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ค าน า 

 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ข้ึน เพื่อประโยชน์ใน

การบริการจัดการงานตามภารกิจของศูนย์ภาษา และการพัฒนาศูนย์ภาษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ศูนย์ภาษาคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ภาษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนท าให้การจัดท า
เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
 
 



สารบัญ 
                หน้า 

ค าน า                 ก 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT)          1 
  แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ         4 
  ปรัชญา อัตลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์           5 
  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์             6 

แผนงาน/โครงการส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1            8 
  โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5            11 
  
         





 
1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
  จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผู้ม
สี่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 นักศึกษาของคณะที่ให้ความส าคัญและ
ร่วมมือกบัศูนย์ภาษาในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา จะได้รับประโยชน์และมโีอกาสพัฒนา
ระดับความสามารถทางภาษาอย่างสมัฤทธ์ิผล 

W1 นักศึกษามีระดบัความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน 

O1 มหาวิทยาลัยสนบัสนุนให้นักศึกษามี
โอกาสพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู online 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

T1 งบประมาณถูกตัดลดลง 

S2 บุคลากรของสถานประกอบการในพื้นที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นในการ
ใช้ภาษาต่างๆในการประกอบอาชีพ 

W2 การบรหิารโครงการบริการวิชาการ
แบบมรีายได้ มีต้นทุนค่อนข้างสงู ท าให้
เสียเปรียบคู่แข่งในการเสนอราคา 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 S1 การบริหารจัดการ งบประมาณและ

การเงิน เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ 
W1 จ านวนห้องเรียนและทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร,์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ) ใน
ศูนย์ภาษา ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

O1 มีจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ชาว
ไทย ที่ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาไทย,ภาษาอังกฤษก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรบั
การศึกษานานาชาติ เพิ่มข้ึน 

T1 ศูนย์ภาษาไม่มีบทบาทเป็นที่
ประจักษ์ ทั้งที่ปฏิบัติภารกจิใน
การบริการวิชาการแก่ส่วนรวม 
และมีความเข้าใจผิด,สับสน
เกี่ยวกับหน้าทีร่ับผิดชอบหลักของ
ศูนย์ภาษา ท าให้ถูกมองด้านลบ 
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  จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
กร

ะบ
วน

กา
รภ

าย
ใน

 

S2 มีชุดรายวิชาและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เพื่อพฒันาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ ที่หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้รียน หรือหลกัสูตรและผู้ทีม่ี
ความจ าเป็นต้องเตรียมความพรอ้มด้าน
ภาษาอังกฤษ,ไทย ก่อนเข้าศึกษา 

W2 โครงสร้างของหน่วยงานศูนย์ภาษา 
ไม่ชัดเจนและมีอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการ 

O2 นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 
รายวิชา ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา จนจบ
การศึกษา 

T2 นักศึกษามีจ านวนลดลง 

S3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ Productive Learning ตาม
กรอบ CEFR 

   

S4 เป็นศูนย์ ให้บริการจัดทดสอบระดบั
ความสามารถทางภาษาที่ได้มาตรฐาน           
( TOEIC,HSK,VRU-TEP,VRU-GRAD English 
Test) 

   

บุค
ลา

กร
แล

ะค
วา

มร
ู ้ S1 บุคลากรสายวิชาการ มีทกัษะความ

เช่ียวชาญที่หลากหลายสาขา และมีคุณวุฒิ
ความรู้ที่มีคุณภาพ 
    บุคลากรสายสนบัสนุนมีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

W1 บุคลากรสายวิชาการ ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

บุค
ลา

กร
แล

ะ
คว

าม
รู้ 

S2 มีบุคลากรเจ้าของภาษา ASEAN+3    
(เขมร,เวียดนาม,ตากาลอก,จีน เป็นต้น) 

W2 ขาดแคลนบุคลากรเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ ที่มีคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญ ด้านการตรวจพสิูจนป์ระจ า
ศูนย์ภาษา 

O2 ผู้ใช้บรกิารวิชาการ (นักศึกษา,
บุคลากรภายในและภายนอก) มีโอกาส
เลือกหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชาตาม
ความสนใจมากขึ้น 

 

กา
รเง

ิน 

 W1 งบประมาณส่วนใหญ่เป็น งบ
แผ่นดิน   งบรายได้ ลดลง ท าให้การ
ด าเนินงานในส านักงานขาดความสะดวก 
เนื่องจากศูนย์ภาษามีภาระรบัผิดชอบ 
การบ ารุงรักษาทรัพยากรส่วนกลาง เช่น 
ลิฟต์และการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
อาคาร 75 ปี ที่ช ารุด 

O1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนตาม
นโยบายจากรัฐบาล ในการจัดอบรม
บริการวิชาการ พัฒนาทกัษะภาษา 

T1 ระเบียบข้อบังคับของ
ราชการไม่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการ 

   T2 งบประมาณที่เป็นงบรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
ภารกิจ บางด้านไมเ่พียงพอ 
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วิสัยทัศน์ ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษาเพ่ือรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ 
มิติผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
พัฒนาปรับปรงุรายวิชา,หลักสูตรอบรมด้าน
ภาษา ที่มีลักษณะ เป็น Productive 
Learning ตามกรอบ CEFR  

พัฒนาการจัดการเรียนการรู้แบบ 
Productive Learning 
 

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า โดยการพฒันานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านทกัษะทางภาษาและความสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้

มิติ
กระบวนการ 

พัฒนาศูนย์ภาษาเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านภาษา แก่บุคลากรทางการศึกษาของ
ท้องถ่ิน 

พัฒนาศูนย์ทดสอบทางภาษา ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใหบ้รกิารจดัสอบวัด
ระดับความสามารถทางภาษาแก่ นักศึกษา, บุคลากรภายใน รวมทั้ง
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปภายนอก 

