
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ 

ศูนย์ภาษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เล่มนี้ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริการจัดการงานตาม
ภารกิจของศูนย์ภาษา และการพัฒนาศูนย์ภาษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ศูนย์ภาษาคาดหวังว่า
แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ.2560 – 2564 เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ภาษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดง
ความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนท าให้การจัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

 
 
 
           

         ศูนย์ภาษา 
         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ



สารบัญ 
                 หน้า 
 ค าน า             

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม          1 
แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ      4 
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ    5 

 เป้าประสงค์         6 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ      7 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์       10 
แผนงาน/โครงการส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์     11 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

  จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 นักศึกษาของคณะที่ให้ความส าคัญและ
ร่วมมือกับศูนย์ภาษาในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา จะได้รับประโยชน์และมีโอกาสพัฒนา
ระดับความสามารถทางภาษาอย่างสัมฤทธิ์ผล 

W1 นักศึกษามีระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน 

O1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษามี
โอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป online 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

T1 งบประมาณถูกตัดลดลง 

S2 บุคลากรของสถานประกอบการในพ้ืนที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นในการ
ใช้ภาษาต่างๆในการประกอบอาชีพ 

W2 การบริหารโครงการบริการวิชาการ
แบบมีรายได้ มีต้นทุนค่อนข้างสูง ท าให้
เสียเปรียบคู่แข่งในการเสนอราคา 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1 การบริหารจัดการ งบประมาณและ
การเงิน เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ 

W1 จ านวนห้องเรียนและทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์,เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ) ใน
ศูนย์ภาษา ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

O1 มีจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ชาว
ไทย ที่ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาไทย,ภาษาอังกฤษก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือรองรับ
การศึกษานานาชาติ เพ่ิมข้ึน 

T1 ศูนย์ภาษาไม่มีบทบาทเป็นที่
ประจักษ์ ทัง้ที่ปฏิบัติภารกิจใน
การบริการวิชาการแก่ส่วนรวม 
และมีความเข้าใจผิด,สับสน
เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบหลักของ
ศูนย์ภาษา ท าให้ถูกมองด้านลบ 
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  จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S2 มีชุดรายวิชาและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ ที่หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน หรือหลักสูตรและผู้ที่มี
ความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้าน
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 ให้บริการจัดทดสอบระดับ
ความสามารถทางภาษาที่ได้มาตรฐาน           
( TOEIC,HSK,VRU-TEP,VRU-GRAD English 
Test) 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

บุค
ลา

กร
แล

ะค
วา

มร
ู้ S1 บุคลากรสายวิชาการ มีทักษะความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา และมีคุณวุฒิ
ความรู้ที่มีคุณภาพ 
    บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

W1 บุคลากรสายวิชาการ ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  

 

 

 

 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

บุค
ลา

กร
แล

ะค
วา

มร
ู ้ S2 มีบุคลากรเจ้าของภาษา ASEAN+3    

(เขมร,เวียดนาม,ตากาลอก,จีน เป็นต้น) 
W2 ขาดแคลนบุคลากรเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ ที่มีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจพิสูจน์ประจ า
ศูนย์ภาษา 

O2 ผู้ใช้บริการวิชาการ (นักศึกษา,
บุคลากรภายในและภายนอก) มีโอกาส
เลือกหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชาตาม
ความสนใจมากขึ้น 
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กา
รเง

ิน 
 W1 งบประมาณส่วนใหญ่เป็น งบ

แผ่นดิน   งบรายได้ ลดลง ท าให้การ
ด าเนินงานในส านักงานขาดความสะดวก 
เนื่องจากศูนย์ภาษามีภาระรับผิดชอบ 
การบ ารุงรักษาทรัพยากรส่วนกลาง เช่น 
ลิฟต์และการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
อาคาร 75 ปี ที่ช ารุด 

O1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนตาม
นโยบายจากรัฐบาล ในการจัดอบรม
บริการวิชาการ พัฒนาทักษะภาษา 

T1 ระเบียบข้อบังคับของ
ราชการไม่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการ 

   T2 งบประมาณที่เป็นงบรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจ บางด้านไม่เพียงพอ 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

