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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้วางกรอบการก าหนด 
ยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนาโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล”                 
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา  และได้ก าหนด

ทิศทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                  
(พ.ศ.2560-2563) ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย              
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ดังนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

 
โดยมีการก ากับติดตามด้วยตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลการด าเนินงานระดับผลลัพธ์ และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรม จ านวน 56 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด
ระดับ

ผลลัพธ์ 
outcome 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

Input Process Output 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 2 4 3 3 
ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 1 2 2 3 
พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่
ชุมชนท้องถิ่น 

2 3 1 3 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรม
สากลสู่ชุมชน 

2 1 1 2 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษา 

3 3 3 4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล 1 2 3 2 
รวม 11 15 13 17 

รวมทั้งสิ้น 56 ตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ    
 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ายเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.255 7-2560) โดยเชื่อมโยงภารกิจของชาติด้านการศึกษา ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) แผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
รวมถึงภาระหน้าที่ของส านักฯ และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการจัดตั้งสถาบันภาษามาเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าดังนี้ 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ด้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 80 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ข้อ (3) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ ก ฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากร 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา 10 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ใด
ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 
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เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 

มีการก าหนดเป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2560 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมาย
   ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. คนไทยเป็นคนดีเก่งมีความสุขมีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพมีคุณธรรม
จริยธรรมใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมีสุขภาพท้ังกายและใจที่สมบูรณ์สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการ
พัฒนาประเทศ 

2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้น าไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุขภาวะประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอ้ืออาทรประชาชน
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทสมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้มีการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพมีการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งความรวม
มือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้นอันจะน าไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและ
การแข่งขันของประเทศและการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัย
และเก้ือกูลกัน 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มีวิสัยทัศน์เป็น “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ซ่ึง

การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น 
องค์กรศาสนา และภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรองที่สองที่ต้องท าให้คนไทยทุกคนสามารถแข่งขัน
เท่ากัน และยืนหยัดอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะได้อย่างสง่างาม อีกทั้งเพ่ือ
ตอบสนองอนาคตลูกหลานไทย ในปี 2561 ต้องมีการศึกษาท้ังในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง น าไปสู่คุณภาพคนไทย โดยมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่
ต้องท าในการปฏิรูปการศึกษาในทษวรรษท่ีสอง มี 3 เรื่อง คือ ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปให้ชัดเจน 
เพ่ือประเมินผลการท างาน สร้างขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากร จะเกิดแผนก าลังคนด้านการศึกษาระดับชาติ 
โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
ปัจจุบันแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์แต่เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิม 

(พ.ศ. 2545 - 2559) นั้นเป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
เห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิมไว้แล้วปรับปรุงในส่วน ของนโยบายเป้าหมาย
และกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีรู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลกเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยเกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่
บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับรวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้นโดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
เจตนารมณ์ของแผน 

แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือเป็นสังคม
คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 
ภาระหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  

(1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
(2) ส่งเสริมงานวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
(3) พัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านภาษาท้ังภายในมหาวิทยาลัยและแก่สังคม 
(4) ประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา เพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน 
(6) ศึกษาและแสวงหาแนวทาง ในพัฒนาภาษาโดย เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการ เรียนรู้

และน าไปใช้ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
(SWOT Analysis) 
  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในตลอดจนศักยภาพพ้ืนฐานเพื่อประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของ สถาบัน
ในอนาคต ภารกิจและเป้าหมายของ สถาบัน  การพิจารณาก าหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหาร
สถาบัน อันจะน าไปสู่การวางแผนในการด าเนินภารกิจของ สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ และสนองนโยบายแห่งรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
เอกชน 

2.      2.  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีประสบการณ์   
3.           ในการบริการ    
4.           ทางด้านภาษามายาวนานกว่า16 ปี 

3.  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีการบริการด้าน 
     ภาษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ 
    บริการให้กับชุมชน 
5. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีเว็บไซต์ ในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 

6. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีเครือข่ายกับ
หน่วยงานทางด้านภาษาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาตั้งอยู่ใน           
ท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการให้บริการ 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขาดแคลนบุคลากร 
    สายวิชาการ สายสนับสนุนและวิทยากร                 
    ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สังกัดโครงการ

จัดตั้งสถาบันภาษาโดยตรง 
2. วิทยากรที่ให้การอบรมเป็น 
     วิทยากรจากคณะอ่ืนๆ ซึ่งมีภาระงาน                    
    สอนมาก ท าให้ต้องหาวิทยากรจาก                          
    ภายนอกมาอบรม 
3. ไม่มีงานวิจัยทางด้านภาษา 
4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีห้องศึกษาค้นคว้า 

          ด้วยตนเอง (Self  Access Learning Center) มี  
          สื่อการเรยีนรู้ท่ีมปีระสทิธิภาพ 

2. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาร่วมมือกับองค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพ  การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร 

3. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอย่างดียิ่ง 

1. พ้ืนที่การให้บริการไม่เพียงต่อความต้องการ
ของชุมชน 

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อ
สื่อในห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น้อย 

3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
4. วิทยากรในการจัดอบรมไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีระเบียบ
ข้อบังคับการให้บริการ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาให้บริการแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างเสมอ
ภาค 

3. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดหารายได้และ
เบิกจ่ายภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขาดวิทยากรที่ให้

การอบรมสังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
โดยตรง 

2. ขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงานของ
หน่วยงานโดยตรง 

3. ไมส่ามารถจัดจ้างแรงงานที่มีฝีมือได้โดยตรง 

 
4. ด้านพัฒนาองค์กร 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาและให้การสนับสนุนงบประมาณ 

2. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพตามสายงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาได้รับการ
สนับสนุนด้าน งบประมาณในการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขาดบุคลากรที่มี

ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้าน 
ศูน    2. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ยังขาดการพัฒนา    
           ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัด             
กา        การและการบริการทางด้านภาษา 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

1. นโยบายการจัดตั้งประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC Blueprint) ท าให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ การ
ลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

2. ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

3. ค่านิยมในการเรียนทางด้าน 
     ภาษาและศึกษาต่อต่างประเทศมีมากขึ้น 
4.   มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนา        
     ด้านภาษา 
5. ความต้องการของตลาดแรงงาน    ที่มีความรู้

ความสามารถ  ทางด้านภาษามีมากข้ึน 
 
 

1. มีหน่วยงานภายนอกทั้งของ 
          รัฐบาลและเอกชน ที่ให้บริการทางด้านภาษา         
          จ านวนมาก   

2.   ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น 
3.   ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้ใช้บริการลดลง 
4. มีหน่วยงานภายนอกทั้งของ 

          รัฐบาลและเอกชน ที่ให้บริการทางด้านภาษา         
          จ านวนมาก   

 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
1. ความต้องการห้องบริการ 

ศึกษาค้นคว้าด้านภาษาด้วยตนเองเพ่ิมมาก      
ขึ้น  

2. องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ 
และเอกชนไว้วางใจโครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษาในสังกัด   มหาวิทยาลัย ในการจัดการ
อบรมด้านภาษา 

3. เป็นการสร้างเครือข่ายและ 
          การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของ       
          หนว่ยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการ 
ให้บริการแก่ชุมชน 

2.   ขาดความคล่องตัวอันเนื่องมาจากระเบียบ
ราชการในการจัดอบรมและให้บริการด้าน
ภาษา สื่อที่ให้บริการไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
3. ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีนโยบายในการ
ให้บริการทางภาษาซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. มหาวิทยาลัยมีนยายในการสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. นโยบายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ท าให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน 
เปิดโอกาสให้มีการจัดจ้างแรงงานมีฝีมืออย่าง
เสรี 
 

1.   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 
ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัวและขาด
ความเป็นอิสระ 

2.   มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้บุคลากรร่วมกับ
คณะในการจัดหาวิทยากรอบรม 

3.   องค์กรภายนอกมีการแข่งขันทางด้านภาษา
เพ่ิมข้ึน  

4. ด้านพัฒนาองค์กร  
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนนุให้โครงการ

จัดตั้งสถาบันภาษาสร้างเครือข่ายด้านภาษา 
2. นโยบายการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ท าให้โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามี
บทบาทและความส าคัญมากขึ้น 

3. ทุกองค์กรมีการแข่งขันทางด้านภาษาและเร่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

1. เกิดการแข่งขันในการแสวงหาวิทยากรจาก 
   องค์กรภายนอก  
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ส่วนที่ 2 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มีทิศทางยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา  และได้ก าหนด

ทิศทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                  
(พ.ศ.2560-2563) ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย              
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ดังนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3: พัฒนาศกยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น          
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
          ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ :  บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 กลยุทธ์ :  

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาท่ีทันสมัย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 

2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการศึกษาค้นคว้า  

3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์:  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านภาษาในระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัยด้านภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

กลยุทธ์ :  
1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ :  
1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
 เป้าประสงค์ : อาจารย์มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีการ
พัฒนาตนเองและมีศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ :  
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่า (Alumni) ในการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้หลัก           
ธรรมาภิบาลควบคู่กับมาตรฐานการท างานในยุคสังคมดิจิทัล 

กลยุทธ์ :  
1. น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) อย่างเป็น

รูปธรรม 
 2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ 
 3. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารและให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment) เพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
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แบบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563                                                                              
หน่วยงาน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
เป้าประสงค์ที่ 1  
1. บัณฑิตได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม 
คิดเป็น ท าเป็น มีภาวะผู้น า 
มีสุขภาวะ จิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ มี
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีทักษะภาษาอังกฤษและ
การใช้เทคโนโลยี สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ และมี
การปรับลดสาขาที่ไม่
ตอบสนองและมีการเพิ่ม
ขยายสาขาและคณะที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชมท้องถ่ินและการ
พัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค ์
บัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
ของนักศึกษา 

55,000 60,000 65,000 70,000 250,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 
 
 

ตัวชี้วัด 
1.ผลการวัดระดับด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

       

2.ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 

       

กลยุทธ์ 
1.ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้น
สมรรถนะของนักศึกษา 
(Competency Based 
Curriculum) ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ท างานได้จริง 

กลยุทธ์ 
1.มุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและจัดหา
ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้
ทางด้านภาษาที่ทันสมัย 
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่
หลากหลาย 
2.มุ่งพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า 
ตัวช้ีวัด  
1.จ านวนหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 
2.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access Learning 
Center) 
3.ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 พัฒนาภาษาด้วยสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

110,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

2. ส่งเสริมการสอนที่เน้น  
“รู้จริงและปฏิบัติได้” เน้น
บูรณาการการเรียนรู้และ
การท างาน  (Work 
integrated Learning) 
ร่วมมือกับสถานปรกอบการ
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
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เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
ทักษะการปฏิบัติงานใน
สถานที่จริงตามหลักพหุ
ปัญญา 

        

3. ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การอสนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุเม
ศึกษา (Thai 
Qualifications 
Framework for Higher 
Education : TQF) 

กลยุทธ์ 
3.จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถ่ิน และ
ตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจใน
การเข้ารับการอบรม 

1.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรี  
 
 

600,000 650,000 700,000 750,000 2,700,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

1.4 อบรมเตรียมสอบ TOEIC   355,000 385,000 415,000 445,000 1,600,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตร 2 ภาษา และ
หลักสูตรนานาชาติ 

กลยุทธ์ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษาตาม
มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนผู้เข้าสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
2.ร้อยละของผู้สอบผ่าน
การสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษา 

1.5 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

820,000 850,000 880,000 910,000 3,460,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

5.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตใน
กลุ่มครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์เกษตรและ
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มการ
จัดการทางสังคม ตามความ 
ต้องการของชุมชนท้องถ่ิน
และประเทศ 

        

6.ผลิตและพัฒนาครู (Pre 
service and In-service 
Training)  ให้มี
ความสามารถมีทักษะเทคนิค
วิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรวมถึง
การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: 
PLC) 

        

7. พัฒนาสมรรถนะภาวะ
ผู้น าและนันทนาการเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
ร่างกายและสติปัญญา 

        

