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คํานาํ 

 

  แผนกลยุทธ์สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา พ.ศ.2558-2562 เล่มนี้ เป็นการจัดทําแผนสําหรับการดําเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น

แนวทางในการนําไปกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

  การดําเนินการทําแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมาพิจารณาและดําเนินการวิเคราะห์    จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรร ทําให้เห็นแนวทางที่สามารถกําหนดมาตรการและกิจกรรมได้เป็นรูปธรรม 

  สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ที่สามารถเป็นกรอบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

                  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอํารุง 

                ผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

                       กุมภาพันธ์ 2558 
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ชื่อหน่วยงาน 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

  Naresuan University Language Centre (NULC) 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ที่ตั้ง  

  ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 147 (8/2552) วันที่ 20 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภาฯ ได้มีมติให้จัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

ขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่

สนใจ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาประจําชาติ ตลอดจนภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคม 

 

 ตราสัญลักษณ์ (Logo)  

   
   

สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมายถึง สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของโลกการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลาย

ช่องทาง ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนนับล้านทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกฉับไว โดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลาง 
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ปณิธาน 

มุ่งมั่นดําเนินงานตามพันธกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการ

ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสําหรับเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 

 วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง ให้ยกระดับสู่ระดับสากลและเป็น

ศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างๆ  

 

 พันธกิจ 

  เพิ่มศักยภาพของทั้งนิสิตและบุคลากรในด้านการใช้ภาษา 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความชํานาญด้านภาษาให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. เพื่อให้บริการทดสอบความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน 

4. เพื่อจัดหลักสูตรและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 

เป้าหมาย 

1. เป็นองค์กรชั้นนําด้านภาษาต่างประเทศที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนความ

เป็นนานาชาติ 

2. เป็นองค์กรที่พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่นสิิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาของประชาคมภาคเหนือตอนล่าง 
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 นโยบายการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารองค์กรต้องมีภาวะผู้นํา มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความรอบรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางวิชาการ (Marketing 

mind) 

  2. ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ทางด้านภาษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (Target groups) 

  3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรงบประมาณ และการให้บริการ (Service management) 

  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   4.1 มรีะบบประกันคุณภาพภายใน 

   4.2 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

   4.3 มรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 

5. การกําหนดวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากลขององค์กรที่ดี 

5.1 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และประมวลผลงานอย่างสมบูรณ์ตามปฏิญญา 

       -Responsibility and Accountability in accordance with the NULC Declaration 

5.2 ให้เกียรติผูร้่วมงาน ทําตัวเป็นสมาชิกที่ดีของทีม งดการพูดนินทาลับหลัง 

       -Mutual Respect and Good Team Member (Refrain from Gossip) 

5.3 ทําในสิ่งทีต่้องทําเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

-Efficiency (Do things right) 

5.4 ทําในสิ่งทีถู่กต้องเพื่อให้มีประสิทธิผล 

     -Effectiveness (Do the right things) 

5.5 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทนุ 

-Cost Effective Awareness 

5.6 การตรงต่อเวลา 

-Punctuality 
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 กระบวนการดาํเนนิงาน 

  1. จัดหาชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. จัดอบรม จดักิจกรรม เสรมิทักษะด้านภาษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดหาและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาที่หลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

  4. มีกระบวนการจัดทดสอบและประเมินผลด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

  5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนํามาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนิสติ บุคลากรและสาธารณชน 

  7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันภาษาทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

 

ผลลัพธ ์

  1. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ 

  2. ผู้รับบริการพึงพอใจในสัมฤทธิผลของพัฒนาการด้านภาษา 

  3. ความสามารถด้านภาษาของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสงัคม 

  4. ผู้บริการมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 โครงสร้างองคก์ร 

      

 

 

                                                                                                  

                                                                             

                                                                                                         

 

 

 

 

 

โครงสร้างบริหาร 

     

 

 

                                                                                                  

                                                                             

                                                                                                         

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานพัฒนาวชิาการดา้นภาษา

 