วิสัยทัศน์ ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ 

มิติผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

พัฒนาปรับปรุงรายวิชา,หลักสูตรอบรมด้าน

ภาษา ที่มีลักษณะ เป็น Productive 

Learning ตามกรอบ CEFR  

พัฒนาการจัดการเรียนการรู้แบบ 

Productive Learning 

 

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า โดยการพัฒนานักศึกษาให้มี

สมรรถนะด้านทักษะทางภาษาและความสามารถสื่อสารโดยใช้

ภาษาสากลได้ 

มิติ

กระบวนการ 

พัฒนาศูนย์ภาษาเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร

ด้านภาษา แก่บุคลากรทางการศึกษาของ

ท้องถิ่น 

พัฒนาศูนย์ทดสอบทางภาษา ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการจัดสอบวัด

ระดับความสามารถทางภาษาแก่ นักศึกษา, บุคลากรภายใน รวมทั้ง

นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปภายนอก 

 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น,ระยะ

ยาว ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา, จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่

เป็นมาตรฐานสากล แก่ นักศึกษา,บุคลากรภายในและภายนอก 

มิติคน     

และความรู้ 
สนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยที่ลดปัญหา, ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเพ่ิมมาตรฐานการจัดทดสอบด้านภาษา 

มิติการเงิน พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น,ระยะยาว ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 
ปรัชญา : คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญาแก่มวลชน 
 

อัตลักษณ์ : แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 

เอกลักษณ์: เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ค่านิยม 
  “VRULC” 
  V : Variety    = ความหลากหลาย 
  R : Ready for generation 4.0 = ความพร้อมสู่ยุค 4.0 
  U : Unity    = ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
  L : Lifelong learning   =  แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต 
  C : Community serving  = รับใช้ชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์ภาษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานทางภาษาเพ่ือเสริมศักยภาพทางภาษาของชุมชนให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

พันธกิจ :     ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning ให้มีความสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  

2. บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
โอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน 

3. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา
ร่วมกัน 

4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชนและ
ชาติ 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

5. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางภาษาที่มีศักยภาพและศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่
หลากหลาย และจัดหาทรัพยากรสนับสนุน การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง เพ่ือการพัฒนาตนเอง ให้พร้อม
ท างานสู่การพัฒนาชุมชน  

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ :  
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี

ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคม

โดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความ

ต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 

จัดการเรียนการรู้แบบ Productive Learning 
มความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า โดยการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านทักษะทางภาษาและ
ความสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยที่ลดปัญหา, ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและเพ่ิมมาตรฐานการจัดทดสอบด้านภาษ
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ   
85 

ร้อยละ   
90 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ   
100 

● ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

- B2 B2 B2 B2 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

● ศูนย์สระแก้ว 

รองอธิการบด ี ศูนย์ภาษา 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อปี4 - 50,000 100,000 150,000 200,000  ● ศูนย์ภาษา  รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

- 1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

3  
 ผลงาน 

● ศูนย์ภาษา  
 

รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีท าวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค ์

- ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

● ศูนย์ภาษา  
 

รองอธิการบด ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

- - ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

● ศูนย์ภาษา  รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

- - ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
30 

● ศูนย์ภาษา  รองอธิการบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

- ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี ส านักงานอธิการบด ี

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินตอ่งบประมาณรายได้ 60:40 60:40 60:40 60:40 60:40 ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 
5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายใน      
ตามเกณฑ์ สกอ. เพิม่ขึ้น 

- ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี ส านักมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ศูนย์ภาษา รองอธิการบด ี ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ  
     ตัวหนังสือตัวธรรมดา คือ  ตัวช้ีวัดของนโยบายสภามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวหนังสือตัวเอียง คือ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวหนังสือตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
2ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานท่ีได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชนร์ับรอง 
3CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมูล
หลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็น
ธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีมีโครงสร้าง
ประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

Independent User: 
         B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 
         B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดินทาง  ฯลฯ        ได้ 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน าตนเอง และ
ผู้อื่นได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ 
ชัดๆ 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