8.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบผสมผสาน 
Blended Learning และการ
เรียนรู้ระบบเปิดท่ีรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
(Massive Open Online 
Course: MOOC) 

 1.6 พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์ 
  

1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 5,400,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
มีศักยภาพด้านการวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ เพื่อการ
แก้ปัญหาพัฒนาชุมชม
ท้องถ่ินตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค ์
โครงการจัดต้ังสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้าน
ภาษาเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

       

 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม สัมมนา 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการอบรม 

       

กลยุทธ์  
1.จัดระบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาให้มีศักยภาพใน
การวิจัย โดยใช้ชุมชน
ท้องถ่ินเป็นฐาน 
(Community – Based 
Research) 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 

       

2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ 
2.จัดอบรม สัมมนาเพื่อ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยด้านภาษา
ในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม สัมมนา 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการอบรม 

โครงการสัมมนาด้านการวิจัย
ทางภาษา 
1.1 กิจกรรมสัมมนาด้านการ
วิจัยทางภาษา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

3.จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มี
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์
ความรู้และท างานวิจัย
ร่วมกัน (Mentor System) 

กลยุทธ์ 
3.ให้บริการแหล่งศึกษา
ค้นคว้าเพื่อการวิจัยด้าน
ภาษา 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร วารสารวิชาการ
ด้านภาษา 
2.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
3.ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 

1.2 กิจกรรมการจัดหาบทความ 
วารสารวิชาการด้านภาษา  

30,000 50,000 50,000 50,000 180,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

4.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถ่ิน และการ
ใช้ประโยชน์จากการวิจัย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
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เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
6.ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์
ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) ในแต่ละคณะ/ 
สาขาวิชา 

        

7.ส่งเสริมพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโดยผ่าน
กระบวนการวิจัย เพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถ่ิน 

        

8.ส่งเสริมการน าองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากการวิจัย 
ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถ่ินเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง 

        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
เป้าประสงค์ที่ 3 
        ได้รับการยอมรับใน
ด้านการส่งเสริมความรู้ มุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์และชุมชนท้องถ่ิน 
ปฏิบัติภารกิจในการรับใช้
และน าความรู้สู่สังคม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ บ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการ 

เป้าประสงค ์
โครงการจัดต้ังสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น
ศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการด้านภาษาแก่
ชุมชนท้องถ่ินสู่การเรียนรู้
แบบยั่งยืน 

       

ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

       

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
บริการและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีผลลัพธ์
จากการด าเนิน การ 

       

กลยุทธ์  
1.สร้างระบบบริหารจัดการ
ในการบริการวิชาการตาม
แนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 
(University Engagement) 
เพื่อให้การด าเนินการ
โครงการและกิจกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
1.จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านภาษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 
 

       

2.จัดท าฐานข้อมูลชุมชม
ท้องถ่ิน (Socioprofile) เพื่อ
น าไปสู่การผลิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชมท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาให้กับ
ชุมชนท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจใน
การเข้ารับการอบรม 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาให้กับบุคลากรในชุมชน
และท้องถ่ิน  
     1.1 กิจกรรมอบรมภาษา
ให้กับบุคลากรในชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

50,000 60,000 60,000 60,000 230,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
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เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
3.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรของ
ชุมชนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ 
ในการท างาน (Smart 
Worker) 

กลยุทธ์ 
3.ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาที่ตอบสนองต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชน
ท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนคู่มือประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว
ฉบับภาษาต่างประเทศ 

1.2 กิจกรรมจัดท าคู่มือ
ประกอบอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวฉบับ
ภาษาต่างประเทศ 

30,000 35,000 40,000 40,000 145,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

4.บูรณาการการเรียนการ
สอนและกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษา
ร่วมเรียนรู้กับชุมชน เพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) 
5.ส่งเสริม สนับสนุนและ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(Royal Initiative Project) 
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถ่ินบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่
การเรียนรู้แบบยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาในชุมชน 
2.จ านวนผู้ใช้บริการ 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

    1.3 จัดหาสื่อ
ภาษาต่างประเทศส าหรับแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน   

20,000 30,000 40,000 50,000 140,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
เป้าประสงค์ที่ 4 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความ
เข้าใจในคุณค่า ความส านึก
และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินและของชาติ สืบ
สานปณิธานพุทธทาส 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และถ่ายทอดสู่ความ
เป็นสากล 

เป้าประสงค ์
โครงการจัดต้ังสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และเผยแพร่วัฒนธรรม
สากลสู่ชุมชนท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
     1.1 เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและจัดงาน
เทศกาลของต่างประเทศ  
 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 

90,000 

 
 
โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

       

2.จ านวนองค์กรที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและ
ท านุบ ารุง                   
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง 

       

กลยุทธ์  
1.พัฒนาระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและ
การวิจัย 

กลยุทธ ์
1.อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและสากล 
ตัวชี้วัด 
1.จ านวนกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
สากล 
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เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
 2.จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม                            
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

       

2.อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานปณิธานพุทธทาส 
(Buddhadasa Study) และ
ภูมิปัญญาไทย 

กลยุทธ์ 
2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและสากล 
 

       

3.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และสากล 

กลยุทธ ์
3.สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาและท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

       

4.สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนองค์กรที่สร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

       

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
เป้าประสงค์ที่ 5 
   คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา 
บุคลากรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีศักยภาพในการ
ท างานอย่างมืออาชีพเพื่อ
แข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 

เป้าประสงค ์
อาจารย์มีความรู้ และ
ความสามารถด้านภาษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองและมีศักยภาพใน
การใช้ภาษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และบุคลากรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาให้กับบุคลากร 
1.1กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ  

50,000 80,000 100,000 120,000 350,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละของอาจารย์ที่
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษา 

1.2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

30,000 50,000 80,000 100,000 260,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

2.สร้างเครือข่ายของ
บุคลากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กร ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการ 

       

3.สร้างแรงจูงใจและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
น าไปสู่ความศรัทธาของ
บุคลากร และความร่วมมือ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Staff Engagement) 

3.ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 
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เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
4.จัดระบบบริหารจัดการทุน
มนุษย์ ให้มีความเหมาะสม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านภาษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้อาจารย ์
2. จ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาด้านภาษา 
3.ร้อยละของผู้สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษา 