 พัฒนาหลกัสูตรอบรมระยะสั้น,ระยะ
ยาว ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

จัดหาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทกัษะทางภาษา พัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา, จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่
เป็นมาตรฐานสากล แก่ นักศึกษา,บุคลากรภายในและภายนอก 

มิติคน     
และความรู ้

สนับสนุนใหบุ้คลากรสร้างผลงานวิจัยทีล่ดปญัหา, ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มมาตรฐานการจัดทดสอบด้านภาษา 

มิติการเงิน พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น,ระยะยาว ที่ก่อให้เกิดรายได ้
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แผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ปรัชญา : คลังแหง่ภาษา เสรมิสร้างปญัญาแกม่วลชน 
 
อัตลักษณ์ : แหล่งทรัพยากรด้านภาษา เพื่อพฒันาทักษะและความพรอ้มสู่การศึกษาและการท างานระดบันานาชาติ 
 
เอกลักษณ์: เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา ที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ค่านิยม 
  “VRULC” 
  V : Variety    = ความหลากหลาย 
  R : Ready for generation 4.0 = ความพร้อมสู่ยุค 4.0 
  U : Unity    = ความเป็นหนึง่เดียวกัน 
  L : Lifelong learning   =  แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต 
  C : Community serving  = รับใช้ชุมชน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision): ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพฒันาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดบั
   นานาชาติ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 
    กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรงุรายวิชา,หลักสูตรอบรมด้านภาษา ที่มีลักษณะ เป็น Productive Learning ตามกรอบ CEFR  
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1.2 พัฒนาการจัดการเรียนการรู้แบบ Productive Learning 
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า โดยการพฒันานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านทักษะทางภาษาและความสามารถสือ่สารโดยใช้ภาษาสากลได้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   กลยุทธ์ 
     2.1 สนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยที่ลดปัญหา, ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิม่มาตรฐานการจัดทดสอบด้านภาษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
   กลยุทธ์ 
     3.1 พัฒนาศูนย์ภาษาเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรด้านภาษา แก่บุคลากรทางการศึกษาของท้องถ่ิน 
     3.2 พัฒนาศูนย์ทดสอบทางภาษา ที่ได้มาตรฐาน เพือ่ใหบ้ริการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาแก่ นักศึกษา, บุคลากรภายใน รวมทัง้นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปภายนอก 
     3.3 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น,ระยะยาว ที่ก่อใหเ้กดิรายได้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ 
-  

       
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อความเป็นเลิศสูส่ากล 
    กลยุทธ์ 
      5.1 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา 
      5.2 พัฒนาและให้บรกิารห้องปฏิบัติการทางภาษา, จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล แก่ นักศึกษา,บุคลากรภายในและ
ภายนอก 
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เป้าประสงค์ท่ี 1   :    สร้างบัณฑิตทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ 

1.3 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้าน
วิชาชีพ         มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่า
ของวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้        
ด้านภาษา 
 

1.3.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้    ด้านภาษา 

1200 คน  กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ VRU Grad 
English Test Preparation 
Course  
 กิจกรรมอบรมเตรียมสอบ 
TOEIC ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 
 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อน าเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัยโดยใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 
 กิจกรรมอบรมน าเสนอผลงาน
ในที่ประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

  30,000 (แผ่นดิน) 
 
 
 
 
  40,000 (แผ่นดิน) 
 
 
  25,000 (แผ่นดิน) 
 
 
 
 
  30,000 (แผ่นดิน) 
 
 
  50,000 (แผ่นดิน) 
 

งานศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ  

มากกว่า 
4.51 

1.3.1.3 จ านวนนิสิต/นักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1.3.1.4 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้านภาษา
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
85 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ 

 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
พื้นฐานส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 
 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในองค์กร ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 
 กิจกรรมอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
ส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 กิจกรรม Communicative 
English Camp ส าหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไป 
 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคคลทั่วไป 
 กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐานระดับ
ความสามารถ (CEFR) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 
  40,000 (แผ่นดิน) 
 
 
 
 
 
 60,000 (แผ่นดิน) 
 
 
 160,000 (แผ่นดิน) 
 
 
  65,000 (แผ่นดิน) 
 
 
  2,500,000 
(แผ่นดิน) 
 
 
  500,000 (แผ่นดิน) 
 
 
 
 
  175,000 (แผ่นดิน) 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ 

 กิจกรรมจัดสอบTOEIC คณะ
วจก. 
 กิจกรรมจัดสอบTOEIC ศูนย์
ภาษา 
 กิจกรรมอบรมเตรียมสอบ 
TOEIC 
 กิจกรรมค่าย LC VRU Day 
Camp 
 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมส่งเสริมภาษา และ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
 กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ศูนย์ภาษา 

 
  155,000 (แผ่นดิน) 
 
  82,000 (แผ่นดิน) 

 
  77,700 (แผ่นดิน) 
 
  35,000 (กศ.ปช.) 

 
  30,000 (กศ.ปช.) 

 
 25,000 (กศ.ปช.) 
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เป้าประสงค์ท่ี 5 : พัฒนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินงาน 
5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พฒันาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง            
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1 โครงการ
เสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
แผน การบริหารส านักงาน  
 

ร้อยละ 90  กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าสาธารณูป โภค
และค่าใช้สอยในงานศูนย์ภาษา และงาน
ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ภาษา 

  210,000 (บ.กศ.) 
 

 

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 กองนโยบายและ
แผน 
 กองกลาง  
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 ส านักมาตรฐาน
และการจัด
การศึกษา 
งานตรวจสอบ
ภายใน 

 


