯ อาจจะไมไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินจัดสรรใหอกี สถาบันฯ จะตองเตรียมรองรับปญหาการขาดงบประมาณแผนดินดังกลาวไวดว ย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลก การดําเนินงานของสถาบันฯ ตองอาศัยเงินรายไดเปนสวนขับเคลื่อน
ดวย หากสถาบันฯ ยังไมมีเงินรายไดเขามา ยังตองพึ่งพาคณะมนุษยศาสตร อาจจะสงผลทําใหตองยุบหนวยงานก็เปนได
การเขามาของวัฒนธรรมขามชาติ ทําใหเกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ดังนั้น หากสถาบันฯ จัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไมสนองตอบตอความตองการ อาจทําใหไมมผี ูเขารวมโครงการดังกลาว ทําใหเกิดความไมคุมคาในการใช
งบประมาณได
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสถาบันฯ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและเงินงบประมาณพอสมควร ซึ่ง
สถาบันฯ กําลังมีวิกฤติดานการเงิน ดังนั้นอาจตองใชเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเผยแพร
งานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรที่มีมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2.2 การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันฯ และระบบประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3.1 การบริหารแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3.2 การประกันคุณภาพบูรณาการงานประจํา
แผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูวัฒนธรรมไทยสูอาเซียน
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการบริการวิชาการสูสังคมและสรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันฯ และระบบประกันคุณภาพ
กลยุทธที่ 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3.2 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพบูรณาการงานประจําวัน
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคเชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตรที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ
สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงสหวิทยาการ
สาขามนุษยศาสตร

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ

มาตรการ
1. พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนศูนยปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการของคณะมนุษยศาสตร
2. แสวงหางบประมาณเพื่อการวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใหเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหบุคลากร คณาจารย ใหเปนนักวิจัยมืออาชีพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
1. รอยละผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ไมต่ํากวารอยละ 80
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของการวิจัย อยูในระดับดีขึ้นไป
เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
มีผลงานวิจยั ตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนเชิงรุก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. ความพรอมของหองปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
2. จํานวนเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนนักวิจัย อาจารยและบุคลากร
(สกอ.)
3. จํานวนผลงานวิจัยหรือสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ (สงป.)
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัย
เชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร
2. โครงการผลิตผลงานวิจยั และงานสรางสรรคดาน
ภาษาเพื่อเปนประโยชนตอสังคม
3. โครงการผลิตผลงานวิจยั และงานสรางสรรคดาน
วัฒนธรรมเพื่อเปนประโยชนตอสังคม
4. โครงการจัดหาทุนและแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
แผนเชิงรุก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

6. โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมและผูชวยวิจยั (RA)
7. โครงการการจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยและ
การใหบริการสารสนเทศงานวิจยั เพื่อสนับสนุนการวิจยั
เชิงสหวิทยาการของคณะมนุษยศาสตร

2556
0

2557
1

2558
1

2559
1

2560
1

0

1

1

1

1

หมายเหตุ โครงการที่ 5, 6 และ 7 สถาบันฯ ราชนครินทร ดําเนินงานรวมกับ ฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรม
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1: สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เชิดชูวัฒนธรรมไทยสูอาเซียน
กลยุทธที่ 2: สงเสริมการบริการวิชาการสูสังคมและ
สรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ

มาตรการ
1. อนุรักษ สงเสริมและเผยแพรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทยแกนิสิต
บุคลากรและประชาชนทั่วไป
2. สรางเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานภายในและภายนอกและ
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประชาคมอาเซียนเพื่อนําพาสูอาเซียน
3. จัดโครงการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมและพัฒนาใหเปนที่ยอมรับแกนิสิต บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป
4. สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
1. รอยละผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ไมต่ํากวารอยละ 80
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ
อยูในระดับดีขึ้นไป
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. มีโครงการอนุรักษ 1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
ดานภาษาและเชิดชู
วัฒนธรรมไทยนําพาสู 2. รอยละความพึงพอใจของนิสิต บุคลากรและ
สากล
ประชาชนทั่วไปที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.)
3. จํานวนเครือขายความรวมมือหรือโครงการ
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหวางประชาคมอาเซียน
2. ใหบริการวิชาการ 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการดานภาษาและ
และเปนศูนยกลาง
วัฒนธรรมแกนสิ ติ บุคลากรและประชาชนทั่วไป (สมศ.)
แลกเปลีย่ นดานภาษา
และวัฒนธรรมโดย
2. รอยละความพึงพอใจของนิสิต บุคลากรและ
เปนทีย่ อมรับแกนสิ ติ ประชาชนที่มีตอโครงการบริการวิชาการดานภาษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย วัฒนธรรม
และประชาชนทัว่ ไป 3. จํานวนเงินรายไดที่เขาบัญชีของสถาบันฯ
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แผนเชิงรุก
1. โครงการทํานุบํารุง 1. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและ
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหลักคิดทางศาสนา
แกนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและปรับปรุงเว็บไซต
เพื่อเผยแพรดานภาษาและวัฒนธรรม
2. โครงการบริการ 1. โครงการบริการวิชาการดานภาษาตะวันตกที่
วิชาการ
ถายทอดสูประชาชนและชุมชนเพือ่ การประยุกตใชในวิถี
ชีวิต
2. โครงการบริการวิชาการเชิงสัญจรศึกษาดาน
วัฒนธรรมวิถีอาเซียนและสากลสูป ระชาชนและชุมชน
3. โครงการเผยแพรองคความรูเกีย่ วกับความบกพรอง
ทางการเรียนรู (LD)
4. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและปรับปรุงเว็บไซต
เพื่อเผยแพรบริการวิชาการ
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันฯ และระบบประกันคุณภาพ
กลยุทธ
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
บูรณาการงานประจําวัน

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ

มาตรการ
1. สงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและ
เสริมสรางใหเกิดความรักความผูกพันกับสถาบันฯ และการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของสถาบันฯ
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพบูรณาการในงานประจําวัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
1. รอยละผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ไมต่ํากวารอยละ 80
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของการบริหารจัดการ อยูในระดับดีขึ้นไป
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยูในระดับดีขึ้นไป
เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
1. จํานวนโครงการที่
บรรลุวตั ถุประสงค
ตามแผนที่วางไว
2. ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ

แผนเชิงรุก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. จํานวนโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงคแลวเสร็จตาม
แผนที่วางไวดวยความรวมมือรวมใจของผูบริหารและ
บุคลากร
2. ผลการประเมินประกันคุณภาพของสถาบันฯ
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการดําเนินงาน
สถาบันฯ เปนไปตามพันธกิจแบบมีสว นรวมของผูบ ริหาร
และบุคลากร
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพบูรณาการใน
งานประจําวัน
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

สรุปแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560)
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
แผนกลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
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รวม

จัดทําโดย : คณะกรรมการจัดทําแผน สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุทธชาติ โปธิบาล

ประธาน

2. รองศาสตราจารย ดร. วิภาวรรณ อยูเย็น

รองประธาน

3. อาจารย ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

กรรมการ

4. อาจารยนงสมร พงษพานิช

กรรมการ

5. อาจารยรัตนพล ชื่นคา

กรรมการ

6. นางรัตนา แบนจาด

กรรมการ

7. อาจารย ดร.อุมาภรณ สังขมาน

กรรมการ

8. อาจารยวรรณา นาวิกมูล

กรรมการ

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม กรรมการ
10. อาจารยภาณุภัค โมกขศักดิ์

กรรมการ

11. นางน้ําออย ชินวงศ

กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวจริยา สุพรรณ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ภาคผนวก

18

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
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