       

ปรับปรุงระบบการประเมิน
งานและสมรรถนะบุคลากร 
(Competency) ให้เป็นไป
ตามบทบาทหน้าที่ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับ
การยอมรับของบุคลากร 

กลยุทธ์ 
2.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ภาษาให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง                             
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้ 
บุคลากร 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้านภาษา 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการ 
 

       

 กลยุทธ์ 
3.  สร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมความร่วมมือ กับ
หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

       

 กลยุทธ์ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์และบุคลากร
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ทั้ง
ระบบการใช้บริการห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Self-Access Learning 
Center) และระบบ
ออนไลน์ 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access Learning 
Center) 
2.ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
เป้าประสงค์ที่ 6 
     การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เน้นการ
สร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงานควบคู่กับ
มาตรฐานการท างานในยุค
สังคมดิจิทัล 

เป้าประสงค ์
การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ควบคู่กับมาตรฐานการ
ท างานในยุคสังคมดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพสถาบันภาษา  
     1.1 จัดท าแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน      
     1.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถาบันภาษามหาวิทยาลัย 

 
 

40,000 
 

60,000 

 
 

40,000 
 

70,000 

 
 

50,000 
 

80,000 

 
 

50,000 
 

90,000 

 
 

180,000 
 

300,000 

 
 
โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

ตัวชี้วัด 
1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อคุณภาพชีวิต
และผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

     1.3 ด าเนินงานสถาบัน
ภาษา  

100,000 100,000 120,000 120,000 440,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

กลยุทธ์  
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
1.น าระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ( Decision 
Support System) อย่าง
เป็นรูปธรรม 

       

2 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support 
Family) อย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 
2.ส่งเสริมให้มีการก าหนด
กระบวนการและลด
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการ
ท างาน 

     1.4 กิจกรรมจัดท าคู่มือ
แนะน าหน่วยงานและพัฒนา
คุณภาพการบริการ  

50,000 70,000 80,000 100,000 300,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

3 ส่งเสริม สนับสนุน การ
ท างาน ภายใต้บรรยากาศ 
“ครอบครัวเดียวกัน” (SRU 
Family) 

กลยุทธ์ 
3. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
1.จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 
สื่อสารและให้บริการโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

     1.5 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา   

100,000 50,000 50,000 50,000 250,000 โครงการจัดต้ัง
สถาบันภาษา  
 

4 ส่งเสริมให้มีการก าหนด
กระบวนการและ
กระบวนการและลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรมก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 
4.สร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (Working 
Environment) เพื่อสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 
1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน 
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เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น       
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการพัฒนา
องค์กรทุกระดับ 

        

6 ส่งเสริมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น 
Green University 

        

   3,770,000 4,070,000 4,415,000 4,720,000 16,975,000  
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
สู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 

บัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ผลการวัดระดับด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและจัดหา
ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้
ทางด้านภาษาที่ทันสมัย 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่
หลากหลาย 
 

1.จ านวนหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 

  2. มุ่งพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า  

1.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access Learning 
Center) 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

  3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน 
 

1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการอบรม 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษาตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

1.จ านวนผู้เข้าสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
2.ร้อยละของผู้สอบผ่าน
การสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2.ส่งเสริมการวิจัยด้าน
ภาษาเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้าน
ภาษาเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 
 

1.จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร วารสารวิชาการ
ด้านภาษา 

  2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยด้านภาษา
ในระดับนานาชาติ 
 

1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม สัมมนา 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการอบรม 

  3. ให้บริการแหล่งศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือการวิจัยด้าน
ภาษา 

1.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

3.พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการด้านภาษา
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น
ศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการด้านภาษาแก่
ชุมชนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้
แบบยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
2.ร้อยละของผู้เข้ารับการ
บริการและน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการ 

1.จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านภาษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 

1.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

 
 
 
 

 2.จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านภาษาให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1.จ านวนผู้เข้าอบรม 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

  3.ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาท่ีตอบสนองต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชน
ท้องถิ่น 

1.จ านวนคู่มือประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว
ฉบับภาษาต่างประเทศ 

  4.พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่
การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

1.จ านวนแหล่งเรียนรู้
ด้านภาษาในชุมชน 
2.จ านวนผู้ใช้บริการ 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชน
ท้องถิ่น 

 

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม 
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชน
ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.จ านวนองค์กรที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

1. อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
 

1.จ านวนกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  2. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 

 

  3. สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือการพัฒนา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

4.จ านวนองค์กรที่สร้าง
ความร่วมมือในการ
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
5.พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

และบุคลากรสู่เกณฑ์
มาตรฐานด้านภาษา 

อาจารย์มีความรู้ และ
ความสามารถด้านภาษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองและมีศักยภาพใน
การใช้ภาษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และบุคลากรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ร้อยละของอาจารย์ที่
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษา 
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการ 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

 
1.ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านภาษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้อาจารย์ 
2.จ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาด้านภาษา 
3.ร้อยละของผู้สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษา 

  2.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ภาษาให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

1.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้บุคลากร 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษา 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการ 

  3.สร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมความร่วมมือ กับ
หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาษาท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
 
 

1.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
  4.ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์และบุคลากร
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ทั้งระบบการใช้
บริการห้องศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Self-
Access Learning 
Center) และระบบ
ออนไลน์ 

1.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access Learning 
Center) 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล 

 

การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ควบคู่กับมาตรฐานการ
ท างานในยุคสังคมดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อคุณภาพชีวิต
และผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. น าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision 
Support System) 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน 

  2. ส่งเสริมให้มีการ
ก าหนดกระบวนการและ
ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติ 

1.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการ
ท างาน 
 

  3. เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

  4. สร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (Working 
Environment) เพื่อสร้าง
ความสุขในการฏิบัติงาน 
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สรุปตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 

Outcome 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

Input Process Output 

1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษา 
 
 
 
 
 
 

1.ผลการวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 
2.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
 

1.จ านวนหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 
2.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม 
3.จ านวนผู้เข้าอบรม 
4.จ านวนผู้เข้าสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
 