สํานักงานอธิการบด ี

งานธุรการ งานสื่อการเรียนรู ้ งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษา งานทดสอบความสามารถด้านภาษา งานบริการทั่วไป และประชาสัมพนัธ ์

สภามหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

อธิการบดี

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้ หัวหน้างานฝกึอบรม 

เพื่อพัฒนาภาษา 

หัวหน้างานทดสอบ

ความสามารถด้านภาษา

หัวหน้างานบริการทั่วไป  

และประชาสัมพนัธ ์

คณะกรรมการประจําสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
รองอธิการบดฝี่ายกิจการตา่งประเทศ



9/19 

การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) ภาวะคุกคาม (T) 

-มีเทคโนโลยทีีท่ันสมัย

-บุคลากรมใีจรกัในการให้บรกิาร 

-มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

-ให้อํานาจการตัดสินใจกับผู้บริหารแต่ละ

ระดับ 

-บุคลากรเป็นคนรุ่นใหมม่ีความ

กระตือรือร้นในการทํางาน 

-มีคณาจารย์ทางด้านภาษาที่หลากหลาย 

-มีผูส้อนที่มีความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ 

 

 

-สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการ ไมส่ะดวกต่อการเข้าถึงของผู้เข้า

บริการ 

-งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และต้อง

นําไปใช้ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ 

-บุคลากรขาดคุณสมบัติ ทักษะการสอน

และประสบการณ์ทางวิชาการ 

-ขาดกระบวนการทํางานที่เป็นระเบียบและ

การติดตามงาน 

-เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก

-การก้าวสู่ AEC ทําให้ประชาชนเห็น

ความสําคัญของภาษา 

-ที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง 

-มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงาน 

-สื่อการเรียนรูค้วามหลากหลายและ

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

-สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรองค์กรต่างๆ 

และนักศึกษาให้เป็นพลเมืองประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน 

-ความต้องการในการศึกษา

ภาษาต่างประเทศมีเพิ่มมากขึน้ 

-การเข้าสู่ AEC ทําให้ธุรกิจเปิดเสรี  

ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น 

-จํานวนงบประมาณที่ไม่เอื้ออํานวย

ต่อภาระงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยคอื ให้เป็นหน่วยงาน

หลักในการดําเนินการและจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไปและชุมชนใกล้เคยีง ให้ยกระดับสู่ระดับ

สากลและเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เพิ่มศักยภาพทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สนองตอบความต้องการ 

การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ

ของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาการจัดระบบบริหาร

ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้

ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ

นิสิต บุคลากร และประชาคมภายนอก

ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้บุคลากร 

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี  

และสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษา 

ที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 

มีการบริหารจัดการมี่มีธรรมาภิบาล 

โดยมุ่งสัมฤทธิ์ 

บูรณาการระบบการจัดการหลักสูตร

อบรมให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ประสิทธิผล 

คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

เป็นศูนยข์ององค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 
องค์กรมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มศักยภาพทางดา้นภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) 

เป้าหมาย (Target) ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ที่ 1: การบริการพัฒนาทักษะ

ภาษาตา่งประเทศสําหรับบุคลากร 

และนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรม

ทางดา้นภาษาใหท้ันสมัย สอดคล้อง 

กับความต้องการ การใช้ภาษาต่างประเทศ 

ของผู้รบับริการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษา

-อบรมภาษาองักฤษ/ภาษาอาเซียน/ 

Language Clinic/Let’s Talk 

-อบรม TOEFL & IELTS Intensive 

Program 

จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเป้าหมายที่

กําหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.สุขข ี

ลิ้มศรีตระกลู 

  2. โครงการจดัเตรยีมแหลง่เรียนรู้

ด้านภาษา 

จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเป้าหมายที่

กําหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.ณํฐสินี  

ศรีประเสริฐ 

 2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ทางดา้นภาษา ใหก้ับนิสิตมีความพรอ้มใน

การทํางานในองคก์รที่มีความเป็นนานาชาต ิ

1. กจิกรรม Singing Class จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  2. กิจกรรม International Master 

of Ceremony (MC) 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  3. กิจกรรม English Camp

