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ค าน า 

 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้

ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการบริการจัดการงานตามภารกิจของศูนย์ภาษา  และการพัฒนาศูนย์ภาษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ศูนย์
ภาษาคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานงานการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ภาษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจน
ท าให้การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ปรัชญา 
คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญาแก่มวลชน 

อัตลักษณ์     
แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   
ศูนย์ภาษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษาเพ่ือเสริมศักยภาพทาง

ภาษาของชุมชนให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
พันธกิจ       

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาบุคลากร และชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive 
Learning ให้มีความสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  

2. บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 
3. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาร่วมกัน 
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชนและชาติ 
5. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางภาษาท่ีมีศักยภาพและศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย และจัดหาทรัพยากรสนับสนุน 

การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมท างานสู่การพัฒนาชุมชน  
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เป้าประสงค ์   
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ

ประเทศ 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ

เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อ

ประชาชน 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจกัษ์
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
90 

● ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 

สูงขึ้น 

B2 ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

รองอธิการบด ี ศูนย์ภาษา 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อปี4 35 ล้าน  ● ศูนย์ภาษา 0.25 ล้านบาท รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

181  
ผลงาน 

● ศูนย์ภาษา 1 ผลงาน รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค ์
 

ร้อยละ  
50 

● ศูนย์ภาษา 1 ผลงาน  
 

รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 

50 
● ศูนย์ภาษา อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 3 คน 
จากอาจารย์ทั้งหมด 12 คน คิดเปน็ร้อยละ 25 

รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ  
50 

● ศูนย์ภาษา อาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 2 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 12 คน    
คิดเป็นร้อยละ 16.67 

รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
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 หมายเหตุ  
     ตัวธรรมดา คือ  ตัวช้ีวัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวเอียง คือ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวช้ีวัดแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า ลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสรา้งงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต  

3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยโุรป เพ่ือให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรยีน ในแต่ละประเทศท่ีเป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ไดอ้อกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ตา่งๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกจิใดๆ ร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรยีนภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับการยอมรับจากท่ัวโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR 
ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี ้

 
 
Proficient User: 

        C1 (Mastery):   สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมูล
หลายๆ แหล่งได้ สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตผุลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพดูคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณต์่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง 
คล่องแคล่วเป็นธรรมชาต ิ
      C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคยุภาษาอังกฤษไดเ้ป็น
ธรรมชาติ โดยมีการตดิขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรยีนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีมี
โครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได ้

Independent User: 
        B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจใจความส าคญัของภาษาอังกฤษท่ีซับซ้อนท้ังในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรูส้ึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับทีส่ามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกดิ
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ความเครยีด 
        B1 (Threshold):   สามารถเขา้ใจใจความส าคญัของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดนิทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของ
ตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตผุล และความคดิเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
          A2 (Waystage):   สามารถเขา้ใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีมักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสนิค้าการเดินทางฯลฯ ได้ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
        A1 (Breakthrough):   สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน าตนเอง 
และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมลูส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูด
อย่างช้าๆ ชัดๆ 
 3 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัภายนอก จาก
การพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจยัจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้อง
ของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 4  พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกจิสัมพันธ์ 3 พ้ืนท่ี ได้แก ่1.ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว) 
  5 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง เป้าหมายจ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า และชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ 
1.1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive 

Learning ให้มีความสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 

     3.1. บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 
     3.2. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาร่วมกัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ   
  กลยุทธ์  
     4.1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชนและชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
  กลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางภาษาที่มีศักยภาพและศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย และจัดหาทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง เพ่ือการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมท างานสู่การพัฒนาชุมชนฒนาการจัดการเรียนการรู้แบบ Productive Learning 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑติมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 
 

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 
 

ร้อยละ  
90 

●  กิจกรรมค่าย LC VRU 
Day Camp 
●  กิจกรรมจดัหาทรัพยากร
และพัฒนาทรัพยากรสื่อ
ต าราประกอบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ 
●  กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับ
รายวิชาของศูนย์ภาษา 
●  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

● ศูนย์ภาษา ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 

1.2.3 โครงการส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมใน
การท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I ด าเนินการ
บรรลสุ าเร็จตามบ่งช้ีของ
โครงการ 

