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ค าน า 
 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น ศูนย์
ภาษาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ .ศ. 2565 เล่มนี้ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริการจัดการงานตามภารกิจของศูนย์ภาษา 
และการพัฒนางานศูนย์ภาษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน และเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบใน
การก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนท าให้การจัดท า
เอกสารแผนปฏิบัติการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
แผนปฏิบัติการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประวัติความเป็นมา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้
เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2475 ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการ
ประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา  
 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จึงก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมีบุคลิกลักษณะตามท่ีชุมชนต้องการ โดยมีจุดเด่นในด้าน
ความสามารถทางภาษาและสถาบันฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ว่าจะระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสากล 
โดยฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ แก่อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จึงจัดตั้งศูนย์ภาษาข้ึน โดยมีท าเนียบผู้บริหารดังนี้   
                 1.  อาจารย์สมบูรณ์  วิภาวีนุกุล                    พ.ศ. 2543 - 2544 
                 2.  อาจารย์อรวรรณ  ภัสสรศิริ                      พ.ศ. 2544 - 2545 
                 3.  อาจารย์ศิริลักษณ์  บุญมา                        พ.ศ. 2545 - 2553 
                 4.  อาจารย์อรอุมา  จริงจิตร                          พ.ศ. 2554 - กรกฎาคม 2555 
                 5.  อาจารย์จิราภรณ์  ทองทวี                        กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน 
 งานศูนย์ภาษา อยู่ภายใต้การแบ่งส่วนราชการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
โครงสร้างองค์กร 
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ปรัชญา 
ศูนย์รวมความรู้พหุภาษา พัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน 
The VRU Language Center is the multilingual hub that unlocks language performance to develop communities.      

อัตลักษณ์     
แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  
 เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยม  

LCVRU 
L : Lifelong learning                การเรียนรู้แบบยั่งยืน 
C : Community service            การบริการชุมชน 
V : Virtual Learning                 การเรียนรู้เสมือนจริง 
R : Readiness                         ความพร้อม 
U : Universality                      ความเป็นสากล 

   
วิสัยทัศน์  
      ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในศตวรรษที่ 21  
      The VRU Language Center is a center for enhancing language skills and hosting standardized language tests for community development in 
the 21st century. 
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พันธกิจ :     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ดังนี้ 
       1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Autonomous learning) และการจัดการการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-based Instruction) ให้มีทักษะความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาสากล
ได้  

2. บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 
3. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาร่วมกัน 
4. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางภาษาให้มีศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย และจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง เพ่ือ

การพัฒนาตนเองให้พร้อมท างานสู่การพัฒนาชุมชน 
 
เป้าประสงค์ :  
 1. นักศึกษา บุคลากรและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  

2. งานบริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 
3. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนสามารถส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาร่วมกัน 
4. บุคลากรทางภาษามีศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายและมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเองเพ่ือการพัฒนาตนให้พร้อมท างานสู่การ

พัฒนาชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
       1. เพ่ือจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ และศักยภาพชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Autonomous learning) และการจัดการการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-based Instruction) ให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
CEFR ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       2. เพ่ือบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในศตวรรษที่ 21   
       3. เพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน         
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นโยบาย (Policies) 
         1. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
                1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 ใหมี้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานCEFRตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Autonomous learning) และการจัดการการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-based Instruction) 
                1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
 
         2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
                2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
                2.2 ให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
         3.นโยบายด้านงานวิจัย 
                3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
                3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์น าผลการวิจัยมาบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพชุมชน 
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เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1.14 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ B1 (ปริญญาตรี)  
ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

80 
80 

 ศูนย์ภาษา รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
เป้าประสงค์ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
เป้าประสงค์ 4 ระบบนเิวศ (Ecological) มหาวิทยาลยัเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย มีคณุภาพชีวิตที่ด ี
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 – 2569 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
กลยุทธ์ 

1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ 
1.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา 
1.7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม  
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  

3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
3.5 ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place)  
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)   
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University)  
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)  
4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)  
4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
4.10  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน/ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 สรา้งความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning) 

1.2.1 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสตูรเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงและ
ตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้  

1.2.1.1. จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้นท่ีเปดิสอนเพื่อ 
Upskill/Reskill/Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

1 
หลักสตูร 

 ส ารวจความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
 ปรับปรุง/พัฒนา และเสนอ

หลักสตูรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และหน่วยงานภายนอก 
 จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

ศูนย์ภาษา 1  หลักสตูร 
 

สสว. 

1.3. ยกระดับการ
เรียนรูต้ามปรัชญา
การจัดการเรยีนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)  

1.3.3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน VRU 
online และ MOOC 

1.3.3.1 จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมหรือจัดการเรยีนการ
สอนที่แบบออนไลน์  
 
 

2 
หลักสตูร 

 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรบัการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ศูนย์ภาษา  2  หลักสตูร  
 

สสว. 

1.5 สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง บ่ม
เพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ   

1.5.1 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

 เสรมิสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน

ภาษาอังกฤษ 

 ศูนย์ภาษา สสว. 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน/ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

จิตอาสา และ
สร้างวิศวกรสังคม  
  
 

1.5.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
90 

 ทดสอบทักษะด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 ศูนย์ภาษา สสว. 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

4.5. พัฒนา
มหาวิทยาลยัที่มีการ
บริหารงานโดยยดึหลัก
ธรรมาภิบาล (Good 
Governance 
University)  

4.5.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

4.5.3.1.ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
 80 

 บริหารจัดการส านักงาน (เช้ือเพลิง วัสดุ
ส านักงาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ 
ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ ) 

บริหารจัดการความเสี่ยง 

ศูนย์ภาษา ทุกหน่วยงาน 

4.6.พัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
ที่เป็นเลิศ (Excellence 
University)  

4.6.1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)  
 

4.6.1.1 ระดับความส าเร็จของ  
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University) 

ระดับ 
4 

 บริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA  

 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อรับ
การตรวจประเมินภายนอก  

 รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 ศูนย์ภาษา งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ
การศึกษา 

4.7. พัฒนา
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข (Happy 
University) 

4.7.1 โครงการ
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข 

4.7.1.1 ระดับความส าเรจ็การ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข 

ระดับ 
3 

 จัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก ่
1.Happy Heart 
2.Happy body 
3.Happy Relax 
4.Happy society 
5.Happy Money  
 ติดตามประเมินผลการจัดการความสุข 

 ศูนย์ภาษา งานบริหารบุคคล 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

4.8. ปรับภาพลักษณ์
องค์กร (rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร
และส่งเสรมิการตลาด 

4.8.1.2 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติดา้น
การพัฒนาทักษะทางภาษาที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในมิติด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์ภาษา งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด 
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ส่วนที่ 2 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ
การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  

 
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference 

for Languages : CEFR) 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
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Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
ส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและท า

ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความ หวัง พร้อมให้เหตุผล
สั้นๆ ได ้

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การ

ท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขา
อยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการศูนยภ์าษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 
 

16 
 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน 
  

โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
ระดับ 2 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก และมีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อย

ละ 80 ของหลักสูตรที่เสนอ 
ระดับ 3 มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 4 มีหลักสูตรระยะสั้นที่ด าเนินการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพ่ิมข้ึนจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม 
ระดับ 5 มีการประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอก 
 

โครงการที่ 1.3.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้าเรียนทั้งภายในและภายนอกเป็นไปตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
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โครงการที่ 1.5.1  โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการที่ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
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 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.1.1  ระดับความส าเร็จการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 
ระดับท่ี 2 มีการน าผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/ โครงการ 
ระดับท่ี 3 สื่อสารแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน 
ระดับท่ี 4 มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

  
 