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  4. กิจกรรม Newsletters Editor 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 
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  5. กิจกรรม Toastmasters 

International Club 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  6. กิจกรรม Spelling Bee

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  7. กิจกรรม English Sport Club 

    - Basketball  

    - Tennis 

    - Weight lifting 

    - Aerobic 

    - Yoga 

    - Ballroom Dance 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  8. กิจกรรม Amateur Dramatic 

Society 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  9. กิจกรรม Photo Journalism 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

 

 

 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 
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กลยุทธ์ที่ 2: สร้างเครือข่ายการพัฒนา 

ภาษาตา่งประเทศ 

1. สนับสนุนให้เกดิความร่วมมือกบั

หน่วยงานภายนอก 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษา

-อบรมภาษาองักฤษ/ภาษาอาเซียน/ 

Language Clinic/Let’s Talk 

จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเป้าหมายที่

กําหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.สุขข ี

ลิ้มศรีตระกลู 

  2. โครงการ American Music 

Abroad 

จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเป้าหมายที่

กําหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.ณํฐสินี  

ศรีประเสริฐ 

  3. กจิกรรม Singing Class จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  4. กิจกรรม International Master 

of Ceremony (MC) 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  5. กิจกรรม English Camp

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  6. กิจกรรม Newsletters Editor 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  7. กิจกรรม International 

Toastmasters Club 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 
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  8. กิจกรรม Spelling Bee

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  9. กิจกรรม TEFL Preparation  

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  10. กิจกรรม English Sport Club 

    - Basketball 

    - Tennis 

    - Weight lifting 
    - Aerobic 

    - Yoga 

    - Ballroom Dance 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  11. กิจกรรม Amateur Dramatic 

Society 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

  12. กิจกรรม Photo Journalism 

 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: สนองตอบความต้องการ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) 

เป้าหมาย (Target) ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาสมรรถนะ

ด้านวิชาการ 

1. ส่งเสริมความรว่มมือทางวิชาการกับ

บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษา

-Language Clinic 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.สุขข ี

ลิ้มศรีตระกลู 

  2. โครงการจดัสอบวัดความรู้ภาษา 

อังกฤษ Writing Proficiency Test 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.รพีพรรณ 

ฉัตรสวุรรณวาร ี

  3. โครงการ IELTS Workshop & 

IELTS Off-site Testing Center 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.รพีพรรณ 

ฉัตรสวุรรณวาร ี

กลยุทธ์ที่ 2: การให้บริการองค์กร/

ชุมชนเพื่อพัฒนาภาษาองักฤษ  

และภาษาอื่นๆ 

1. ส่งเสริมความรว่มมือทางวิชาการกับ

สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. โครงการ IELTS Workshop & 

IELTS Off-site Testing Center 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.รพีพรรณ 

ฉัตรสวุรรณวาร ี

  2. โครงการพัฒนาทักษะภาษา

-Language Clinic 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.สุขข ี

ลิ้มศรีตระกลู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการจัดระบบบริหารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) 

เป้าหมาย (Target) ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ที่ 1: การจัดระบบการทาํงาน

ให้เป็นแบบคิดเปน็ระบบ มีการทํางาน

เป็นทีม โปร่งใส และตรวจสอบได ้

1. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 

ฝึกการทํางานเป็นทีม โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้

1. โครงการประกนัคุณภาพภายใน

คาบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง 

 

มีผลประเมินเพิ่มขึน้

จากปีที่ผา่นมาไมน่้อย

กว่า 0.25 

3.75 4.00 4.25 4.50 5.00 นางกันต์ฤทัย  

เอี่ยมสุโร 

  2. โครงการจดัการความรู้สู่การ

พัฒนาองค์กร 

จํานวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่กาํหนด 

80

 