1.จัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ 
2.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
3.จัดอบรมและทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา 

1.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) 
2.ร้อยละของผู้สอบผ่านการ
สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
 

2.ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษา
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 

3.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
 

5.จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร วารสารวิชาการ
ด้านภาษา 
6.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม สัมมนา 
 
 

4.จัดหาบทความวิจัย เอกสาร 
วารสารวิชาการด้านภาษา 
5.จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา 

4.จ านวนผู้เข้าอบรม 
5.รอ้ยละความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
6.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
 

3.พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการด้านภาษาแก่ชุมชน
ท้องถ่ิน 
 
 

4.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
5.ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 
 

7.จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 
8.จ านวนคู่มือประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว
ฉบับภาษาต่างประเทศ 
9.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาในชุมชน 
 
 

6.ให้บริการวิชาการด้านภาษา
แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

7.จ านวนผู้เข้าอบรม 
8.จ านวนผู้ใช้บริการ 
9.ร้อยละความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
 

4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและเผยแพร่วัฒนธรรม
สากลสู่ชุมชนท้องถ่ิน 
 
 
 
 

6.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7.จ านวนองค์กรที่มีความร่วมมือใน
การพัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 

10.จ านวนกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
สากล 
 
 
 
 
 

7.จัดกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและสากล 
 

10.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
11.จ านวนองค์กรที่สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5.พัฒนาคุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษา 
 
 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
9.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการ 
10.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
 

11.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้อาจารย์ 
12.จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านภาษาให้บุคลากร 
13.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access Learning 
Center) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.จัดโครงการพัฒนาภาษา 
9.จัดสอบวัดระดับด้านภาษา 
10.ให้บริการการเข้าใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) 
 

12.จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้านภาษา 
13.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้านภาษา 
14.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
15.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
Outcome 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
Input Process Output 

 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
 
 
 
 
 

11.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
คุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

14.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการท างาน 
15.จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสารและให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

11.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
12.เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
13.สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการท างาน 

16.ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน 
17.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
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ความเชื่อมโยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

การก าหนดค่าเป้าหมาย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา 
เป้าประสงค์  
บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ที่สอบผ่านระดับ A2 ระบบ 
CEFR 

60 60 60 60 

2.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 80 80 80 
3.จ านวนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ใช้บริการ 170 200 250 300 
4.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) 

6,300 6,500 6,700 7,000 

5.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 80 80 80 
6.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 10 12 14 16 
7.จ านวนผู้เข้าอบรม 4,800 5,000 5,200 5,400 
8.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 80 80 80 80 
9.ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรม 80 80 80 80 
10.จ านวนผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา 4,500 4,700 4,900 5,100 
11.ร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษา 

60 60 60 60 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและจัดหา
ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้
ทางด้านภาษาท่ีทันสมัย 
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่หลากหลาย 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ที่สอบผ่าน
ระดับ A2 ระบบ CEFR 
2.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
3.จ านวนหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาของนักศึกษา 
 

2. มุ่งพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และ
การศึกษาค้นคว้า  

4.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access 
Learning Center) 
5.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

1.2 พัฒนาภาษาด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.3 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์   
 

3. จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน

6.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
7.จ านวนผู้เข้าอบรม 
 

1.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ก่อนเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรี  
1.4 อบรมเตรียมสอบ TOEIC  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน 

8.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
รับการอบรม 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาและสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษาตาม
มาตรฐานสากล 

9.ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรม 
10.จ านวนผู้เข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษา 
11.ร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบ
วัดระดับความรู้ด้านภาษา 

1.5 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้าน
ภาษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 80 80 80 
2.จ านวนบทความวิจัย เอกสาร วารสารวิชาการด้าน
ภาษา 

10 15 20 25 

3.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา 1 1 1 1 
4.จ านวนผู้เข้าอบรม 25 30 35 40 
5.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 80 80 80 80 
6.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 5 10 15 20 
7.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 80 80 80 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านภาษา 

1.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
 

 

2.จัดอบรม สัมมนาเพื่อ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยด้าน
ภาษาในระดับ
นานาชาติ 

2.จ านวนบทความวิจัย เอกสาร 
วารสารวิชาการด้านภาษา 
3.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
สัมมนา 
4.จ านวนผู้เข้าอบรม 
5.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
รับการอบรม 
 

1.โครงการสัมมนาด้านการวิจัยทางภาษา  
1.1 กิจกรรมสัมมนาด้านการวิจัยทางภาษา 
1.2 กิจกรรมการจัดหาบทความวารสารวิชาการด้านภาษา  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

3.ให้บริการแหล่งศึกษา
ค้นคว้าเพื่อการวิจัยด้าน
ภาษา 

6.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
7.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านภาษาแก่
ชุมชนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 2 2 2 2 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 30 35 40 45 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 80 80 80 80 
4.จ านวนคู่มือประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวฉบับ
ภาษาต่างประเทศ 

1 1 1 1 

5.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาในชุมชน 1 1 1 1 
6.จ านวนผู้ใช้บริการ 30 40 50 60 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 80 80 80 80 
8.ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

50 50 50 50 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านภาษาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 

1.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาให้กับบุคลากรในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
1.1 กิจกรรมอบรมภาษาให้กับบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 
 

2. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
รับการอบรม 

 

3. ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น 

4.จ านวนคู่มือประกอบอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวฉบับ
ภาษาต่างประเทศ 

1.2 กิจกรรมจัดท าคู่มือประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวฉบับ
ภาษาต่างประเทศ  

4. พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาสู่
การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

5.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาใน
ชุมชน 
6. จ านวนผู้ใช้บริการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
8.ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการ
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
มีผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1.จ านวนกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 

1 1 1 1 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 30 40 50 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 80 80 80 
4.จ านวนองค์กรที่สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 1 

5.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 80 80 80 
6.จ านวนองค์กรทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1.อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
 

1.จ านวนกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 

1.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ  
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ 

2.ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 3.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