 4 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก จากการ
พัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 

  
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

กลยุทธ์   
1.1 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคม

อาเซียน+3+I  
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง

ความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.2  ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐั เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2.พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I 
 
 

1.2.1 โครงการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 
 
 
 
 

1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา  

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 การจัดการเรียนการสอน 
เช่น Authentic learning , 
Self- directed learning , 
Cooperative learning, 
Crystallization learning, 
Project learning เป็นต้น 

 กิจกรรมแสดงผลงานการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของ
รายวิชา 

 การจัดหาวัสดุ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านภาษา 

 ศูนย์ภาษา 
 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน  

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มี  
ความพร้อม             
ในการท างานสู่
ประชาคม  
อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการ
ที่ส่งเสรมิ และสนับสนุน 
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
ด าเนินการบรรลุส าเร็จตาม
บ่งช้ีของโครงการ 
 

ร้อยละ  

80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

● การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
และกิจกรรมเผยแพร่ภาษา
วัฒนธรรมนานาชาติ
กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะ
ตามมาตรฐาน TQF  
 
 
 

● ศูนย์ภาษา  กองพัฒนา
นักศึกษา 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

 1.2.4  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผา่นการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

- 
 

ร้อยละ 
20 
 

ร้อยละ 
30 
 

ร้อยละ 
40 
 

ร้อยละ 
50 
 

●  อาจารย์จัดกิจกรรมใน
รายวิชาให้กับนักศึกษาโดย
น าเอาความรู้งานสร้างสรรค์ 
วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับ
ชุมชน 

●  คก.ส่งเสริมการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับรายวิชาของ
ศูนย์ภาษา 

● ศูนย์ภาษา ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูด้้าน
ภาษาสากล 
 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ  

> 4.51 > 4.51 > 4.51 > 4.51 > 4.51  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสากล  

 จัดการทดสอบ
ความสามารถ CEFR 

 ทุกคณะ 

 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

 ศูนย์สระแก้ว 

 ศูนย์ภาษา 

ศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จ านวนนักศึกษา เข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1.3.1.3 ระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อ
ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 

- B2 B2 B2 B2 

1.3.1.4 ระดับความสามารถ
ของนักศึกษากับการทดสอบ
มาตรฐานภาษาจีน HSK2

สูงขึ้น 

- ระดับ 4  ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

 
 
 
หมายเหตุ  
 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือประเทศอินเดีย 
 
 2การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสอง
ส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด  
 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  
  ระดับที่ 1 ส าหรับผู้สอบที่เข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 ค า 
  ระดับที่ 2 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 ค า 
  ระดับท่ี 3 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การท างานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้ว         อย่างน้อย 
600 ค า 
  ระดับที่ 4 ส าหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อท่ีกว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้ว
อย่างน้อย 1,200 ค า 
  ระดับที่ 5 ส าหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน    ในที่
สาธารณะได้ เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 ค า 
  ระดับที่ 6 ส าหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่าง
คล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าข้ึนไป 
 การสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  
 ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ข้ึนไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน  
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

- 50,000 100,000 150,000 200,000 จัดหางบประมาณ
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

 ศูนย์ภาษา 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น        
เพื่อสนับสนุน      
การพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า      
สร้างความมั่งคั่ง และ

2.2.1 โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
และนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

- 1 
  ผลงาน 

2 
 ผลงาน 

2 
  ผลงาน 

3 
 ผลงาน 

พัฒนาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
ส่งเสริม สนับสนุน
การไปน าเสนอ
ผลงานในเวที
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

 ศูนย์ภาษา 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผล  
 2.5.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
  ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
  ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิ 
การเสริมสร้าง      

5.2.2 โครงการ
เสรมิสร้าง             
ธรรมาภิบาลและ    
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีการ

5.2.2.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

● กิจกรรมก ากับติดตาม           
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 

  ศูนย์ภาษา ● กองนโยบายและแผน 
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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

เบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

● การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์
และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี) 

● ซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง(ขนาดเล็ก) 

● การบริหารความเสี่ยง  
การตรวจสอบภายใน 

   
 

 