80 80 80 80 น.ส.รพีพรรณ 

ฉัตรสวุรรณวาร ี

  3. โครงการติดตามแผนและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการ 

ความสําเรจ็ของ

โครงการตามแผนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของเป้าหมายที่

กําหนด 

75 80 85 90 90 นางกันต์ฤทัย  

เอี่ยมสุโร 

  4. โครงการกจิกรรม 5 ส. บุคลากรมีความพงึ

พอใจไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของเป้าหมาย

ที่กําหนด 

80 80 80 80 80 น.ส.สุขข ี

ลิ้มศรีตระกลู 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาความสามารถของ

บุคลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 

ในการทํางานตามสายงาน 

1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรใหม้ี

ความรู ้

และทักษะในสายงานไดม้ากขึ้น 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลกรเขา้รว่มอบรม

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 1 1 น.ส.จุฑารัตน ์

ราชพริ้ง 

 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกา้วหน้า

ในสายงานของตน 

1. โครงการพัฒนาระบบตติาม

สถานะ E-Document ภายใน

หน่วยงาน 

มีระบบติดตามสถานะ 

1 ระบบ 

1 1 1 1 1 นายวิทวัส 

พจสันห ์
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  2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

บริหารจดัการระบบ Training 

มีผู้เข้ามาใช้ระบบ

ลงทะเบียนร่วม

ฝึกอบรมอย่างน้อย 

100 คน/เดือน 

1,200 1,200  1,200  1,200  1,200  นายวิทวัส 

พจสันห ์

  3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

บริหารจดัการระบบ Self-Access 

มีระบบบรหิารจัดการ 

1 ระบบ และเป็น

ปัจจบุัน 

1 1 1 1 1 นายคมสัน 

ว่องเขตรการณ ์

  4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ระบบ NU Testing Proficiency 

มีผู้เข้ามาใช้ระบบ

ลงทะเบียนสมัครสอบ

ไม่น้อยกวา่ 1,200 

คน/เดือน 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 นายคมสัน 

ว่องเขตรการณ ์

  5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

มีระบบฐานข้อมูล 1 

ระบบ 

1 1 1 1 1 นายคมสัน 

ว่องเขตรการณ ์

  6. โครงการจดัทําแผนการตลาด

เชิงรุก 

ผู้ใช้บรกิารมีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของเป้าหมาย

ที่กําหนด 

80 80 80 80 80 นายจิรัชต ์

เรืองเอกราช 
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 5 ป ี

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย (Target) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ

 

-มีบัณฑิตสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 3 3 3 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สนองตอบความต้องการ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน 

-มีการจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร/ปี 30

 

30

 

30

 

30 

 

30 

 

 -มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจูงใจไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/ปี

 

2 2 2 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการจัดระบบบริหารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

 

-มีผลประเมินด้านประกันคุณภาพภายใน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 

3.75 4.00 4.25 4.50 5.00 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของสถานพฒันาวิชาการด้านภาษา พ.ศ.2558-2562 

เป้าหมายตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการตามกรอบแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แผนกลยุทธ์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  

พ.ศ.2558-2562 

เป้าหมายที่ 3. การเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive) 

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับประเทศ โดยใช้แนวทางการผสมผสาน (Hybrid) 

ก า ร เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น  (Partnership) และก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 

(Networking) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี

ความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี

ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัยในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ทั้ง 5 ด้าน 

3.9 การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 

-บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ

กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความ

ต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ (Demand-

based Competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์

เฉลี่ย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่ง

คน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่

คุณภาพบัณฑิต: มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการ

ความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

มาตรการที่ 2.2.5 ปฏิรูปการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง 

โดยเร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองอย่างเป็นระบบ และเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตและบุคลากรเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้วัดระดับ

ขีดความสามารถของบัณฑิต (Competency Based Assessment)

มาตรการที่ 2.3.1 มีการจัดทําคลังข้อสอบ Exit Examination ที่วัด

ความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติภารกิจตาม

วิชาชีพตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

การสื่อสาร โดยให้ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดําเนินการออกข้อสอบและดําเนินการสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2: สนองตอบความต้องการ การใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3: พัฒนาการจัดระบบบริหารในองค์กรให้ มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 

 