3.สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อการ
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.จ านวนองค์กรที่สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 5.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 6.จ านวนองค์กรที่มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 
เป้าประสงค์  
อาจารย์มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีการพัฒนาตนเองและมีศักยภาพในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1.จ านวนโครงการพัฒนาด้านภาษาให้อาจารย ์ 2 2 2 2 
2.จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านภาษา 30 35 40 45 
3.ร้อยละของอาจารยผ์ู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษา 

50 50 50 50 

4.จ านวนโครงการพัฒนาด้านภาษาให้บุคลากร 1 1 1 1 
5.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา 20 25 30 35 
6.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80 80 80 80 
7.ร้อยละของบุคลากรผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการ 

60 60 60 60 

8.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 1 2 2 2 
9.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) 

6,300 6,500 6,700 7,000 

10.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 80 80 80 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1.ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ด้านภาษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

1.จ านวนโครงการพัฒนาด้าน
ภาษาให้อาจารย ์
2.จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาด้าน
ภาษา 
3.ร้อยละของอาจารยผ์ู้สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับบุคลากร 
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ  

2.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ภาษาให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.จ านวนโครงการพัฒนาด้าน
ภาษาให้บุคลากร 
5.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ด้านภาษา 
 

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.ร้อยละของบุคลากรผู้ผ่านเกณฑ์
การเข้าร่วมโครงการ 
8.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access 
Learning Center) 
9.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

10.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ  

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรได้
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ใช้ส่ือการเรียนรู้ทั้งระบบ
การใช้บริการห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-
Access Learning Center) 
และระบบออนไลน ์

  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
เป้าประสงค์  
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับมาตรฐานการท างานในยุคสังคมดิจิทัล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

60 61 62 63 
1.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการท างาน 

1 2 2 2 

2.จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 3 3 3 

3.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 100 120 140 160 
4.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตและ
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

70 72 74 76 

5.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบัติงาน 

80 80 80 80 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1.น าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision 
Support System) 
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การท างาน 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันภาษา  
1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันภาษา  
1.2 กิจกรรมจัดท าคู่มือแนะน าหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพ
การบริการ  

2.ส่งเสริมให้มีการ
ก าหนดกระบวนการ
และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัต ิ

2.จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา  

3.เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ  

 4.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
คุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน 

 

4.สร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
(Working 
Environment) เพื่อ
สร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

5.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน 
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ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับแผนต่างๆ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล 

 

เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาภาษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น  
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางภาษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 
 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยด้านภาษาเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้แบบย่ังยืน 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ
มาตรฐานการท างานในยุค
สังคมดิจิทัล 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

อาจารย์มีความรู้ และความสามารถ
ด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา มีการพัฒนาตนเองและมี
ศักยภาพในการใช้ภาษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และจัดหาทรัพยากรส่ือการเรียนรู้
ทางด้านภาษาที่ทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
2. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access Learning) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้า  
3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ด้าน
ภาษาตามมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาค้นคว้าวิจัยด้าน
ภาษา 
2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้าน
ภาษาในระดับนานาชาต ิ
3. ให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้า
เพื่อการวิจัยด้านภาษา 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาที่
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น 
4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภาษาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน 

1. อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

1. น าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support 
System) อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการก าหนด
กระบวนการและลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ 
3. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Working 
Environment) เพื่อสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์
ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษา
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ทั้งระบบการใช้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Self-Access Learning 
Center) และระบบออนไลน ์
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่               
ความเป็นเลิศด้านภาษา 

 

 

ส่งเสริมการวิจัยด้านภาษาเพื่อ 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

 
 

 

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ              
ด้านภาษาแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่
วัฒนธรรมสากลสู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร
สู่เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

 

ตัวชี้วัด 1.จ านวนหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใช้บริการ 
2.จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Access 
Learning Center) 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
4.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
5.จ านวนผู้เข้าอบรม 
6.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
รับการอบรม 
7.จ านวนผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษา 
8.ร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบวัด
ระดับความรู้ด้านภาษา 
 
 

1. จ านวนบทความวิจัย 
เอกสาร วารสารวิชาการด้าน
ภาษา 
2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
สัมมนา 
3. จ านวนผู้เข้าอบรม 
4. ร้อยละความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
5.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
6.ร้อยละความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ 
 

1.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะสั้น 
2.จ านวนผู้เข้าอบรม 
3.ร้อยละความพึงพอใจในการ 
เข้ารับการอบรม 
4.จ านวนคู่มือประกอบอาชีพ 
ด้านการท่องเท่ียวฉบบัภาษา 
ต่างประเทศ 
5.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 
ในชุมชน 
6.จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า 
ใช้บริการ 

 1. จ านวนกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสากล 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. จ านวนองค์กรที่สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. จ านวนโครงการพัฒนาด้านภาษาให้
อาจารยแ์ละบุคลากร 
2. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านภาษา 
3. ร้อยละของผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษาและการเข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
6. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access Learning Center) 
7. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 

1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน 
2. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการท างาน 
3. จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร
และให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) สู่การปฏิบัต ิ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่
ระดับหน่วยงานภายในสถาบันภาษา โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับหน่วยงาน ภายในส านักฯ ไป
จนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่าง
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐโดยอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต ( Output) และผลผลัพธ์ ( Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็น
ต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ”หรือ RBM (Results 
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ 
และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ( Key 
Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ในส่วนของระบบ
การงบประมาณ   เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ
กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน เรียกว่าการวางแผน 
“การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน ”หรือ PBB (Performance Based Budgeting) หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
แสดงต้นทุนกิจกรรม ( Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย  (Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร      มี 5 ขั้นตอน
ดังนี้การพัฒนายุทธศาสตร์ คือการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์โดยอาจใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดูจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร  (SWOT 
Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 

1. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือการสื่อสารถ่ายทอดและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวงทบวงกรมไปจนถึงระดับบุคคลที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติ
ประสิทธิผลมิติคุณภาพมิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาองค์กรด้วยซึ่งหน่วยงาน                  
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อาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ในการวางแผนและ
สื่อสารกลยุทธ์ได้ 

2. การปฏิบัติการคือการบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
3. การติดตามและเรียนรู้คือการติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ซึ่งหลายๆหน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment Report – SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 

4. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์คือการปรับยุทธศาสตร์ในเข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์  
(Strategic Risk) เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ สถาบันภาษา ไปสู่ความเป็นเลิศจะเกิดผล สัมฤทธ์ในทางปฏิบัติ
ได้จะต้องประกอบด้วยระบบ กลไกการด าเนินงานหลายส่วนด้วยกัน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับในส านักฯเป็นสิ่งที่ส าคัญ  เพราะจะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาส านักฯ
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้ 
 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 25 59-2562) สถาบันภาษา ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้
หมายถึงการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย  
ผลผลิต ผลลัพธ์  และค่าเป้าหมายหน่วยงานต่างๆ ภายในส านักฯเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างสอด
ประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้  

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับ แผน และกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล  เพ่ือให้บุคลากรทุก ระดับได้
รับทราบและเกิดทักษะในการน าไปปฏิบัติ   

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) สู่ระดับหน่วยงานภายในส านักฯ  โดย
การชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการประชุม สัมมนาเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

3.  สนับสนุนให้ หน่วยงานภายในสถาบัน  ชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจน เช่น การประชุม 
สัมมนา เป็นต้น 

4. พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ ทั้งนี้ หน่วยงานภายในสถาบัน 
ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  

5. การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ เรื่องท่ี
ยากท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง                               
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ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับ
ต่างๆ การมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีมความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

6. สถาบันภาษาจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรใน
ทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ
ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่
หน่วยงานภายในส านักฯ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในส านักฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์แผนให้
บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ทางเว็บไซต์  สื่อแผ่นพับ เป็นต้น 

7. สถาบันภาษา จะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีดี ( Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง  ขีด
ความสามารถ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมี
ระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอย่างพอเพียง  

8. การบริหารผลการปฏิบัติงาน สถาบันภาษา จะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้มีกลไก
เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็น
รายเดือนและหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรม
และข้ันตอนกิจกรรม การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดท ากิจกรรม   เป็นกลไก
ก ากับ  

9. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การ ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกิดความล่าช้า  พร้อมทั้งก าหนดแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง   

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  สถาบันภาษา จะจัด
ให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง  อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์  (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สมศ. สกอ. และ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

ระบบ กลไกการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ในการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตินั้น สถาบันภาษาจะ

ด าเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. กองนโยบายและแผน แจ้งให้หน่วยงานภายในส านักฯรับทราบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเองให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักฯ  โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสามารถมีได้ทั้ง โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากส านักฯ โครงการ/กิจกรรม 
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ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โครงการ/
กิจกรรม ที่ใช้เงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

2. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจาก 
2.1 ตัวชี้วัดของส านักฯที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ตามปีงบประมาณ  ซึ่งเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
2.2 สร ้างตัวชี้วัดเพ่ิมเติมขึ้นมาได้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน หากหน ่วยงานมีจุดเด ่นและ

ตัวชี้วัดของส านักฯยังไม่มีการก าหนดไว้ 
2.3 เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดย

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

3. หลังจากท่ีส านักฯอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายในแล ้ว ส านักฯจะจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายในเพื่อเป ็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดตาม 2 และในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

4. เมื่อหน ่วยงานได ้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล ้วเสร็จเมื่อใด ให ้
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด ้านการใช ้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป ้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได ้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต ่อส านักฯ โดยผ่านกอง
นโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

5. เมื่อสิ้นป ีงบประมาณ ให ้หน่วยงานจัดท ารายงานประจ าป ีและรายงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน 

6. งานประกันคุณภาพให้มีการด าเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล ้วจัดท ารายงานประจ าปี
ซ่ึงเป็นการ รวบรวมผลการด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์และรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเป็นเล่มเดียวกัน 
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ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล  

การก ากับ ติดตาม ประเมินผล สถาบันภาษา ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ในระบบ
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทาง
และวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ  ในที่นี้จะแสดงผลการก ากับ ติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) สถาบันภาษาและแผนปฏิบัติราชการสถาบันภาษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล  

  ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
และความส าเร็จขององค์กรนั้น สถาบันภาษา จะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะใช้รูปแบบการ
ประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ
(Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้น
จะประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project 
evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นเอกภาพ  
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วนในองค์กร  และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์  การ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข  และปรับแผนให้เหมาะสม  เป็นกลไก
ส าคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง  กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาระบบราชการ. โดยน าเกณฑ์การประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐ  พร้อม
กับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมิน คุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  

 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ 
 ส านักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302  และ PART 
 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  : การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี ,PMQA 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  : การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันภาษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักฯ 
กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php
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คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณ  นอกจากนี้ส านักฯยังมีการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1.1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)หลักการและที่มา 

1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัด
ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550ยุทธศาสตร์ที่ 
1การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยจัดให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ 

1.1.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลงไว้ 

1.2. การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
:Performance Assessment Rating Tool – PARTหลักการและเหตุผล 

สถาบันภาษามีการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานกระทรวง 
และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรงบประมาณและใน
ปัจจุบันส านักฯได้อาศัยงบประมาณจากทั้งส่วนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ท้ังนี้ในแต่ละรอบ
ปี ส านักฯได้มีการด าเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจ าปีและมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่ส านัก
งบประมาณได้ชี้แจงในปัจจุบันที่มีการน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์( Strategic 
Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และส านักฯได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้อง
กับ    การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการและ
กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือมิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda) 
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มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธ์ของส านักฯ  (Function) 
และมิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะพ้ืนที่(Area)  