ร้อยละ  
80 

●  กิจกรรมส่งเสริมภาษา 
และวัฒนธรรมนานาชาต ิ

● ศูนย์ภาษา  
 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

 1.2.4  โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้
จากการปฏิบตัิผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 
20 
 

●  กิจกรรมจดัท าสื่อ
สร้างสรรค์ โดยใช้ภาษา
นานาชาติสู่ชุมชนท้องถิ่น 
(Creative Media 
Production in 
International Languages 
for Local Communities 
Project) 

 ศูนย์ภาษา ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.3 ส่งเสรมิ สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ ด้านภาษาสากล  
 
 
 
 
 

1.3.1.1 ค่าเฉลีย่พึงพอใจของ
นักศึกษา  

› 4.51 ● กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับ
รายวิชาของศูนย์ภาษา  
● กิจกรรมอบรมเตรียม
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบคุลากรสาย
วิชาการ VRU Grad 
English Test 
Preparation Course 
● กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ส าหรับบคุลากร 
● กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในองค์กร ส าหรบั
บุคลากร 

● ศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1.3.1.3 ระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 

B2 

1.3.1.4 ระดับความสามารถ
ของนักศึกษากับการทดสอบ
มาตรฐานภาษาจีน HSK 
สูงขึ้น1 

ระดับ 4 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

  ● กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ TOEIC และ
เตรียมพร้อมสู่การท างาน 
ส าหรับนักศึกษา 
● กิจกรรมอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาตสิ าหรับ
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
● กิจกรรมพัฒนาคลัง
ข้อสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษของศูนยภ์าษา 
● กิจกรรมจดัสอบวดัระดับ
ภาษาอังกฤษTOEIC และ
การสอบวัดระดบัความรู้
ภาษาจีน HSK 

หมายเหตุ  
 1การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK คือ ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจนี HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการ
สอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบขอ้เขียน และ การพดู  
 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้  
  ระดับที่ 1 ส าหรับผูส้อบที่เข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 ค า  
  ระดับที่ 2 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์มาแลว้อย่างน้อย 300 ค า  
  ระดับที่ 3 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การท างาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่าง
น้อย 600 ค า  
  ระดับที่ 4 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อท่ีกว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคลอ่งแคล่ว เรียนรูค้ าศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย 1,200 ค า  
  ระดับที่ 5 ส าหรับผูส้อบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตรจ์ีน และสามารถพูดภาษาจีนในท่ี
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สาธารณะได้ เรียนรู้ค าศัพท์มาแลว้อย่างน้อย 2,500 ค า  
  ระดับที่ 6 ส าหรับผูส้อบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อยา่งดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่ว เรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าข้ึนไป 
การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

ระดับต้น  
ระดับกลาง  
ระดับสูง  

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ข้ึนไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขยีนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 

14 

 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย  

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

35  
ล้านบาท 

  จัดหางบประมาณวิจยัจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

●  ศูนย์ภาษา 0.25 ล้านบาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ าสร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ
 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 

2.2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม ทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

23  
ผลงาน 

● ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
● อบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะด้านการวิจัยผลติ
นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ 
 
 
 
 
 
 

●  ศูนย์ภาษา 1 ผลงาน 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
- - - - - - - 

 
 
  เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนไดเ้สียมีคณุธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จติส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
       

 
 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
- - - - - - - 
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การก ากับติดตามประเมินผล 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย 
จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน  การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ 
เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวน การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมทัง้ปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล
ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก  ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 25 60 – 2564 

สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน 
ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ   โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ 
Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา  4 มิติ อันประกอบด้วย 
มิติประสิทธิผล มิตคิุณภาพ มิตปิระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 – 2561 
ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้อง
ให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
   1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

     1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการ  สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนา  เพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรอบ 
รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     1.3 การมีเวท ีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

     1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า  รายงานผล 
สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลั ยได้รับทราบ
เป็นระยะ  เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ 
เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
     2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้อ งอาศัย

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มี การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธี
ปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึง
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เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  
     2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 

เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน  จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการ
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

     2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์  ด้วยการสื่อสารสร้าง ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทาง การบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป 
อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์  การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

     2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 
2560– 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้อง มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบั ติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
 