ในแต่ละปีงบประมาณส านักฯได้ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการงบประมาณของ
ส านักงบประมาณ ที่ประกอบด้วยการวางแผนและจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณและการติดตามผลและประเมินผลทั้งนี้โดยปกติแล้วระบบงบประมาณ    แบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการด าเนินงานทั้ง  การติดตามผล( Monitoring) ที่ท าเป็นราย
เดือน และการประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาต่างๆ กันโดยท าการประเมินประสิทธิภาพ
รายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปีและการประเมินผลกระทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้เน้นการติดตามความส าเร็จของการน าส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆซึ่งส่งผลลัพธ์
เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้
จากการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือการติดตามผลผลิตและในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันภาษายังคงมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยติดตามผล
การด าเนินงานที่ใช้แบบรายงานทั้ง สงป. 301  สงป.302  สงป.302/1  สงป.302/2 และ สงป.302/3 โดยมีการ
จัดท ารายงานทุกรอบเดือนและทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานจากผลผลิตหรือการให้บริการ
ของส านักฯและส านักฯได้ก าหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและเป้าหมายการให้บริการของส านักฯที่
ในปัจจุบันส านักฯมีภารกิจในการน าส่งผลผลิตที่ส าคัญ6ผลผลิต ดังนี้ ( 1) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (3 ) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (4) ผลผลิตงานการให้บริการวิชาการ (5) ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6 ) 
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งนี้การวัดผลการด าเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดส่วนใหญ่แล้ว
เปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ด าเนินงานในแต่เดือน/ไตรมาส
นอกจากนี้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส านักงบประมาณ   ได้มีการน าเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ( Performance Assessment Rating Tool : PART) 
ซึ่งเป็นการเริ่มด าเนินการเตรียมความพร้อม และด าเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณพ.ศ.2549  
   ทั้งนี้ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ(เฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่
ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ( Performance Assessment Rating Tool : PART)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนที่ส านักงบประมาณก าหนด 
   รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณนี้ 
เป็นข้อมูลส าคัญท่ีส านักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดท า
รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่ส าหรับส่วนราชการและส านักฯสามารถน าเครื่องมือ PART นี้ในการประเมินผล
การด าเนินงานด้วยตนเอง(Self Assessment) เพ่ือเตรียม   ความพร้อมก่อนการน างบประมาณไปใช้ด าเนินงาน
ตลอดจนการตรวจสอบความส าเร็จระหว่าง  การด าเนินงานและสามารถน ามาใช้เพ่ือการวัดผลส าเร็จหลังสิ้นสุด
การด าเนินงาน ซึ่งท าให้ส านักฯส านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารมีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมาก
เพียงพอเพ่ือประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์  
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 การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามปีงบประมาณ เป ็นการรวบรวมและวิเคราะห ์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือค ้นหาว ่าส านักฯ
สามารถด าเนินการได ้บรรลุตามเป ้าหมายที่ตั้งไว ้หรือไม ่  ข ้อมูลที่ได ้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต ่อผู้
บริหารและสภาส านักฯเพ่ือรายงานให ้ทราบถึงสภาพ ป ัญหาในการปฏิบัติงานและใช ้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเป ้าหมาย/กิจกรรมให ้เหมาะสมสอดคล ้องกับทรัพยากรและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
2.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.2  เพ่ือใช ้เป็นข้อมูลสะท ้อนกลับ (AAR)ให้ส านักฯใช ้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานต่าง ๆ  รวมทั้งเป ็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของส านักฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

3. กรอบแนวคิดการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
สถาบันภาษา ได้พัฒนากรอบแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบ ครบวงจร 

เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้  
3.1  ติดตามก ากับการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 3.2  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ  

มิติวาระ(Agenda, Policy) 
 นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มิติภารกิจ (Function) 
 ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักฯ 
 การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) 
 การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น  ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
 3.3  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักฯ เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่ส าคัญและท้า

ทายส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินงานของผู้บริหาร 
 3.4  พัฒนาระบบการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลใน
ภาพของส านักฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 

4.  แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามปี 

งบประมาณ มีแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลดังนี้ 
4.1  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต ่ละไตรมาส  ด าเนินการโดย

กองนโยบายและแผน 
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4.2  ประเมินความก ้าวหน้าและผลสรุปโครงการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร
งบประมาณส านักฯ  ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักฯ  การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป็น ทั้งการประเมินความ 
ก้าวหน ้าของโครงการ ( Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ ( Summative 
Evaluation) 

4.3  ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานส านักฯซ่ึงแต่งตั้ง
โดยสภาส านักฯ 

4.4  ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแต ่งตั้งโดย
ส านักฯ 

4.5  ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายใน โดยคณะกรรมการ
จัดท าค ารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปี  ซึ่งแต่งตั้งโดยส านัก 

4.6  ผลการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวข้างต้นจะรองรับการประเมินโดย
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

4.6.1 การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ 
4.6.2การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
 

5.  การควบคุมคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานตามแผนของส านักฯจะถูกควบคุม โดยระบบ กลไกการประกันคุณภาพภายในของส านัก
ฯ ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนจึงเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่ส านักฯพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพ
ภายในจ านวน 25 ตัวชี้วัด  และเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ของส านักฯท าหน้าที่ในการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนของส านักฯไปพร้อม ๆ กับการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกปี 
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ส่วนที่ 5 
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ ของสถาบันภาษา 

 
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) สถาบันภาษา กับแผน

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันภาษาแผน 1 ปี (พ.ศ.2560) 
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันภาษาแผน 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)  
3. เอกสารผลการวิเคราะห์ SWOT สถาบันภาษา 
 
ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.25 60-2563 โครงการจัดตั้ง สถาบันภาษาและแผนต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  จึงมีความเหมือนกันบ้างในเป้าประสงค์ เป้าหมาย ของส านักฯที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนด และมีความคล้ายกันหรือแตกต่างกันบ้างในกระบวนการปฏิบัติ ในการระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

มาตรการ  โครงการ/ กิจกรรม ตลอดจนงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ.2559-2562) ของโครงการจัดตั้ง สถาบันภาษา  จึงเป็นแผนหลักของ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ที่จะได้มี
การน าไปใช้ในการปฏิบัติการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 และเป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการทบทวน ปรับ
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ทุกปีอย่างต่อเนื่องกันไปเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารส านักฯ อันจะช่วยท าให้การด าเนินงานของส านัก
ฯและหน่วยงานต่าง ๆมีการคาดการณ์สถานการณ์และมองเชิงรุกไปข้างหน้าอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งมีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีมีความจ าเป็นที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีดังกล่าวก่อนครบรอบปีเพ่ือให้มีความสอดรับกับช่วงระยะเวลาการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  
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